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“Anul 1857.
Şedinţa
La, începutul

lunii lui Fevruarie

1857,

Unigniștii

din. Iaşi s'au

constituit în Comitet Electoral al Univei, adoptând un program de .
acțiune, pentru ca Românii din amândouă Principatele să nu “mai

—
——

CA du%

>

fie împiedicaţi

a-și rosti în

toată, liber talea, dorințele. lor în Divanu-

rile âd-hoc.
Acest act eră subscris de G.. Sturdza și St. Catargiu, —de P. Mavrogheni, A. Panu şi D). Rallet,—de C. “Ilurmuzaki, AM. Kogtilnicoanu,
V. Mălineseu şi C, Rolla — şi de D. Cozadini.
Cuprinsul actului este următorul :
„«In ajunul reorganizării patriei noastre, aibscrișii, cari, dela început: ne-am
„dechiarat pentru Unirea Principatelor Române întrun singur. Stat, după îînțelegerea ce am avut cu o mare parte din amicii. noștri. politici, - am . găsit
-de ncapărată nevoie de a ne constitui — și ne-am și constituit
—— în «Comitet

electoral al: Unirai», adoptând totodată și. următorul program:
«1% Unirea Principalelor Moldova şi Valahia într'un singur Stat,,cu respec-

tarea drepturilor Porții în cuprinderea, vechilor noastre tratate (capitulaţii) ;
;«22 Neutralitatea pământului Principatelor române ;
|
«30 Respectarea, drepturilor Principatelor și în dcosebi. a autonomiei lori în
cuprinderea, acelorași, tratate;
:
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«40 Ereditatea Șefului Statului, ales din una din familiile suverane ale Europei, însă cu înlăturarea acelora din Statele vscine (Ospodaratul și-a făcut
timpul; un nou regim european trebue si-i suecedeze);
«5* Puterea legiuitoare încredinţată unei obștești Adunări, care să reprezinte interesele întregei naţii ;

«00 Supunerea striiinilor din Principate la legile pământului ;
«70 Recunoașterea dreptului Principatelor Unite de a-și întemeiă relaţiile
comerciale după interesele lor;
«8% Garanţia colectivăa tuturor Puterilor, cari au subscris Tratatul de Paris,
„_
spre asigurarea tuturor drepturilor mai sus arătate ;
«9% Partida Unirei, fiind totodată și partida progresului, doreşte a vedeă
introduse în ţara noastră și toate reformele, cari sunt în stare de a ne ci-

viliză societatea și a ne întări naţia,
— reforme întemeiate pe principiile
dreptăţii şi egalităţii înaintea legii, precum și pe respectul proprietăţii.
«Dar, întemeindu-ne

chiar pe art. 23 din 'Tratatul de Paris, care consfin-

ţește plina libertate a legislaţiei noastre, noi dorim

ca toate reformele, c2

au a se introduce în organizarea din lăuntru a Principatelor, să se facă nu
cu jignirea, ci cu respectarea și în puterea, autonomiei noastre, după ce mai
întâiu se vor fi regulat relaţiile legale ale Principatelor cu Inalta Pourtă și
cu Puterile garante Şi după ce se va fi statornicit definitiva putere execu-

tivă și legislativă în țară.
„_«Scopul întrunirii noastre este dar

acest
<a)
pate,
«b)
să se

realizarea

acestui program

și pentru

sfârşit:
A ne punc în strânsă înţelegere cu partida Unirei din Ambele Princiiar mai ales cu aceea din ţinuturile Moldovei ;
A -lucră în conglăsuire cu ele, pentru ca în toată țara partida Unirei
organizeze astfel, ca viitoarele alegeri să trimită în sânul Divanurilor

cât se poate

în Principate.
«Cunoscând

mai

niulţi reprezentanți

mărimea

chemării

ai marelui principiu, care predomneşte

noastre, noi ne îndatorim a-i închină

cea

mai zeloasă și necurmată activitate, energie și privighere şi a lucră împreună
strânsă unire, până la triumfarea principiilor rostite în programul nostru.

Ă

«Totodată am hotărit:
«a) A ne adună

cât se poate

mai

— acum
adeseori

de

odată în toate

zi-

lele—spte a ne sfătui împreună şi a înaintă lucrările cuvenite;
«0) A ne supune hotărârii majorităţii membrilor, din cari se compune comitetul nostru;
«6) A constată și ă regulă întrunirile și hotăririle noastre prin jurnaluri |
subscrise de toţi membrii de faţă, ca să aibă compatrioţii noştri putinţa de

a se încredință de zelul și activitatea fiecăruia din noi.»

n.

în

419

"

DIVANURILE

AD-ILOC DIN IAȘI ȘI BUCUREȘTI, III.

”

3

In faţa neînțelegerilor dintre Puterile celo mari, cari luase sub
garanția lor drepturile Principatelor, organizarea lor viitoare și |ibera rostire a dorințelor populaţiuniloe în Divanurile ad-hoc, hotăvirea Unioniștilor din lași aveă o semnificare mare și notăgăduită,
[zi cereau să nu se suprime pentru statele mici acea drepato, care
eră necesară pentru desvoltarsa, și progresul lor.
liră, și timp de a pune capăt ezitaţiunilor, „mai ales în urma vue“telor necontenite de o ocupaţiune a Principatelor 'cu o oştire. turcească şi de pretenţiunile Inaltei Porţi, susţinute. de Austria și de
Anglia.
În aceste zile de grea cumpănă, Guvernul Impăratului Napoleon Îll a susținut cauza umanităţii și a civilizațiunii prin deelarațiuni hotăritoare.
_
D-l 'Thouvenel, Ambasadorul Franciei la Constantinopole, înștiin- țează po Comitele Walewski în- 29 Ianuarie 1857, căa cerut Guvernului otoman 0 dânegare imediată și categorică - a vuetolor de
ocupațiune a, Principatelor, căci de altfel va, protestă în mod energic, rozervând Guvernului său drepturile ce-i sunţ conferite prin
Articolul 23 al Tratatului de Paris.
Iată, cuprinsul

raportului

d-lui Thouvenel:

«Mulţumesc E. V; pentru aprecierea binevoitoare. 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.
«Fermanul ne-a fost comunicat în mod ofi cial. In nota ce-l îns oțeşte; Poarta
dă asigurarea. că transmite ordinele sale Caimacamilor Moldovei și Valahiei .
înainte de 30 Martie.. Această frază în spiritul Marelui, Vizir nu însemnează

alicevă, decât convenienţa de a aşteptă o înţelegere asupra epocei trimiterii
Fermanului, şi Reşid crede, ca Lord Stratford 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, și că ea nu va trece peste 15 Fevruarie,
«Pe când d-l Bâclard, pe care nu-l putem suspectă de a A 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 susținută de .Consulul nostru
general îmi pare aplicabilă şi pentru Moldova. D-l Bâelard crede că sosirea, Comisarilor. în Principate va înfrână autoritatea locală, că oricare va fi schimbarea ce va face Poarta, nu e probabil că ea va fi mai priincioasă şi că dis-

poziţiunile Fermanului oferă populaţiunii toate garanţiile în contra intrigilor.

4
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Persoanele indicate de d-l Place ca cele mai capabile pentru criza alegerilor
au trimis aci un plenipotent, care -se pare că are în vedere a întrebuință
bani ca primul argument. Nu găsesc.că “acest chip de a începe lucrarea o
recomandă în mod favorabil. Mă îndoese de altfel, că Poarta va. consimţi a

substitui, în locul unui Caimacam, unic, o Locotenență princiară compusă de
trei mombri. Acecaş modificare ar trebuii făcută și în Valahia, și e permisa
ne îndoi că ar fi 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 adovărat, de vreun .credit; dar dacă aş fi nevoit cu
însumi a luă iniţiativa destituirii lor, ei ar află desigur sprijinitori, şi naș

îndrăzni a:luă asupră-mi răspunderea unei măsuri atât de grave, fâră ordinull.

V,

-

-.

|

«Comisiunea, Buropeană va, asistă la alegeri. la are de misiune a asigură
sinceritatea, acestei operaţiuni importante
; şi admițând chiar că ar fi nimerit o
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

amintela Constantinopole.

Mi se pare greu să cred, că idea Unirei

fiind

în "adevăr națională, e permis cuivă a 'cugetă, că ea ar puteă fi înnidușită
prin manevre subreptice, în momentul când în ţară se va ști, că Poarta
nu se mai opune să se emităun .vot favorabil. Opinez dar a persistă în

aprecierea mea identică cu aceca a d-lui Bâclard, până ce E. V. nu-mi va
face, cunoscut modul său de a-vedeă. 'Trebue însă să vă spun că nu am
primit încă desvoltarea . depeşilor telegrafice,. în. cari d-l Place, făcând aluziune la, circumstanțele

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 s'a 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, și că această. hotărîre a fost
luată în unul din- ultimele consilii. Trimit chiar astăzi la Marele . Vizir pe al

doilea, dragoman al Ambasadei spre a căpătă informaţiuni. l-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 înterzice Porții, chiar în caz:de

turburări, de a interveni

cu trupe în

Principa-

tele Dunărene, fără o înţelegere prealabilă cu Puterile cari au garantat Privilegiile lor.:
câm fost la Sultan pentru'a-l felicită de norocita aplanare a dificultăţilor,

cari suspendase efectele păcii. Am

pus în evidenţă spiritul de lealitate, de

42|.
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moderaţiune şi de concordie, cure n'a. încetat i însufleţi politica noastră, şi
partea cc i se cuvine în cestiunea Deltei. Maiostatea Sa mi-a repeţit că nici
odată nu va uită recunoştinţa datorită Impăratului și guvernului său. Am

profitat de ocaziune,

pentru a stabili că înaintea

tuturor

aliaţilor. 'Turciei,

Francia a emis opiniunca, că gurile” Dunărei trebuiau să fie anexate la
” teritoriul turcesc, şi aceasta, printr'un act strălucit privitor la. Unirea Princi-

patelor, care a fost un răspuns la insinuările ce se fâceau în contra noastră.
«P, 3. —D-l Outrey soseşte în acest moment dela Poartă. Reşid: Pașa a negat .
în mod formal, că a fost vorba do a trimite trupe în Valahia; fiind însă.
necesar de a reconstitui corpul de armată din. Rumelia, se sporesc; pentru

orice întâmplare garnizonele fortărețelor de pe Dunăre. Marele .Vizir cu
toate acestea, i-a mărturisit în mod confidenţial, că d-l -Baron de Prokesch
i-a zis că
nevoie «ca
netul din
înţelegere

dacă Poarta, pentru a asigură ţinutul Principatelor, ar crede că o.
'Turcia să trimită trupele sale; după evacuarea Austriacilor, CabiViena va aprobă această măsură. | sar fi: răspuns că ar trebui o
între toate Puterile semnatare Tratatului: de: Paris Şi că nu ar [i

de ajuns numai consimţimântul uneia din Puteri. »
Comitele

asupra

Walewski,

hotăririi

dorind : să nu

Franciei,

politic francez și european,
5 Fevruarie

următorul

do a nu

existe

cea,

mai

mică,

lăsă să pericliteze - un

indocală

interes

a publicat în le JMoniteur .Officiel din

articol,

caro a avut un

Europa :..

mare

răsunet în

a

«Guvernul Impăratului a fost totdeauna inspirat deo indoită idee în afacerile Orientului. Dacă el a înţeles din-punctul de vedere al unui interes
general politic francez. și european a asigură independenţa şi mănţinerea,

Imperiului Otoman, una din cele. mai constante preocupaţiuni a fost de a
vedeă. îmbunătăţindu-se soarta populațiunilor creştine,
veranitatea sau de suzeranitatea Sultanului. El privește
tatele cole mai fericite ale politicei sale și ale sforțărilor
că a contribuit a rădică, condiţiunile acestor numeroase

care
«
atârnă de suca unul din rezularmatelor franceze,
populaţiuni, fi ăcând

ca ele să obţie egalitatea drepturilor şi foloasele libertăţii religioase.
«Guvernul Impăratului eră cu atât mai mult îndreptăţit a aveă această purtare, că cl eră

convins

că sorveşte

cauza

umanităţii

şi a, civilizaţiunii, aju-

tând totodată dispoziţiunile luminate și binevoitoare ale Guvernului Otoman.
«Intre populaţiunite creştine, acele ale Serbiei, ale Valahiei şi 'ale Molda-

viei erau Într'o poziţiune particulară. Având instituţiunile lor proprii, ele se
bucurau

de imunităţi şi privilegii vechi: eră deci necesar a le asigură măn-

ţinerea acestor foloase, puindu-le sub garanţia dreptului
gând pentru aceste ţeri elemente

curopean: și 'udăo-

noue de ordine și de prosperitate. Pe acest

6(

|
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punct de vedere s'a pus Congresul de Paris, când

4222

a decis că Principatele

Moldo-Valahe vor [i chemate a nuini- două Adunăr
i sau Divanuri ad-hoc,
având ca mandat special
de a rosti dorinţele acestor provincii şi de a indică modificările ce sar cuvenia se introduce în organi
zarea lor.
In rândul îutâiu al acestor modilicațiuni figurează,
fără îndocală, aceca care
e menită a întruni, sub o singură și unică administraţi
une, Moldova şi Va-

Jahia. Guvernul Impăratului a găsit în Congresul de
Paris o ocazie naturală
. de a se pronunţă:în mod formal pentru această
combinaţiune.
|
: «Mai înainte încă, în Conferinţele.
din Viena, Plenipotenţiarul Franciei a
expus că Unirea eră combinaţiunea cea mai
proprie pentru a asigură Molflaviei și Valahiei puterea, și consistenţa necesa
re, spre a deveni, în acea
parte, o. barieră utilă a independinţei teritoriului
otoman. Guvernul Impățatului a exprimat, chiar dela început, în mod:
hotăritor modul său de ve_dere asupra acestei importante cestiuni. EI nu a
încetat ao aveă, şi. schim-

pul do comunicaţiuni care a avut loc în timpul

* Cabinetele

cari gândesc

altlel, cu ocaziunea

din

urmă

între

dânsul și

măsurilor de luat la Constan-

ținopole pentru convocarea Divanurilor, nu a putut decât
să-l întărească În

ponvicțiunile sale. EI nu desnădăjdueşte de a le
vedeă adoptate.și în conșiliile Puterilor, căci i'se pare cu greu ca putere
a aceoa, care dintre toate
e cea mai interesati în cestiune, să nu recunoască,
când ziua unei deliboraţiuni adânci va li sosit, că Unirea Principatelo
r, care ar fi pentru dânsa o
feînnoită asigurare de securitate şi de independință
exterioară și pentru populaţiuni un element mare de prosperitate, nu are
nimie care nu ar li de

acord cu drepturile.de suzeranitate, exercitate astăzi do
Inalta Poartă asu-

pra Provinciilor Dunărene.». -.
Comitele

Walewsli

7 Fevruario,
bili

în mod netăgăduit,

-

.

Principatelor

înștii
nțează
,
E

pe i Consulul

că nota din Monitor
,

presupunerile
.

privire, ?

O

nu

,

sau

>,

că

ideile guvernului

modilicat

și insinuaţiunile

t'randi
ci
.

nu are alt obiectiv
său

o

întru

favorabile

,

nimic,

ce se pun

si
>

Li

la Iasi,
2

decât

a

face

să

în circulațiune
.

a

2

în

sta-

Unirei
înceteze
.

în această

„«Guvernul Impăratului fiind informat de oarecari vuete
menite apresupune că
opiniunea.sa asupra Uhnirei Principatelor sar fi
modilicat Şi că el nu ar mai
fi în acelaș grad favorabil acestei combinaţiuni,
a crezut că în momentul
În care populaţiunile moldo-valahe au să procea
dă la numirea membrilor cari
au să compue Divanurile” ad-hoc, el nu putcă
să lase să se acrediteze aceste
„vuete

, fără prejudiciu pentru, interesele, pe cari politica sa a
căutat să le apere

din toată, inima.
“Îl

sa decis

|

prin

tă

urivare a

a

ioseră

în «Monitor»

articolul

publicatîn 3
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Fevruarie, în care se expun vederile, cari nu au încetat de a-l conduce,
după ce.el sa pronunțat formal în Congresul de Paris pentru sistemul, în
care el vede: necontenit o garanţie de prosperitate pentru Principatele Dunărene şi de securitate pentru Imperiul. otoman.
«Nota din «Monitor» nu, are alt cbicetiv, decâț a stabili în mod notăgăduit,
că ideile guvernului nu s'au modilicat întru nimic asupra acestui punct, și

de a face să înceteze presupunerile şi insinuaţiunile, cari ar puteă fi puse
în circulaţiune în această privire,
a
«Gred că această expresiune a simţimintelor, de uci înainte ncindoclnică, a.
Guvernului Maiestăţii sale Imperiale vă fi primită cu satisfacţiune în Moldova și că ea va contribui în mod util a întări convicţiunile favorabile,
cauzei Unirei.
Si
câm fost satisfăcut a allă, prin ultima d- tale depeşă, că Caimacamul, ascultând de sfaturile ce adesea i-am dat și temându-se si nu atragă asupra
sa o nouă dezaprobare din partea Guvernului Otoman, pare dispus a pune un'
capăt la nişte manovre cari exercitau o influință dăunătoare asupra opiniunei.
Noi trebue, de aceoa, să punem toată grija noastră, ca simţimântul public să,
nu poată [i înşelat, și 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 sta-

rostilor austriaci și de a opune asorțiuni adevărate la nişte vuete adesea nefundate.
e
«Cu

toate acestea

îmi

pare

rău că ai. Tuat

această măsură, fără aa le fi înțe-

les cu d-l Beelard şi fără a-mi fi referit, Imi. place a crede că persoanele
desemnate de Domnia Fa vor şti să evite, prin o purtare prudentă, a căşună
neplăceri Consulatului Maies tăţii Sale Imperiale iîn Moldavia .şi că se vor abţineă de o propagandă, care ar trece pesto limitele arătate în instrucţiunile
mele anterioare.»

Consulul General Beclard arată Comiteluii Walovwslti, prin un
raport din 20 Fovruaric, că articolul din Monitorul din 5. Fevruarie,
a

produs

în

București

o

imensă,

sensaţie,

«Do mai multe zile nu se vorbeşte aci decât de „acest articol. şi de cugre-tarea care l-a inspirat. Înainte de toate se constată în acest articol un semn
de înaltă

simpatie

pentru

cauza

Principatelor. Toţi

sunt “profund, recunoscă-,

tori şi numele Inpăratului e pronunţat de toată lumea.
«Toate speranţele sunt îndreptate” spre Augustul nostru Suveraui. In faţa,
acestei politici eneroase şi: constante a Cabinetului francez, ssau uitat îngrijirile zilelor" trecute, si uu se întrevede decât. reusita zile lor” viitoare.
«Nu

exatrenez

nimie

vicind. că aarticoluil. Monitorului a fost, salutat

de acu

8
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leași aclamaţiuni ca, şi 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 cunoscută, numeroase persoane s'au prezintat la mine pentru a-mi exprimă gratitudinea lor; însă pentru a evită un răsunet, care ar puteă fi displăcut, ei
Sau mărginit; în mare parte, a-și înscrie numele lor,
«In zilele următoare, am primit sute de cărți de vizită. E. V. va [i
satisfâcut, nu mă îndoesc, de efectul produs prin limbagiul ziarului oficial

Şi mai ales de disereţiunea inteligentă a locuitorilor din Bucureşti, dovedită

cu această ocaziune.
!
„_ «lista, persoanelor cari au venit la mine, şi pe care o conserv cu grijă,
se

compune

de nume

din toate clasele societăţii: sunt boieri mari, impiegaţi,

proprietari din clasa a doua, profesori, advocaţi, neguţători, meseriaşi.
«Printre toate acestea, vădși nume cari reprezintă partidul Principelui Bi-

bescu sau al Principelui Știrbei sau al Principelui. Alexandru Ghica—acoşti
din urmă în minoritate
—însă ;
văd mai ales pe toţi membrii partidului național în complet, partid care justifică titlul său până la un oarecare punct,
dând cestivnilor.de principii pasul înaintea cestiunilor do persoane.

„«Presimţisem publicarea articolului din «Monitor», Ea, eră necesară și astăzi
oportunitatea
lui este vădită. Dacă ca a putut cauză la Londra o surprindere

și la Viena o nemulţumire, el eră binevenit pentru a inspiră în aceste ţeri

celor mai interesați în cauză, adică locuitorilor din București și lași, simţiminte de încredere și de legitimă satisfacțiune.»

Nici această, declaraţiune,

Franciei,

nu a făcut

făcută prin foaia, oficială a. Guvernului

să inceteze

vuetele, și Comitele Walowski

a

fost nevoit să trimită d-lui Thouvenel la Constantinopole,
în 14 Fevruarie, instrucţii pentru a arătă Guvernului Otoman gravitatea
si-

tuațiunii, căci Turcia, nefiind autorizată do art. 23 al Tratatului
de

Paris a ocupă cu ostirilo sale Principatele, îndreptățește po Puteril
e
cosemnatare alo “Tratatului să-i ceară socoteală d6 această călcare
.

evidentă a 'Tratatului.

«Am luat cunoștință de svonurile, că Poarta ar aveă, intenţiunea de a ocupă
Principatele cu un corp de 10.000 oameni din armata otomană, după retragerea, trupelor austriace. Nu vam întreţinut de acest svon, pentrucă
o asemenca „măsură ar fi constituit o violare directă a articolului 27 al Tratatul
ui
de Paris, și noi nu puteam admite că Guvernul Otoman ar fi putut să
ica

asupră-și responsabilitatea. Mă sprijiniam de altfel pe vigilența voastră, pe
demersul ce aţi prescris d-lui Outroy și pe explicările date acestuia ime-
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diat de Reschid Pașa. Acestea toate dovedese că am făcut bine să; aştept in-'
formațiunile ce-mi veţi trimite, spre a mă preocupă de un svon, care merită a fi confirmat, înainte de a fixă asupra lui atențiunea Guvernului mpi
ratului. Voiu instrui însă în mod conlidenţial pe Ambasadorul M. S. 1.
Viena, de opiniunea emisă de d-l Baron: do Prokesch, în această privire. oi
avem. încrederea că Moldo-Valahii vor fi suficionţi pentru' a mănţincă ordinca
în cele două Provincii, și nu am aveă nici o indocală în această privire, ducă
Caimacamii ne-ar fi obicinuit a ne rezimă pe o administraţie luminată și
inteligentă. Din nenorocire d-l Balş în Moldova ne pare că a intrat, ca și Principele Ghica în Valahia, pe o cale care duce lu agitaţie şi poate la competiţiunea
unor persoane, în stare de a provocă dezordine. Sunt departe de a cugetă cu d-l
Place, că e bine a luă măsuri revocând pe cei doi Caimacami, și aţi apreciat,
atât de bine motivele, cari ne îndeamnă să no abţinem dela orice propunere
de acest fel, încât ercă de prisos a vă mai semnală inconvenientele. Dar nu
este

mai

puţin

administraţiei

sigur,

că trebue

să atragem

interimare a Principatelor,

atenţiunea, Porții asupra

cu

care ca. sa

actelor

solidarizat

într'o

anumită măsură, dându-și încrederea unor oameni pe cari Poarta i-a alos
în toată libertatea; astfel cu nu mă îndoesc că Guvernul Otoman va înţelege

cât este de important; să evite orice complicaţiune nouă și că va căută,
atunci să modereze zelul exagerat şi pretenţiile somnalate de corespondenţa
agenţilor noştri consulari. Dacă sar întâmpla, alifel și dacă ar ajunge Caimacamii să provoace o turburare ca aceea, po care purtarea lor actuală tinde
să o provoace, opinia publică ar putea crede că Poarta nu a făcut nimic
pentru a preveni această. eventualitate, în scop de a-şi îndeplini planul, de
care este bănuită, de'a ocupă Principatele cu armatele sale, iar Puterile

semnatare ale Tratatului de Paris ar fi autorizate în acest caz a-i cere socoteală.
«Veţi binevoi a împărtăşi,cecând. veţi avcă ocazie; aceste observaţiuni Mi-

nistrilor Sultanului. La nevoie le veţi aminti că puterile încredințate

Cui-

macamilor 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 apreciere, care rezultă din actele Congresului! ca, regulă, de
purtare, Poarta poate readuce pe aceşti funcţionari la atribuţiunile lor, ori de
câte ori vor mai încercă să se depărteze” de ele.

«Articolul din «Monitor» : cu privire lu: Unirea Principatelor a fost, după
cum veţi fi observat, obiectul diferiţelor interpretări, adesea greşite. Na
trobuință să vă spun, că părerea
Guvernului Imperiul, în această,” cestiune,
nu ascunde nici un plan ce nu l-am puteă mărturisi, Din toato' părţile sau

încercat să inducă în eroare

opinia

publică,

căutând” să acrediteze

svonul

care ne: prezintă, pe noi, ca şi cum am fi renunțat la, convingerilo' noastre,
În momentul când populaţiunile sunt chemate să-și aleagă mandatarii, am
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„crezut că este de folos să stabilim odată pentru -totdeauna' şi întrun mod
care să nu lase îndocală, că urmăm a, privi Unirea Principatelor ca o
măsură
folositoare pentru prosperitatea acestor provinciiși ca o garanţie de siguranță
pentru "Turcia. Nu e nevoie să revin pentru 1)-Voastră asupra considera
ţiunilor, de cari n'am încetata ne inspiră. Cu toate aceste cred că este bine
să vă trimit, pentru informaţiunea D-Voastre personală, copia unei depeşe
ce am -adresat cu această ocazie Ambasadorului M. S. |. la Londra,
la care
alăturez copia unci depeşe ce am primit dela d-l Baron de Bourqueney
asupra
aceluiaș subiect.»

Guvernul

Franciei

vroiă

însă ea Inalta

Poartă

să ştie şi să pri-

ceapă, că ca va [i răspunzătoare de: atitudinea amânduror Caimacami-

lor, care nu încetează de a fi ostilă sincerităţii alegerilor pentru Diva-

nurile ad-hoc. In acest sens Comitele Walewski' a trimis în 28 Fe-

vruarie d-lui 'Thouvenel
terioavo:

instrucţiuni

nouă, cari întăresc

pe cele an-

«În ce priveşte atitudinea Caimacamilor şi în particular a Caimacamului
Moldovei; nu pot decât să mă referez la depeşile mele. anterioar
e. V'am
pus în poziţiune să cunoască Cabinetul otoman, ci Guvernul Împăratului
nu

poate lăsă să

treacă

fără observaţii și fâră a arătă.că răspunderease suie

până la Ministru pentru încercările din Principale de a alteră sinceritatea
alegerilor ce au să se facă în curând ; şi dorim ca Poarta să priccapă până
în ce punct propria ci demnitate îi comandă să ica toate măsurile, pentru
ca
intenţiunile „Congresului să [ie îndeplinite, cu lealitate. Purtarea delegațil
or
otomani, însărcinaţi a duce la Bucureşti și la: lași Fermanele de Convocar
e
a Divanurilor, va permite să se judece și recomandaţiunile ce li s'au
făcut

în momentul

pornirii lor din Constantinopole,

şi dacă prezenţa lor. în Prin-

cipate n'ar avcă de efect imediat de a opri zelul aprins al, Caimacamilor,
noi

vom [i autorizaţi a conchide că Principele” Ghica și d-l Balș nu fac dea se
conformă dorințelor Porții.
e
Se
«In depeşa din 5 Ianuarie, d-l Place îmi. anunţă că, cu toate solicitaţiunile

sale, Caimacamul

Moldovei

nu

iea, în realitate

nici o dispoziţiune

serioasă

pentru a grăbi luarea.în posesiunede către administrațiunea Moldovei te-,
ritoriul cedat de Rusia, Cred că, din informaţiuni mai recente veţi [i aflat
că d-l Balș execută cu ceu mai “mare îngrijire toate instrucţiunile,ce Poarta

îi trimite. De altfel trebue numai decât să intreţincţi fâră întârziere pe Mi-

nistrii Sultanului despre aceasta,
Da
.
E
|
«Veţi vedea din depeşa alăturatăîn original, adresată d-lui Baron de-Tallevrand, că Cabinetul din Petersbure, intocmai ca și cele. din Viena, şi „din

Lomdra, a recunosent eu noi. că Fermanele de Convocare a Divanurileor trebuiau,
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să [ic expediate și executate: fâră întârziere, şi că comisarii noştri vor puteă
sosi în Bucureşti în cursul lunii lui Martie și fără să mai fie nocesar a 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 Iisselef a binevoit să mi le comunice pentru a le putea
trimite în căpii Comisarilor noștri.»

Pericolele situațiunii ce se crease de ostilitatea Turciei în contra
Unirei provocase, în 9 l'evruarie, chiar după câtevă zile dela publicarea articolului din Monitorul Oficial din 5 Fovruarie, în Camera Lorzilor o interpelare a Lordului Lyndhurst, la care a răspuns Comitele de Clarendon:
«Lord Lyndhurst.* Am să fac o întrebare nobilului meu amic, Lordului
Clarendon, şi l-am incunoştinţat despre aceasta.
«Nobilul meu amic a cetit negreşit un articol publicat, suut puţine zile de
atunci,

în «Monitetir

Universel»

și îl va fi cotit cu o oareșcare

mirare,

Acest

articol a produs pe Continent o impresiune foarte vie, cu atât mai mult că
nişte persoane bine cunoscute, Principii Știrbey, Bibescu şi Sturza și un
principe tânăr, aliat cu amândouă familiile imperiale din Rusia și din Francia,
al cărui nume nu-l cunosc, sunt în acost moment la Paris, sau au fost zilele
trecute, și nu au rămas de tot ncactivi în această cetate a intrigilor. Articolul, la care fac aluziune, constată că Împăratul a dorit, din capul locului,
Unirea, celor. două Principate Dunărene, că de atunci încoace experienţa l-a
confirmat în această opiniune și că el sperează încă, că celelalte Puteri, cari
acum sant contrare vederilor sale, le vor adoptă lu sfârşit. Scriitorul mai
insinucază, cu toate că nu afirmă aceasta în termini foarte preciși, 'că cestiunea, Unirei celor două Principate va [i supusă deliberării Adunărilor, cari
au să [ic 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, şi sunt foarte contrare ca cestiunca să [ic adusă
în Adunările do cari e vorba. Aceasta tocmai este o cestiune de mare im-.
portanță, fiindcă “Turcia consideră că Principatele sunt stăvilare spre a o apără
în viitor, în contra Austrici de o parte, a Rusiei de altă parte. Dacă Principatele

vor îi întrunite

întrun

singur. Stat, punând

un Principe străin, acest stat va cădoă sub
Rusici:
-

în capul

acestui

regat

influinţa altor State, mai ales a

«Dacă astfel la un capăt al Turciei noi vom fi siliţi să vedom un regat sub
influința Rusiei, şi la un alt capăt un al doilea regat, adică al Greciei, sub
acecaş inlluiuță, ---o astlel de stare de lucruri poate trage după sine foarte
mari pericole. pentru "Turci, şi ar îngriji cu drept cavânt Cuvernul Otoman,
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«Cestiunea ce pun nobilului Lord Clarendon este aceasta:
zste bine înţeles
că Adunările, cari au a se întruni în amândouă Principatele iin virtutea Fermanului Porții, vor discută și hotări într'un raport conveniența Unirci celor
două Principate ; sau dacă această cestiune va; [i rezervati numai desha=

terilor reprezentanţilor marilor Puteri în viitoarele Conferinţe, cari vor avcă
loc li Paris.
«Comilele Clarendou: In ce priveşte cestiuncaa doua, ce mi se adresează .

de nobilul şi învățatul meu

amic,

răspund

că am

cctit firește articolul

din

«Monitor», la care face aluziuno, și că l-am cotit şi cu cu oarecare mirare ...
Mă voiu mărgini însă a răspunde numai la cestiunea co mi s'a pus de nvbilul şi învățatul meu amic. Prin Fermanul care s'a publicat, nu se impiedică, ca, cestiunoa Unirei sau oricare altă cestiuno să fie discutată. Aceasta
esto cu totul conform intenţiunilor Congresului de Paris. Congresul a declarat — şi aceasta a fost primită de Plenipotențiarii Turciei, — că poporul
Principatelor va fi liber să discute oricâre

cestiune în conexitate cu forma

de guvern cc se va primi pentru aceste ţeri.' Prin urmare Fermanul nu in-

terzice Divanurilor vreo discuţiune oarecare; însă, în acelaș timp, sa presupus fireşte că nici o hotărire nu sa poate luă și nu sar puteă face în

aceste Divanuri, care ar tinde a negă Suzeranitatea Porții sau care ar obli&ă-o

a exercită

puterea

sa întrun

mod, care ar compromite

siguranţa și in-

tegritatea Imperiului otoman. Sunt silit să mă abţin, în acest moment, de
a intră într'o discuțiune asupra acestui subiect, sau de a spune până la ce

punct sunt de acord cu opiniunile enunțate de nobilul şi învățatul meu amic.

Totuş

surprinderea

mea

există, căci a fost înţeles

între Reprezintanţii

Ma-

rilor Puteri în Congresul de Paris, că înainte: ca acele Divanuri să se întruncască, 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 consideraţi iune, nici una din Puteri nu va face covă pentru a influinţă opiniunea în Principate sau aiurea în privireă acostei cestiuni particulare.

Prin urmare nu fac decât a îndeplini promisiunea dată, în ce priveşte guvernul

-Maiestăţii Sale, dacă, în acest moment, mă abţin de a discută acest subiect.»

Unioniștii din Moldova, acum organizaţi în Comitet de acțiune,
văzând pretenţiunile Turciei, ostilitatea surdă a Austriei și a Tur.
cici, incurcăturile produse prin ozitațiunile unora din Pu teri și prelungireca anormală a administraţiunii Caimăcămiilor, au adresat Marilor Puteri somnatare! Tratatului de Paris în 19 Fovruarie petiţiunea următoare:
|
«In timpul deliberărilor privitoare la Tratatul de Paris, în ședința din 8
Martie, Plenipotenţiarul Marei Britanii a emis În deosebi principiul— «uti-
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lităţii și al conveninţei de a luă în serioasă considerațiune dorinţele populaţiunilor»—din Moldo-Valahia. In şedinţa din 8 Aprilie, el observă
.în urmă—
«că Congresul de Paris, propuindu-și, înainte de toate, de-a provocă expresiunea liber emisă a acestor dorințe, acest obiect ar putea să nu se realizeze, dacă Hospodarii ar rămâncă deţinând puterile de cari ci dispun, și
că ar [i poate nevoie de a căută o-combinaţiune” de natură să asigure libertatea, întreagă Divanurilor ad-hoc»—. Această, observaţiune, primită de Congres, a dat loc la înființarea Căimăcămiilor.în Principate.
“«Intenţiunea -tutulor plenipotenţiarilor eră prin urmare, ca o administraţie
în esenț, ci transitorie să fie pusă în capul ţerii, în 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 credeă, că acest timp va [i fourte
scurt și că misiunea puterei interimare sar fi mărginit—ca mănţincă ordinea

şi respectul situaţiunei legale» — [şedinţa din 8 Aprilie).
«In urma unor împrejurări întâmplătoare şi unor întârzieri neprevăzute, un an
întreg s'a strecurat între instalarea Căimăcămici şi epoca în care se.vor face
alegerile pentru Divanurile ad-hoc. Pericolul, pe „care. Congresul voiă să-l
înlăture, nu eră oare să se înfăţișeze în toată puterea lui? In solicitudinea sa
pentru adevăratele interese ale Principătelor, și 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 autorității ar fi putut da mijloace abuzive de influință. Dar iată că prin -ne-

-aşteptata durată a mandatului Caimacamilor şi prin întrobuințarea fâcută de
puterea lor, Caimacamii au căpătat această poziţiune predomnitoare, menită
a fi desfiinţată. Inconvenientele sunt cu atât mai simţite, că,cu toată Legea
Organică, Caimacamii şi-au însuşit toate prerogativele atribuite principilor:
ci se bucură de acecaș listă civilă, de dreptul.de a destitui și.de a numi

pe toţi împiegaţii, de facultatea de a conferi graduri militare și ranguri de
boierie. Intrun cuvânt, ei au la dispoziţiunea lor toate mijloacele de influință; şi în realitate nu le rămâne, pentru a fi Hospodari, decât a aveă şi .

numele.

e

|

«Nu vom apreciă aci întrebuințarea făcută, de această mare Putore, nici
arătă cum au destituit mulţimi de funcţionari, în contra Legii Organice ; noi
vom constată numai că, în opunere cu intenţiunile Congresului de Paris,

Caimacamii

au astăzi în mânile lor toate

retrage Hospodarilor,

armele,

cari se hotărisc a se

şi cari timpul :nua făcut să le dea o mai mare putere

în mâinile lor. Pericolul e cu atât mai real, că în Moldova șeful admini'straţiunii interimare are o acţiune contrară datoriei de nepărtinire preserisă
prin chiar Fermanul de instalaţiune, căci întrebuinţează puterea sa, în sensul
unei politici exeluzive, și luând măsurile sale pentru a-i asigură succesul,
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«In faţa, acestor fapte, a cărora gravitate creşte pe fiecare zi, subsemnaţii,

sprijinindu-se pe dovezile interesului arătat de Europa întreagă Principatelor
prin organul plenipotenţiarilor săi, ne
un apel la simţimintele de echitate a
vocască a luă măsuri pentru a asigură
tatului de Paris. Noi nu voim altcevă,

credem îndestul de autorizaţi a face
Guvernelor, pentru a le rugă să bineţerii noastre beneliciile întregi ale 'Tranoi nu cerom alteevă, decât o garan-

ție a întregei libertăţi a voturilor noastre în alegeri și a independinţei deliberaţiunilor Divanurilor noastre.
«Căimăcămia Moldovei, cum ca există astăzi, nu ne dă această garanţie, pe
care bunăvoința Puterilor a vroit să ne-o dea. Faptele dovedesc aceasta în

mod îndestulător, și prelungirea, atât de neașteptată,
ca însăș

contrară

principiilor

de justiţie,

cari

au

a acestei

instituit-o,

Puteri este

precum

şi

un

obstacol pentru o întreagă nepărtinire,
«Credem dar a intră cu totul în spiritul Tratatului de Paris, în'cecace
ne privește pe noi, cerând ca în momentul alegerilor, Căimăcămia, pe care
împrejurările și timpul au transformat-o în adevărat IHospodarat, să fie inlocuită prin o combinaţie, care- să poată asigură libertatea întreagă a Di-

vanurilor.
«Sfârșind vom adăugi, că restabilirea libertăţii presei, mănţinută în limitele 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 scamă, interesaţi la mănţinerea liniştei şi a ordinei, și că,mărginindu-ne numai a solicită stabilirea unei administraţiuni nepărtinitoare, care să ne permită, prin libera
expresiune a dorințelor noastre, să răspundem în mod demn 'la legitimele

speranțe puse în .noi de toate Puterile, și în particular de Sublima
Fiecare din noi suntem
cetăţeni.

convinși .că astfel ne-am
« Logofeți :

Ştefan Catargiu

Nicolae Milu

George

Dimitrie

Sturdza .

Constantin Sturdza

Cantacuzin

îndeplinit datoria de buni
|
George I.ăţescu-lostali
Prince,

Alex.

Cantacuzino

Vasile Ghika

« Vornici :
George Sturdza

Petru Mavrogheni.

A. Cantacuzino

Constantin

|. G. Ghika
I. A. Cantacuzino
E. Chrisoverghi

M. Manu
Grigorie Cuza
A. Catargiu

Anastasie

Constantin

Panu

Dimitrie Sc. Miclescu

Hurmuzaki

Ghika

Poartă.

P. Ventura
loan

A. Ghika

Constantin Rolla
Mihail Kogălniceanu
Dimitrie Rallet
„Constantin

Negri
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« Coloneli :

Manu

Milu

“|

Alexandru Mavrocordat

« Posleluici :
A. A. Sturdza
Mihail Iora,
Dr. Varnav
Const. Strat
Const.-hosetti-Tetzcanu

Scarlat Mavrogheni
G.-osetti-loznovanu
Petru

Ioan Sturdza
Coustantin Luca
Vasile Alecsandri
„N, Rasetti-Bilănescu

Manu

Alexandru Catargiu

«Matori :
"Vasile

Mălinescu

:

|

Diamandescu

«Agi:
A. Iora .
Gr. Sturdza
D. Beldiman
G. Scortzeseu

_L Rallet

Ion Donici

Ion Paladi
C. Sc. Sturdza
N. Donici

.

D. Aslan
Ion Silion

„«Spătari :
„Al, Scortzescu
Sandu Negri
Alex. .Milu
Scarlat Bontaș
-G. Sion

I. Negruzzi .
Dim. Cozadin
Const. Christodulo-Cerkez
Sandu Miclescu
„N.

QC. Cananiu
Dim. Sturdza
P. Carp

C. Angonescu

Carp

«Comişi :
Scarlat Lambrino
Toma

Voinov

G. Vrabie
- “Vasile lomalo

«Dau:

Sărdari:

Petre Şendrea

| „_«Stolnic:
Sandu

Bonciu

C. Corjescu, George

.

Bulimar.

Cămânar :
C. Şainoglu

«Pilari :
Dimitrie

'Tacu;

«Domnii: A. Matinescu, C. Cuparencu, N. Voinov, Petre Paladi, L. Licu, G. Genadi, ete»
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„Această petiţiune a fost trimisă fiecărei Puteri, care a luat parte
la Congresul de Paris, prin o scrisoare adresată în 19 Fevruarie
Consulilor din lași:
«Marile Puteri Europeane,
însufleţite

de o grijă

reprezentate anul trecut în Congresul din Paris,

binevoitoare

pentru

viitorul

nostru,

au hotărit în înţe-

legere cu M. S. Sultanul, că populaţiunile din Moldo-Valahia vor fi chemate
să-și spună dorinţele lor:asupra organizării lor viitoare și sau legat a le

asigură o deplină libertate în deliberaţiunile lor.

«Evenimentele lo-au înșelat în parte așteptările. Prelungirea anormală a ad-,
ministrațiunii

Caimacamilor,

prerogativele

domnești

ce

şi-au

atribuit ei, în-

libera

manifestare a

trebuințarea ce au făcut de ele, atitudinea politică ce au luat ci întrun mod

atât de hotărit,

nu ne mai lasă nici o garanţie pentru

dorințelor noastre.
«Pentru

noi

momentul

este

solemn.

Soarta

noastră

urmează a se hotări şi

Europa așteaptă ca rezultatul Adunărilor noastre să justifice interesul ce Pu-

terile cele mari ne-au arătat. Venim deci să reclamăm, în virtutea unui drept

sfânt şi recunoscut,

o îndependinţă legitimă pentru alegerile noastre Și pen-

tru Divanurile noastre și în administraţia noastră

provizorie

o nepărtinire

care să existe de fapt, nu numai cu vorba. Caimacamia actuală, devenită o
adevărată Domnie, mai
m
puţin numele, nu mai este în condiţiunile dela în- *
ceput.

«Am

Despre

aceasta

siguri

suntem

hotărit. dar. să 'ne adresim

și gata

a aduce

dovezi.

fiecărei Puteri, care a luat parte la Con-

gresul din" Paris. Vă trimitem alăturato petiţiune,

ai

cărei

semnatari

vă

„sunt cunoscuţi, cu rugăciunea de a binevoi să o transmiteţi guvernului D-Voa-,
stre. EI se va putcă asigură astfel, că recunoscători pentru binele ce voeşte

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 exer-

ciţiul liber al libertăţii votului, care este întâia condiţiune a organizării noastre şi vom dovedi, prin liniștea deliberărilor noastre, că întrebuinţarea, necontestată a, unei libertăţi moderate: este încă cea mai bună garanţie pentru
mănţinerea, ordinei în vreme

de criză.»

“Caimacamul Balş, găsind puterile sale ncîndestulătoauee pentru a
puteă interveni în mod impunător, a, scris la Poartă pentru a se
plânge în contra petiţiunii” Unioniștilor. Dorind să lovească astfel pe
membrii Comitetului Electoral. al Unirei iîn acțiunea lor, Caimacamul
a creal un nou conflict între dânsul și Unioniștii din Moldova. In
25. Fevruarie, Consulul Franciei din lași d-l Place încunoștințează
pe Comitele Walewski despre acest conflict :
e
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aflat. că Caimacamul Moldovei a. scris: la Poartă, pentru: a se 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.
«Este foarte natural

că nenumărații partizani ai Unirei,

țara, au încredere” într” un

număr

de persoane onorabile,

adică aproape toată

ccari se bucură de

consideraţiune mare, și ale cărora cuvinte au un ascendent. Din această situațiune

a rezultat formarea, unui

comitet

care; de

altfel, lucrează

la: lumina

soarelui 'şi care are de misiune a dirige, 'într'un. scop comuni, silințele' ce se
fac în judeţe.. Căimăcămia ar vre. să lovească pe membrii ucestui comitet,
„ «Departe de a mă opune creaţiunii acestui centru de acțiune, din contră
l-am ajutat cu sfaturi bunc, pentru a se evită la: alegeri dezordine. De mult
timp m'am silit să fac să înţeleaggă aceşti domni, ca, toate să se petreacă în
liniştea cea mai absolută, atât în capitală: cât şi în județe. [nimici lor nu
aşteaptă

decât o împrejurare

oarecare, pentru a aveă: un

pretext, de'a inter-

veni cu o forță mai: mult sau mai puţin impunătoare, Ar fi d lar necesar să
nu „li se, ofere o ocazie pentru aceasta.
«Aceste sfaturi au fost primite de toți în așă mod, că mai multe persoane
favorabile Unirei au găsit cu cale a lăsă fără răspuns provocaţiunile agenţilor guvernilui, cari aveau de scop a provocă conflicte. Comitetul din Iași
și-a dat toată, silință şi se sileşte în fiecaie zi a propagă, aceste idei în ju-

dețe; 'de aceea vedem

că, cu toate actele arbitrare ale administraţiei, ordinea,

materială cea mai: pertectă nu a încetat de a fi pretutindeni, sunt
deci
convins că, dacă alegerile vor: fi în adevăr independente și în afară de orice
presiune a puterii, nu avem a ne teme de o dezordine 'şi că Austriacii nu

vor aveă ocaziunea de a face, îîn această fară, serviciul de jandarmi, precum
l-au propus.»

“In: fața unei asemenea
poate întâmplă.

situaţiuni, nu

eră de prevăzut ce se -mai
ae

Atunci, sa ivit o altăi împrejurare, care a pus un

capăt tuturor ini

trigilor şi tuturor situațiunilor: boala, și moartea, Caimacamului Balș.
În 27 Fevruarie Caimacamul . Toderiţă Balş a adresat Sfatului
Administrativ Extraordinar următorul Ofis, „publicaţ. în Gazeta,de
Moldova, No. 14.

” aStarea sănătăţii mele, după ondonnța

doctorilor, având trebuință 'de un

repaus de câtevă zile, cu găsesc de cuviinţă a însăreină : pe Sfatul Administrativ Extraordinar. cu direcţia, “trebilor. publice,.. potrivit. aşezămintelor
statornicite, până când sănătatea mă va, îngădui a mă ocupă iarăş.»
— Memoriile Secţ. Istorice.
Analele A. R. — Tom. XXXI11.

2
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în

aceeaș

zi

ur-

«Jurnal încheiat în scanța Sfatului Administrativ Extraordinar la 14 Fevruarie

1857, prin asistenţa următorilor Membri:
.
„ «Ministru din Niuntru, Marele Logofăt și Cavaler Nicolae Cantacuzin.
«Ministru

Dreptăţii, Marele Logofăt şi Cavaler

«Secretarul . Statului,

Vornicul

Costin

şi Cavaler Alexandru

Calurgiu.
Shurza.

„“«Ministru Finanţelor,L. S. Beizadă Nicolae Konaki Vogoridi.

«Ministru Cultului şi al Instrucțiunii publice, Post. Panaile Balş,
„ «Locotenent de General Inspector, oștirii, Colonel şi: Cavaler P. Schelet,
«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

aşezămintelor ; statornicite,

nanţa doctorilor,

Sfatului de a dirijă trebile

până, la însănătoşirea

are trebuinţă de un repaus

publice,

potrivit

Ex. Sale care, după. ordo-

de. vreo

câtevă

zile şi prin .

urmare chibzuind cele de cuviință, întru cât priveşte chipul căutării a trebilor Statului, încheie ;

„«1. Sfatul se va, întruni regulat
și Sâmbătă,

pe.la 10. ceasuri de

de trei ori pe săptămână, Marţi, Vineri,
dimineață, în seanță 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 înfăţișă de fiecare Sef
de Departament cu toată limurirea. Iară ziua de Marţi să fie hotărită .penîu primirea, suplicelor ce se dau pe numele Ex. Sale d-lui Caimacanm, şi
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 păsucala, Sfatul Extraordinar va fi convocat și se va întruni
și în alte zile decât acele însemnăte

mai sus,

precum

şi în orice ceas sar

înfăţișă trebuința.
«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
Caimadam, şi care prin încheierea Sfatului Extraordinar. se va pune în aplicaţie, se
„ordinar,
„«Acest
fiecăruia

va păstră, o listă specială care, iscălită de Membrii Sfatului Extra'se va supune Ex. S. la.vremea, însănătoșirii Sale.
|
jurnal dimpreună cu Ofisul Ex. Sale d-lui Caimacam să se comunice
Şef de Departament, spro regula lui, și totodată să se publice prin

" -foile oficiale,»

D-

Fotiadi,

Kapulchaia al Moldovei la, Constantinopole, a adresat
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Sfatului

19

Administrativ

„Extraordinar:
«Ministerul Imperial, luând cunoștință de depeşa. Voastră, despre starea
boalei E. S. Caimacamului, a. fost foarte: mâhnit. -Marele Vizir, foarte trist,
„cere să i se comunice știri despre E. S. Dorim ca acestea să fie satisfăcătoare. Maiestatea Sa Imperială, aflând despre boala: x. Sale, a binevoit a-şi
manifestă simpatia pentru Ex. Sa, cerând si i se comunice știrile ce se
vor căpătâ»,
In 1 Martie,

Garante

Unioniștii din Moldova au adresat Consulilor Puterilor

din Taşi o nouă

petiţiune : :

«In 19 Povnuari, subsemnaţii au luat libertatea a adresă o petiție adresată
E. $....., în care ei expuneau situaţiunea, făcută ţerii în momentul convocării Divanurilor ad-hoc, prin puterile excesive ce sau dat administraţiunii
interioare a Moldovei.
|
«Moartea neprevăzută a. Caimacamului, dând loc a'se luă măsuri pentru
instituirea unci nouă administraţiuni provizorii, subsemnaţii, mișcaţi de o
îngrijire legitimă, se grăbesc a solicită, prin petiţiunea anexată, puternicul
sprijin al guvernului. vostru, spre a se ăviză la o' combinaţie conformă: cu
principiul emis de Congresul de Paris, în ședința sa de 8 Aprilie.
«Vă rugăm deci, Domnule "Consul, să binevoiţi a transmite petiţiunea aceasta

guvernului

vostru şi a primi

asigurarea , consideraţiunii noastre celei. mai

distinse.
«Logofăt:
«Vornici:

George Sturdza.
M. Kogălniceanu, Anastasie Panu, C. Hurmuzaki, p. Mavrogheni, Grigorie Cuza, Dim. Rallet,
|
«Colonel:
Emandi.
«Postelnici: |. Sturdza, Dim. Grigoriu, M. lora, A. Teriakiu.

«Agale:

Panaioti Cazimir, Grigorie Costaki, S. Sturdza, A. Manoli,
G. Mălinescu, N. Burki, Dr. med. A. Fătu.|

|
«Spătari:

* Dim.

Cozadini,

G. Sion,

N. Carp, P, Carp, G. Platon, D.

“Sturdza, Sandu Miclescu, G. Rizu, G. Săulescu, L. Boian,
C. Figa, N. Tacu, G. Balica, Drăghici,:M. Kazimir.
Nic. Sion, A. Pogor, Sandu Bonciu, Const. Dimaki.
M. Coroi, C. Nicolau, G. Cuparencu, C. „ Gorjoseu.

«Stolnici:
«Serdari:

«Bani:
«Clucer:

.

G, Hasnaş, |. Holban, Skipor,
:

«Comişi:
«Căminari:

Anastasie

Georgiu,

1. Fătu; lon Ciucă, I. Corjescu.
G. Lupu,P. Arghiropulo.

Si

ae

e

cc.

20
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„«Paharnic:
«Slugeri:

1. Negruzzi.
a,
I. Licu, G. Tacu, N. Bosie.

«Pitari:,
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“Toma. Clucevici, Const. Zirra.

„Inginer:

Niculae Neculce.

-:

a

|

«Profesori: Qi Cobâlcescu, N. M. Quinezu. * *
«Domnii:
„Scarlat Pastia, V. Mălinescu, Ion M.

o

_

i
Prăjescu, Constantin:

Mirnizii, 1, Bantaș,G. Vasiliu,P, A, Gi6san, GQ. Voinescu,

N. Vârnav, A: Georgiu, |. Albu, G. Lecca, 1. Lecca, D. Foto,
I. Bosie, D. Tacu, D. Zamfirescu, D. Miclescu, C. Marcian,

„..V. Popovici,

Gr. Costinescu».

Petițiunea Unioniștilor din Moldova, adresati, Ministrilor A facerilor străine ai Puterilor garante, aveă, aceeaș dată și aceleași

semnături: NI
i. «In

o

Î

a

1/. Fevruarie din urmă subscrişii au luat libertatea-a adresă E. Voastre

o petiţiune, în care ei expuneau situaţiunea periculoasă, făcută țerii prin puterile excesive „ce şi-a atribuit administraţia, provizorie şi. întrebuinţarea ce

ca a făcutde dânsele.

e

i

Aaa

» «Moartea neprevăzută a Caimacamului asvârlă astăzi pe Moldoveni într'o
îngrijire uşor de priceput. Ei se întreabă îngrijiţi, care formă se va: da nouii
administrații, și la ce combinaţie se vor opri puterile cele mari, pentru a
răspunde la; votul dat în Congresul de Paris în 8 Aprilie 1856?
«Subscrișii cred

că combinaţia

cea

mai

fericită ar fi accea a unei

Căimă-

cămii compuse de trei membri numiţi ad-hoc și luaţi în afară de Consiliul
actual, căci aceasta nu ar [i decât continuarea sistemului, în contra căruia

noi am formulat mai înainte plângerile noastre. Influinţele individuale ar fi
astfel neutralizate unele prin altele, și libera expresiune a dorințelor populaţiunii ar află în realitate o garanţie de independinţă, pe care Puterile au
vrut să asigure Principatelor:
Da
aaa
«Subscrișii iau dar. libertatea de a se adresă din nou E. Voastre,

spre a

solicită puternicul său sprijin pentru „combinaţia unei Căimăcămii de trei
membri; ca, fiind cea mai folositoare şi singura care ar. puteă, răspunde necesităţilor situaţiunii, cât şi intenţiunilor binevoitoare ale Europei.»

Tot în 1 Martie

d-l Vietor Place înştiințează

lewslki “despre moartea

Caimacamului

«Sunt informat chiar acu
în m
mod

Balș.»

pe Comitele Wa-

|

oficial, prin o scrisoare a Secretarului

de Stat,. despre moartea d-lui Teodor Balș, Caimacamul' Moldovei...
«Din această comunicare și din declaraţiunile verbale făcute mie, rezultă că
Consiliul de ministri, în așteptarea ordinelor dela Constantinopole, va urmă
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provizor

a cspediă

afacerile

și

va mânţincă

21

pur

și simplu

sta-

a
«Moartea d-lui Balş trezeşte toate ambiţiunile. Daţi-mi însă voie a persistă
în propunerea ce am prezintat mai înainte, a unei Căimăcămii de trei membri, aleşi din boierime, iar nici decum

compuse

de cele trei persoane, cum

ar [i astăzi Ministrul de Interne, Ministrul Justiţiei. Și ,Prezidentul Divanului
Domnesc, cunoaștem în deajuns pe acestea.
o
”
“
«Orice -Căimăcămie individuală 'are de rezultat mai mult ori: mai puţin
de a da naştere la speranţe de Hospodarat, și este foarte greu unkii o:om care
are puterea să nu caute a, realiză speranţele sale.

«Intro administraţie mai numeroasă, din contra, influinţele se nehtrălizează
și libera rostire a, dorințelor populaţiunii ar găsi principala, sa garanţie. Insă
oricare din aceste două combinaţiuni, se va adoptă, ieau libertatea de a indică necesitatea, ca Fermanul de numire să se explice . în' modul cel mai categoric asupra datoriei Caimacamului de a rămâneă nepărtinitor. *
«Ţara este și va fi liniștită. Dacă Austriacii ar vrea să profite do moartea
d-lui Balș pentru a întârziă, evacuarea trupelor lor, ci nu ar putcă să so sprijine decât pe pretexte nefundate. 'Tot aceasta ar fi pentru trimiterea, de trupe
turceşti,

a cărora

apariţiune în Principate, ar puteă . „ave,

mai defavorabile.»

ie

consecinţele, cele
sa

NE

D-l Fotiadi, Kapukehaia al. Moldovei la: Constantinopole, trimite
atunci următoarea depeşă telografică. Sfatului Administrativ lxhraDE
:
ordinar,: în 2 Martie:
cAlteţa, Sa Marele

Vizir ia aflat cu profundă durere trista știre a

morţii

Excelenței Sale Caimacamului. A. Sa mă autoriză a da do:știre Onorabilului Sfat, că el va continuă a conduce afocerile, până cei so vă „comunică
A
Decretul Impărătesc privitor la numirea unui nou Gaimacam»,
Sfatul

Administrativ

Extraordinar al Moldovei execută ordinul. vi-

zirial în aceeașş zi de 2 Martie.
«Excelenţa Sa Caimacamul

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 Extraordinar” cu direcţiunea afacerilor publice, după cum s'a publicat în Buletinul Oficial, sub:No. 14.
„«Provedinţa în planurile ci nepătrunse a voit să sfârșească suferinţele E. 8.
Caimacamului,. și acest ben şi harnic Patriot a murit Duminecă, 17 c,, la,

ora 21/. după amiază.

i

«Comunicând această dureroasă veste, Sfatul Administrativ Extraordinar va
continuă a giră guvernul țerii până la hotărirea Inaltei Posţi >
e

--

E

a.

2
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Nicolae Konalki

Vogoride, care

'semnasd în 27 Fevruarie Jurnalul Sfatului Administrativ
dinar, dă Domnului Consul al Franciei Victor Place în
următoarea declaraţiune :

Extraor-.
2 Martie

«Subs imnatul, având încredere în loialitatea Franciei şi în simpătia ssa față

de Principate, m'aș simţi fericit de a avcă sprijinul guvernului ci „pentru a
fi numit Caimacam.
«ln. acest caz mă îndatoresc, î în modul cel mai formal, să "nu întreprind

nimie ce ar puteă împiedică, sau la alegeri sau în: Divanuri, libera exprimare
a dorințelor populațiunii.
„ «Promit să administrez

cu cea mai deplină

(Restul soris de mâna Prințului):
«Aprob

nepărtinire,

|

cele scrise mai sus și accept toate clauzele,

«La 2 Martie 1857».
: Pentru topia conformă cu originalul
:

|

!

“ Seranat: N. Konaky Vogorides,

ati

Semnat: V. Place.

In 12 Martie d-l 'Thouvenel comunică Comitelui Walewski împrejurările : în cari Caimacamul Nicolae Vogoride a dat Consulului Place
în 2 Mâartie declaraţiunea, de a, fi imparrțial.
Ce D. 1 Place, într'o scrisoare particulară, mi-a

explicat pentru

co a, dat

profrinţă. Prințului: Konafki- Vogorides asupra celorlalţi pretendenți la succe-

siunea d-lui Balș. Acest cândidat, chiar în ziua când îmi eră semnalat tele-

grafic ca, cel ce ne oferiă cele mai

multe garanţii, se prezintă la Consulul

nostru și, în speranța de a obţineă sprijinul meu la Constantinopole, î-a dat
în scris angajamentul de a se puriă faţă cu parlizanii Unirei Principa„telor perfect de corect. şi .de împarţial. Contractată într'o. formă cu totul
confidențială şi secretă, această obligaţiune mai impune noului Caimacam,

deși numai ca chestiune de prudenţă, datoria de a nu ne nemulțumi.
cAm crezut că este bine să-i inspir în această privință câtovă reflexiuni
salutare şi să icau act eu 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 depeșă lămurită, pe care am onoare a 0
„înfăţişăE. V. şi 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
imputată ca un reproș, și am obținut, după cum E. V. poate vedeă, din hârtia
aci alăturată, ca Marele

nistrații a d-lui Tudoriţă

Vizir să dea un vot de blam postum întregii admi-

Balş.»
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D-l Place arată Comitelui Walewski
14: Martie noua fază, prin care treccă
din 2 Martie.
«Noul Oaimacan, Principele Vogoride,
jini cu prudenţă Unirea, dacă aș obţincă
va triumfă în Congres, după ce ca vu fi
«Binevoiţi a-mi răspunde telegrafic, ce
«

Intreaga, situaţiune

23

prin o. depeșe telegrafică din
deolaraţiunea, Caimacamului

mi-a
1
declarat că este gata! a spricertitudinea, că această, combinaţie
votată în Divanuri,
pot să-i comunic».

se clarifică prin publicarea

în 14 Mauie a ur-

mătoari €corespondențe din Constantinopole a ziarului «Morning g Post»:

«Inființarea Băncii Turciei și numirea Caimacamului Moldovei: au fost în

timpul din urmă

subiectele

ce au preocupat guvernul 'şi atenţiuinea . pu-

blicului.
«Vornicul Balș, defunctul Caimacara, a fost secerat în “deplina Vigoare a
vâsstei de o boală acută de plămâni.
«Alegerea, succesorului pe care i l-a dat. Poarta, după lungi conferinţe cu

diferitele ambasade, cari fac parte din Divan, unde influinţa lor pune adescori o mulţime de piedici, s'a oprit asupra Prințului Konaki-Vogorides, unul

"din cei mai mari boieri ai Moldovei, fiul bătrânului. prinţ Ștefanache Vogorides, care, cu toată vârsta sa înaintată, continuă a fi luat în seamă la Constantinopole. Prin această alegere Reşid Pașa a curmat rivalităţile ce orau

să izbucnească, între marile ambasade, cari ficcare se siliă să-şi pună înainte
candidatul întrun post, care dat fiind caracterul lui provizor, n'ar "Îi trebuit

să înăsprească atât de mult spiritele.

" «La 'ce trebue să n6 așteptăm atunci când va fi vorba să se numească cci
doi vicerezenţi pentru cele două principate?
«Tânărul Bey Konaki- Vogorides, deşi originar dintro familie di Constantinopol, şi-a petrecut copilăria în Moldova, unde s'a căsătorit cu o bo:
gată moşteniloare din ţară şi a ocupat în diferite 'rânduri postul de: Ministru. Prin averea și înfluința sa în țară, el poate fi considerat ca unul

dintre viitorii candidați la Domnia Principabului

în faţa rivalilor
acest fapt va fi
a credinței sale
«Cât priveşte

Moldoveanu. EL va aveă,

săi avantajul că familia sa stă la „Constantinopole, căci
în ochii Porții ca o garanție a purtării sale în viilor şi
către tronul Sultanului.
destoinicia sa, personală, starea, lucrurilor de când a luat frâo

nele guvernului, nu ne permite să o judecim. Se zice că are: puţină inclinare spre galanterie, dar de altă parte nu cheltueşte banii fără: socoteală,
„0 calitate din cele mai însemnate, pentru un
1 om, însărcinat cu: guvernarea
acestor țeri.»

„94

„0
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In 4 Martie d-l Victor Place trimite următorul raport” Comitelui
Walewșki despre 'intrigile Candidaţilor: .
.î.
n
«De câtevă zile asist aci la un spectacol ce mă scârbeşte.
„«Boali Caimacamului 'abiă a luat o întorsătură mai gravă, care aveă
să provoace inevitabil moartea, şi concurenții la succesiunea lui au și
început să
se miște. După moartea Caimacamului activitatea lora devenit şi mai
mare și,
după obiceiul ţerii, toţi au făcut uz de. bani pentru a-și sprijini candidat
ura.

«Bancherii ovrei din laşi nu mai au altă ocupaţiune, decât să dea polițe
pentru Constantinopole, să negocieze împrumuturi, să întrebuinţeze telegraful,
pentru ca să ajungă la timp fondurile cerute de lăcomia Turcilor, -..
„„«Peste, cincisprezece candidaţi, pe cari-i cunosc, se prezintă și se înghesue
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 şi jurăminte de imparţialitate mi-au făcut, pentru a obţineă ajutorul meu. I-am primit însă după

„cum meritau.
a
A
|
|
«Un mic număr dintre dânşii, cari se respectă şi cari înţeleg că, sub supraveghbrea Europei, nu se mai pot continuă .scandalurile

de

altă dată, au

preferat să aștepte ca, cinstea şi patriotismul lor să atragă atenţiunea
asupra
„lor. Numele acestora
aim avut onoarea a le indică d-lui Thouvenel. Eu sper :
că aceştia, vor triurnfă şi vor, asigură populaţiunii libera exprimare a
dorin-

țelor sale, ,

Da

|

|

„. «Dar din; toate cele ce stau întâmplat rezultă, după mine, nevoia imperioa
să
“de a se pune'odată capăt acestui trafic ruşinos, care înjoseşte autoritat
ea. Se
înţelege că 'Turcii, pen
caritru
schiimbărea continui a puterii în Principate
esto.un izvor nesecat de câştiguri suspecte, nu prea sunt doritori să-i asigure o situațiuno stabilă. Aceasta e însăun motiv mai mult de a lucră pen=
|
tru a, mântui odată pentru totdâaiina, 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 Vizir. trimite d-lui Nicolae Konali

Bey, la Iași, următoarea telegramă:

Vogoride-

_ «Maiestatea Sa Imperială “Sultanul a binevoit a vă'numi Caimadam
al Mol-

dovei. Fermanul de numire vi se va, remite de'către 4-1 Photiades personal.
In aşteptarea, lui luaţi în primire postul vostru.»
Ei
Ia

In 7? Martie, Sfatul' Administrativ Extraordinar al “Moldovei
ga.

următoarea

va

..

.deciziune:

--

-

.

-

Ri

a

.-

_ieca,

ÎN

«Consiliul Administrativ, întrunit în ședință extraordinară, a luat cunâștință
de conţinutul comunicării ce i s'a adresat prin Principele Nicolae Konaki.

ă
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Vogoride cu data de-astăzi, şi' prezentată Consiliului!
la; 8. ore '55: minute:
seara, precum și telegrama Ministrului Afacerilor străine al Inaltei Porţi, privitoare la numirea Excelenței Sale de Caimacam al Principatului Moldovei.
«Dând frânele Guvernului „chiar în astă scară în mâinile Excelenței Sale
Caimacamului, Consiliul a, decis:

.

«1%. Depeşa tolografică menţionată “mai sus să so, comunice imediat redac-

țiunii foilor oficiale, pentru a, fi adusă la cunoştinţa: publicului.
«2%, Prezentul proces verbal se va transmite la cunoștința, depari amentelor,
pentru a regulă mersul lucrărilor lor, :

«3% Secretariatul de Stat va comunică numirea „Excelenței Sale a noului
Caimacam

Consulatelor respective din ţară -ale Puterilor străine, piccum “ și

Generalului Comandant al trupelor de ocupaţie.»

Marele Vizir trimite în 9 Mastio! următoarea,
noului Caimacam al Moldovei:
:

scrisoaro,; adresată

«ln urma morţii d-lui Balşș, fost Caimacam al Moldovei, Bind nevoie, pentr u

a-l înlocui, de o persoană demnă de această poziţiune, până la numirea unui
nou Domnitor, îîn conformitate cu Regulamentul Organic, ce se va alcătui pen-

tru' organizarea și bunăstarea Principatelor, E. “Voastră aţi fost ales să ocu-

paţi acest post important, în baza, credinţei voastre bine cunosetite și a În-

naltului vostru: spirit de! dreptate,

-

i

«Această numire a fost supusă M. S. Imperiale; «caro s'a milostivit 10 docretă printr'o_iradeă suverană, și: firmanul dat în acest scop a fost încredin-

țat d-lui Photiades,gginerele! Pinului Vogorides, tatăl vostru, pentiu a vi-l

predă.

«Veţi binevoi :a dispune sii se'ceteascăi și să se publice acest Ferman..

„_«De altă parte, fiindcă s'au: făcut continue plângeri, că predecesorul: vostru

n'a observat în întregime preseripţiunile Fermanului ce i s'a. dat, cu privire
la observarea Regulamentelor! Organice ale provinciei şi -la, datoriile funcțiunii sale, E. V. veţi binevoi, în înţelpciunea şi loalitatea voastră obicinuită,

să vă conformaţi purtarea, în : orice împrejurare, cu Regulamentele” în vigoiire şi 'cu dispoziţiunile Permiinului. .
*:
“«Veţi da o soluţiune absolut dreaptă şi, imparțială - aficerilor curente. Vă

veţi punc în' sfârșit toate silinţele, ca, să mănţineţi ' 'mulţumirea și increderea
tuturora și să nu daţi loc la nici un motiv de plângere.» m

| Imediat după numirea noului. Caimacam al. Moldovei «se:„cotese î în
București și Iași Fermanele de convocare a; Divanurilor,-:..* --,
Buletinul „Oficial. din Bucureşii publică în : 10 Martie discursurile
;

...

;

|

20

DIMITRIE

A, STURDZA...

lui Kiamil-Bey și al Caimacamului Ghica,
tirii acelui Ferman:
Să

rostite

«Maiestatea Sa, Imperială Sultanul, Augustul

.

|

cu
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ocaziunea ce:

nostru Stăpân,

voind a da o

nouă dovadă de înalta sa bunăvoință către populaţiile 'Țerii-Româneşti, a ho-

„tărit, printrun

Ferman

imperial, convocarea

Divanului ad-hoc, care trebue să

exprime dorinţele acestui Principat privitoare la revizia şi îmbunătăţirea re-

glementelor interioare ale acestei țeri.
A
E
a
«Dând Inălţimii Voastre acest Ferman imperial, care statorniceşte

|
modul

alegerii, sunt încredințat că Românii se vor felicită de, statornicele îngrijiri
ale Inaltei Porţi, şi prețuind importanța datoriilor lor, cari se află într'o aşă

de strânsă înclinare cu fericirea viitoare a, acestei provincii, vor
de recunoştinţă prin liniștea și moderaţia de cari sunt animați.

«La acest discurs M. S$. Principele

fericit de a fi mijlocitorul Impărăteştii

da dovezi

Caimacama răspuns că se socotește
bunevoinţe a M. $.,

exprimată

Ro-

mânilor printracest Ferman. Nădăjdueşte că se vor îndeplini dispoziţiile lui

într'o desăvârşită linişte din partea locuitorilor acestui Principat; cari tot-

deauna au dat dovezi învederate de ă lor supunere și dragoste către Suzeranul

lor; şi totdeodată nădăjdueşte că reprezentanții Puterilor garânte, ai căror po-

litici Agenţi sunt aici de faţă, îi vor da tot folositorul concurs.»

Cetirea.

_dă loc
Astăzi

Fermanului

de convocare a Divanului

ad-hoc al Moldovei

unei publicațiuni mai solemne în 12 Martie:
sa îndeplinit

solemnitatea promulgării

Fermanului

Impărătesc

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, s'au. întrunit la palat, în sala tronului, ornată cu portretul

Maiestăţii Sale Imperiale Sultanului Abdul Medjid.La douăsprezece ore a zilei

E. Ş. Cabuli Efendi, aducătorul Fermanului Impărătesc, însoţit de o gardă de

onoare, a sosit la palat întro trăsură a Curţii, și a luat loc pe o estradă,
unde eră E. S. Principele Caimacam și Ministrii cu Corpul . Diplomatic. După

ce a dat omagiul cuvenit acestui Act Impărătesc, sa dat cetire textului
turcesc, iar Secretarul Statului Alex. Sturdza a cetit în urmă traducerea în

limba românească,
«Terminându-se

i

această

cetire,

IE. S. Cabuli

Efendi

|
a adresat

|
E. S. Cai-

macamului, în limba franceză, următoarele cuvinte:
«Maiestatea Sa Imperială Sultanul, în constanta sa, solicitudine pentru bună«starea Moldovei, a fixat prin un Ferman Impărătesc formarea Divanului ad-hoc,
«chemat a rosti dorințele populaţiunii asupra revizuirii şi ameliorării Regula-
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«mentelor interne ale acestui Principat. Insărcinat de Inalta Poartă de a îmmăni

«E. Voastre acest Ferman Impărătesc al Augustului nostru stăpân, îndrăznesc
ca nădăjdui, că credincioşii Moldoveni vor recunoaşte în acest act, ca tot«deauna, simţimintele pătinteşti ale Guvernului Maiestăţii Sale Impărăteşti, și
«că, pătrunși .de. importanța actului ce au st desăvârșească, vor procedă
«la alegeri, a cărora formă e dată prin Ferman, cu liniștea, și moderaţia, pe
«care Inalta Poartă este în drept a, o aşteptă dela, ei».
«E. Sa Principele Caimacam a exprimat recunoştinţa sa, şi a ferii, în următorul mod:
«Rog pe. Excelenţa Voastră să binevocască a depune: la picioarele Maiestăţii

«Sale Sultanului omagiul profundei gratitudini a ţerii pentru neadormita și

«părinteasca sa, solicitudine în favoarea destinelor Moldovei. Noua binefacere,
«prin care Maiestatea Sa, Imperială
binevoește a-şi manifestă astăzi simţi«mintele sale măreţe, no este astăzi cu atât mai prețioasă, cu cât noi vedem
«în el o asigurare a conservării privilegiilor şi imunităţilor date din vechime
«acestui Principat. "Țara mea se! va incă la înălțimea Actului important ce
ceste chemată a desăvârși, procedând la alegerile prescrise cu liniște și cu
«moderație perfectă. Inălţăm rugile noastre fierbinţi spre cer, ca să conserve
«zilele. preţioase ale Maiestăţii. Sale Sultanului şi! ca să dea Imperiului său
«puterea și 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 şi iubiții mei compatrioți
«vă mulțumim 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 ţară. In timpul cetirii Fermanului trupele
garnizoanei erau sub arme şi artileria a tras una sută și una; lovituri de tun.»

In

urma

numirii

și

întăririi

lui Nicolao Conali

Vogoridi

do

Caimacam,. Comitetul electoral al Unirei pentru Iași. adresează Unioniștilor din lași următorul. Program, în 13 Mantie:
.
«Tratatul de Paris:a hotărît că locuitorii Principatelor Române

vor a în-

trebaţi, asupra reorganizării Patriei lor.
De
«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 aceste dorinţe şi a le supune (tongresului Marilor Puteri, curând va sosi.
E
«In acest moment plin de atâtea speranțe, datoria tuturoc Românilor este:
de a se întruni, de a.se lumină, de a se înțelog6 împreună asupra prinoi-

piilor, pe cari trebue să se întemeieze rostirea dorințelor 'Ţerii.. -
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această

datorie naţională,

e

4

«Partida Unirei :Principatelor»

socoate că a sosit timpul de a se organiză şi de a- şi pregăti lucrările pentru

“viitoarele alegeri.

ii

:

«Ne grăbim dar a vă încunoștinţă, că, după înțelegerea urmată cu o mare
parte din' amicii noștri politici, subsorișii ne-am întrunit: în Comitet. eleetoral

al Unirei pentru Iași.

a

pn

:

«Scopul întrunirii noastre aste: pi
a) 'Aine: pune în strânse înţelegeri: cu ținuturile ; De
V) A lucră în conglăsuire cu ele, pentru ca în toată fara «Partida Unirei»
să :se organizeze astfel, -ca „viitoarele alegeri .să trimită în' sânul Divanurilor
cât se. poate'imai ' mulţi reprezentanţi ai marelui principiu, ce predomneşte
în Principate.
..
a,
i

„«Programul Partidei Unirei. se întemeiază pe înseși prince

- de Paris.::

Di

cae

„ «Dorim -dar şi sprijinim : N
- 1) Unirea, Principatelor,

Tratatului

|

:

Do

ae

cu respectarea

drepturilor

Inaltei. Porţi, în

cu-

prinderea vechilor noastre Tractate (capitulaţii)
:
”
-2) Neutralitatea; pământului Principatelor Române. . .
i:
;: 8) Respectarea: drepturilor "Principatelor, şi în „ deozebi a Auionomioi lor

în cuprinderea acelorași 'Traoiate.

4) Ereditatea şefului Statului (Domniile şi-au făcut timpul, un regim. European..trobue să le succedeze).

A

5) Puierea. legiuitoare inăredințată unei Obteşi
zinteze interesele. întregei naţii. ::

Adunări, „câre .să repre:

“6) Supunerea străinilor: aflători în Principate la legile pimântului.

-.'7) Recunoaşterea driiului Principatelor, de ași întemeiă relaţiile comerciale

după interesele lor. '.. : .-:
.
i:
8) Toate acestea sub. garanţia colectivă a puterilor cee au subscris "Tractatul

de Paris,
|
«Partida Uniroi este totodată şi “Părtida Progresului. Dorin. dar să se introducă şi în "Țară noastră toate reformele cari sunt în stare de a ne civiliză
societatea, şi. 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 organizația din. lăuntru a Principatelor,
să se facă..nu cu jignirea, ci cu 'respectarea şi în'puterea: Autonomici -noastre.
Oricât de „preţioase şi de neapărate .sunt .reformele din lăuntru,

noi punem

mai pre':sus.do ele :dritul .dea ne face noi singuri. legi în -pământul nostru.
„„«Reguleze-se:. relaţiile

legale dle Principatelor : cu Inalta Poartă, şi cu Pu-

terile garante, contenească pe pământul nostru resbelele și ocupațiile militare,

:
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cari ne precurmă toată propăşirea, şi: ne seacă; toată -bogăţia ; statornicească-se
puterea executivă. și ' legislativă, ce are a se.pune în capul 'Ţerii;. hotărască-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 reformele din lăuntru, de -cari "Ţara noastră are: nevoie, 'reforme . cari până
acum, În mare parte, sau împiedecat numai prin înrâurile din :afară, şi prin
lipsa de stabilitate în lăuntru. De aceea, dar, înainte de toate, să stăruim şi
să cerem dela dreptatea “providenţială a „Europei, .ecu existența naţională și
„autonomia

să -ni se

respecteze,

precum

în

drit

așă

şi în fapt,

și

atunci

Patria: noastră singură va, dovedi că ştie a răspunde la. aşteptarea. marilor
Puteri, și 'că este vrednică de binefacerile lor.
«Acestea, fiind principiile ce sau adoptat dela început: de: către, Partida
„Unirei din âmbele Principate, :vă rugam, d-lor, casă binevoiţi . a le comunică tuturor amicilor noștri politici, - spre u cunoaşte, şi d-lor nevoia ce
este ca și în oraşul şi ţinutul d-voastre să:se organizeze” Partida Unirei și
să se înființeze un Comitet Electoral. pentru' sprijinirea ei.
|
Ra
cAdresându-vă, aceste cugetări, noi suntem departe de a ne însuși un drept
de amestecare în alegerile membrilor: Comitetului: de .acolo, sau -a, cândi- |
daţilor pentru viitoarele alegeri. Acestea rămân la deplina, şi libera, chibzuire
a amicilor.noștri - politici din acel oraș şi ţinut. Numai ci sunt în dreptate
“de a însemnă pe candidaţii ce trebue a fi propuși la alegerile de e deputați
pentru Divan.
«Nu avem însă îndoeală, că . pentru o chemare 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 -'Ţerii, și. vor stărui

:pentru triumfarea Unirei şi a Autonomiei: Principatelor, fără de care nu este
viitor, nu este mântuire pentru -naţia noastră.

«Odată ce numele acestora vor: fi însemnate, „noi toţi coitalţi fraţi aia credinţei noastre politice trebue să ne lepădăm de. orice priviri personale, şi să,
întrebuințăm toate mijloacele legale, toată energia noaștră, pentru ca propușii

partidei noastre să triumfeze în ziua alegerilor; altfel glasurile răslăţindu-se

asupra mai multor
alegătoare, şi prin
«Trebuinţa cere
.pue în nemijlocită

candidaţi, Partida Unirei ar puteă fi biruită. în adunările
urmare" şi în Divanul ad-hoc...
ati
E
ca Comitetele” ţinutale, îndată după înființarea lor, să .se
și neîntreruptă comunicaţie. cu. Comitetul. din lași,. căci,

o' mai repetim, numai prin deplina organizare a, Partidei în . toată “Țara, şi
strânsa înţelegere a, tuturor Comitetelor.. electorale, putem -vedeă împlinin„du-se

visul

de aur al strămoșilor noştri, putem dobândi anghera de mântuire

a naţiei române: «Unirea Principatelor». „.:, e.
-

sia

30

ai

«Sfârșind,
„ţilor noștri,
«O mare!
«zecea!» In
ca precum

E
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să ne fie iertat a face apel la simţimântul naţional ul compatrioal Românilor fără osebire de clase şi opinie.
criză se apropie pentru "Țara noastră, «suntem în ora a.unsprefața unui moment atât de mare, datoria tuturor Românilor este,
ei sunt uniți prin aceeaș iubire către muma Patrie,

asemenea să

se unească și asupra principiilor, ecari singure: pot întemeiă fericirea ei mo“rală şi materială,

'

«Dar spre a puteă împlini cu “Bnţenie o datorie atât de însemnată, să depunem toată patima personală, să uităm desbinările dintre noi — urmare a
nenorocirilor şi bântuirilor, cari de o sută de ani ne apasă Țara, —să ne dăm
cu toții mâna, aducându-ne aminte că suntem fii ai: aceleiaș Teri, că acelaş
sânge curge în vinele noastre, că acelaș viitor ne așteaptă pe toţi,şi că
acel viitor nu poate fi ferice,. decât dacă, în ziua marei întrebări, Buropa,
“care ne-a recunoscut toată libertatea întru rostirea dorințelor noastre, ne va:

găsi pe toţi întruniţi în aceleași credinţe, însuflețiți de. aceeaș cugetare pen-

tru binele obștesc, și zicând toţi întrun glas: «Să trăească România unită și
.
,
«autonomă». a

«Membrii Comitetului electoral al Unirei pentru lași:
(Subseriși: ) Ştefan Catargiu, George Sturdza, Petru Mavrogheni, Dimitrie Rallet,
Constantin Rolla, Constantin Iurmuzaki, Vasile Mâlinescu, Dimitrie Cozadini, Anastasie
|
:
|
Panu.> »

Acest program a fost trimis Comitetelor din județe * prin urmă
toaxea adresă, a Comitetului Central al Unirei din laşi din 13 Martie:

«Pe lângă cele: cuprinse în alăturata adresă, care s'a trimis' în. toate -ţinuturile,. Comitetul nostru a găsit de cuviinţă a mai luă şi măsurile următoare :
«10 El a înființat prin contribuiri și subscripţii dela, sine şi dela alţi amici
ai cauzei! noastre o cassă, menită a întâmpină cheltuelile trebuincioase pen-

tru. ţinerea, corespondinţelor, publicarea de scrieri desvălitoare ideii
şi mai

ales pentru

câștigarea

marelui

Unirei,

ajutor, ce ne poate aduce presa străină.

:«20 A însăreinat cu punerea, în lucrare a măsurilor ce se vor încuviinţă de
el; pe subscrișii cari,: organizând o cancelarie pentru corespondinţa lui cu
comitetele ţinutale, au regulat totdeodată şi modul expediției și primirea ei,
care vi se va comunică verbal.
«30 Au pregătit şi cuvenitele observaţii asupra Fermanului de convocare a

Divanurilor, spre a le aduce fâră întârziere la cunoștința comisarilor marilor

“Puteri, a căror venire

în Principate

se așteaptă

din

zi în zi.

«40 Au aflat de neapărată nevoie de a adună, cât se poate mai curând, cele
mai exacte liste de alegătorii din fiecare ținut. :
,
«Aducând la cunoştinţa d-niilor voastre aceste măsuri, sperăm că veţi bine-
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voi a ne trimite, cât se poate mai curând, listele alegătorilor din ţinutul
d-voastre, iar mai ales listele proprietarilor celor mari:
At
«Pe lângă adresa alăturată, avem onoare de a vă. trimite și o broșură foarte
interesantă, car
sub. e.
guvernul răposatului Caimacam se confiscise de către
Postelnicie, iar acum s'a slobozit și sa pus. în circulaţie,
«Plini de speranţă în patriotismul și conlucrarea d-voastre, avem onoarea
de a ne însemnă cu cea mai aleasă stimă.

«Ai d-voastre plecaţi servi:
(Subscriși)

C. Hurmuzachi, P. Maviogheni, D. Cozadini, V, Mălinescu.»

In aceeaș zi de 13 Martie,

Partidul

Unirei din Moldova a pre-

zentat la Iași lui Kabuli-Efendi memoriul

următor:

«De când a început a [i agitată :costiunea reorganizării Principatelor Ro“mâne; un punct dominează toate celelalte. .Acesta . este acela care privește
Unirea acestor două provincii sub un singur guvern. Faptele de a urmă
unei asemenea combinaţiuni și consecinţele ei pentru viitor au fost prea bine
discutate prin pana scriitorilor 'eminenţi şi chiar prin aceea a bărbaţilor de
Stat, ca să întreprindem
-aci a mai trată această cestiune, a o 'desvoltă şi a
Înce să reiasă, încă odată, toate foloasele ce ea prezintă,
o.

«Memoriul acesta are un

ţel special, şi anume acela de'a restabili. sub

adevărata lor lumină spiritul şi tendințele

partidului 'Unirei în Principatele

Române. Din ziua: în care icest partid s'a pronunțat, şi oamenii cari-l com-

pun au începuta se sfătui unii cu alţii, calomniile cele mai neauzite nu au
încetat de â fi răvărsate asupra lor. Sa 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 Principatele de Imperiul Otoman. .
|
a
.
«Este dar de datoria oamenilor,
cari s'au grupat împrejurul acestei idei, de
a restabili faptele sub adevărata, lor toloare, de a expune cu franchoță.şi cu

lealitate spiritul care-i conduce în luorarea întreprinsă. Orice neînțelegere tre-

bue să dispară, căci adevărul -singur poate duce spre reuşită pe toți acei pe
cari criza actuală i-a asvâzlit în. mari. îngrijiri.
:
Aa
„+ Toată, lumea ştie că provizoriul şi instabilitatea sunt cauzele disoluţiunei,

cari au ros această ţară și cari-au denaturat

caracterul

toria nenorocirilor lor consistă în aceasta, "chiar acum;

locuitorilor
: săi. Ispentru

a dovedi că

înnăduşind spiritul naţional, se paralizează sufletul. care. însufleţiă acest trup,
şi. că 'ei au fost reduși, ca țară, în stare de simple teritorii, și-ca, populaţiune,

în stare de suflete a împărți.

|

e

«Lăsate în prada influinței străine, care a cercat să le domineze, nu nu-

mai prin putere, dar și prin

corupţiune,

aceste: provincii-au

pierdut orice
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punct de razim, şi ele sau' văzut părăsite în mâna acelora cari' doriau săle
cotropească.

“Toate elementele de vitalitate,
cu

'care -Provedinţa ” 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.
«Astăzi că Provedinţa, divină, in scopurile sale nepătrunse, a vrut a pune
un capăt unei stări de lucruri, care semănă'a îi iremediabil, trecutul trebue
si serve

de

învăţătură

pentru

viitor.

.

«In aceasta constă secretul dorințelor noastre. Noi vrem Unirea Aoldovei

și Valahiei într'un singur Stat, nu cu scopul de.a șlăbi. legăturile de suzeranitate, cari. ne leagă de, Inalta Poartă, ci numai

pentru a le strânge

încă

mai mult prin restabilirea adevăratului interes, care e legă altă dată aceste provincii de Imperiu.
:
«Ne-am zis, trebue ca Turcia să afle în aceste țeri un. element de puteri
îndestulătoare pentru a mănţincă, 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

şi a sa desvoltă.

Trebue, pentru a îndeplni acest scop, ca Principatele să mănţie în mod frane
şi leal legimintele ce au cu Imperiul Otoman, a căruia existenţă este o ces-"
tiune do înaltă polițică europeană, și fără de care existenţa acestor provincii
devine iluzorie : lăsate fără sprijin, ele curând ar fi şterse dde pe harta Europei

de Puterile cotropitoare cari le încunjură. :
«Interesul Principatelor, Române este intim legat de acela al Imperiului.
Românii nu pot aveă simpatii politice decât pentru Turcia, căci exsistența

lor depinde de sprijinul mai mare. ori mai mic ce ei vor află în elementele
de putore,,de care: dispune Imperiul Otoman. «De aceea, partidul naţional a manifestat cu entuziasm simpatiile sale pentru 'Turcia în timpul evenimentelor anului 1818. El sa 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 drept
poziţiunea pierdută de. “Rusia, şi face toate speranţele: acestor provincii să se

îndrepteze spre Imperiul Otoman,'a căruia înfluinţi a fost absolut ştearst
prin dominaţiunea de fapt ce. exercită Cabinetul de San-Petersburg.:
«Pentru, acest sfârșit e însă, necesar, înainte de toate, ca spiritul naţional
să fie reînviat, şi ca societatea: Moldo-Valahă să fie 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 Prineigalo într'un singur mănunchiu.
„„«Numai

sângele

atunci când se vor, simţi o nație; ci vor aveă un interes a: vărsă

lor pentru a apără teritoriul lor. Ei vor putea servi astfel de avan-
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gardă a Imperiului, în moment de primejdie. Ei vor puteă deveni destul de
puternici

pentru

a opri

un

timp

oarecare

o armată

cotropitoare,.

însă

nici

odată pentru a întoarce armele lor în contra 'Turcici, pentru a combate singura condițiune de existenţă co le-a rezervat soarta.
«Aceste

ţeri nu au

numai nevoie de a fi bine organizate ca udministraţiune

„internă, ci încă să fie bine constituite ca corp

politie.

«Ajungând dar naționalitatea români a se rădică prin faptul Unirei Moldo-

vei și a Valahiei, ajutând-o a se întări prin desvoltarea resurselor materiale |
și morale de cari Principatele disp
— un,
Guvernul Otoman va ajunge u le
face utile pentru dânsul, și a trage din ele foloase reale, acor dându-le lor

o protecţiune salutară,.
«Moldovenii urmăresc îndeplinirea acestei dorinţe şi lucrează cu căldură ca

ca să se îndeplinească, cu toate sacrificiile intereselor locule, ce
pentru

ei prevăd,

a reuși.

«Bi sperează a vedeă în curând Inalta Poartă luminată despre simţimintele
ce însuflețesc pe toţi aderenţii partidului Unirei. Atunci eu va da, nu.ne
îndoim, nu numai asentimentul său, însă şi concursul necesar pentru reali
zarea acestei

combinaţii

binefăcătoare;»

Comitetul Electoral al Unirei nu s'a oprit înî mersul
Martie el a publicat următorul manifest:
:

său.

* «Tratatul de Paris a hotărit că locuitorii Principatelor Române

trebaţi asupra reorganizării patriei lor,

In 22

vor [ii în-

«Fermanul M. S. |. Sultanului, carele cheamă Adunările: menite a: rosti
dorințele ţerii (Divanele ad-hoc), s'a și publicat.
i
* «Comisia Iuropeană, ce are a adună aceste dorinţe și u, le supune Congresului marilor Puteri, a şi sosit în Bucureşti.
|
«In acest moment plin de atâtea speranțe, datoria tuturor Românilor: este

de a se întruni, de a se lumină, de a se înţelege împreună asupra princi-

piilor, pe cari trebue să. se întemeieze rostirea dorințelor. țerii,
«Insufleţiţi de această datorie naţională, subserișii, după, înţelegerea,
urmată

cu o mare parte din sprijinitorii Unirei Princip atelor, ne-am . întrunit în
Co-

mitet electoral pentru Iași.
«Scopul întrunirei. noastre este de a ne: pune în: strânsă înţelegere
cu alegătorii ce au cu noi acceaș credință politică, cum și a lucră în
conglăsuire
cu ei, pentru ca la viitoarele alegeri să, triumfe marea dorință
ce predomnește în Principate. .

«Programul ce ne îndatorim a-l sprijini sc întemeiază pe însuși principiile
.

“Tratatului de Paris şi anume: — 10 Unirea Principatelor întrun singur
Stat,
cu respectarea drepturilor Înaltei Porţi, în cuprinderea vechilor noastre
traAnalele A.

R —Tom.

XXXLII.— Memoriile Secţ. Istorice.

!

.
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taturi (capitulaţii), — 22 Neutralitatea pământului Principatelor,
— 30 Respectarea drepturilor. Principatelor, şi în deosebi a Autonomici lor în cuprindereu
acelorași tratate, — 40 Ereditatea Șefului Statului. (Domniile şi-au făcut timpul. Un regim european trebue să lo sucoodeze). — 50 Puterea legiuitoare
încredințată unei Obștești Adunări, caro să reprezinte interesele întregei naţii,—
60 Supunerea străinilor aflători în Principate la legile pământului,
— 70 Re-.

„cunoașterea dreptului Principatelor de a-și întemeiă relaţiile comerciale după
interesele lor, — 8 “Toate acestea sub garanţia colectivă a Puterilor ce au

subscris Tratatul de Paris.
.
|
|
a
"«Partida Unirei este totodată și partida progresului. Din tot sufletul dorim .
dar să se introducă și în țara noastră toate reformele cari sunt în stare de

a ne civiliză societatea și a ne întări naţia, reforme întemeiate pe principiile

dreptăţii, egalităţii înaintea legii și al. rospectului: proprietăţii.

«Intemeindu-ne însă chiar pe art. 23 din Tratatul de Paris, care ne con-

slințeşte deplina libertate a legislației noastre

(Autonomia),

reformele ce au a se introduceîn organizația din

dorim

ca toate

năuntru a Principatelor

să se facă nu cu jignirea, ci cu respectarea și în puterea Autonomiei noastre.
Oricât de preţioase și 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 'relaţiite legale ale Principatelor cu Inalta Poartă și cu Puterile
garante; continească pe pământul nostru resbelele şi ocupațiile militare, cari
ne precurmă toată propășşirea şi ne scacă toată avuţia; statornicească-se puterile executive şi legislative ce au a se pune în capul țerii;, hotărască-se
odată starea politică a României;cu un cuvânt să fim stăpâni în casa noastră; și atunci noi singuri vom şti și vom trebui a face toate reformele din
năuntru, de cari ţara, noastră are nevoie, reforme cari până acum, în mare
parte, sau împiedecat numai prin înrăuririle din afară, și prin lipsa de stabi-

litate înăuntru. .

|

|

«De accea dar, înainte de toate, să stăruim și să cerem dela dreptatea, pro-

videnţială a Europei, ca existența naţională și autonomia să ni se respecteze,
precum în drit, aşă și în faptă; şi atunci patria noastră singură va dovedi
că ştie a răspunde

la așteptarea Marilor Puteri, şi că este vrednică de bine-

facerile lor.
|
|
«Acesta. fiind programul adoptat de noi dela început, noi îl aducemla cu-

noștinţa tuturor amicilor noștri, pentru cu toţi împreună în faţa viitoarelor
alegeri să mărturisim aceleași principii, şi să păzim aceeaş urmare politică,
«Prin aceasta însă noi suntem departe de a ne însuși un drept de ames„tecare în însemnarea candidaţilor meniţi pentru viitoarea adunare. Aceasta
rămâne 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 de a apără cu-tărio. neclintită drepturile
ferii, şi de a stărui pentru triumfarea Unirei şi a Autonomiei Principat
elor,
fără de care nu este viitor, nu este mântuire pentru naţia noastră;
m
“ «Sfârșind, să ne fie iertat a face apel la simţimântul naţional al compatrioților noștri, al Românilor fără osebire de clasă şi opinie.
«O

mare

criză se apropie pentru țara noastră ; suntem în:'oara a unspreze-

cea! În faţa unui moment atât de mare, datoria tuturor Românilor este, că
precum ei sunt uniți prin aceeaș iubire câtre muma' patrie, asemenca să se
unească şi asupra principiilor, cari singure pot întomeiă fericirea ci morală
și materială,
„i
ae
«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 a bântuirilor cari de o sută de ani ne apasă ţara, să ne dim
cu toţii mâna, aducându-ne aminte că, Munteni și Moldoveni, suntem : fii .
aceleiaş ţeri, că acelaş sânge curge în vinele noastre, că'acelaș viitor 'ne
așteaptă potoți, 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 toți întruniţi în. aceeaș credință, însuflețiți de aceeaș cugetare pentru binele obştesc, şi zicând toți întrun glas:
«Să trăească România unită și autonomă!, .
'
«Membrii Comitetului electoral al Unirei pentru orașul şi ținutul laşi.
Ştefan Catargiu (Logofătul)
George Sturdza (Logoftitul)
"" Petru Mavrogheni
Costache Rolla,

Anastasie Panu

! i

De

acest

din

„m

Dimitrie Rallet.
+." Costache Hurmuzaki - +.

“Mihail Kogălniceanu

Vasile Mălinescu

niștilor

.
E
|

|

Dimitrie

manifest

so. leagă

lași,

22 Martie:

din

10. Dorinţele

și alte

Cozadin.>

două

Unioniştilor

,
-,

din

acte insemnate

Iaşi.

ale Unio-

i

«In virtutea vechilor drepturi ale ţerii noastre, consfințite prin Capitulațiile

ce au încheiat, după vremi, Domnii noștri Moldo-Români
“şi

în urmarea

Tratatului

dela

Paris

din

1/5 :Martie 1856,

cu Inalt, Poartă
voind sti păstrăim

în toată întregimea lor acele drepturi strămoşeşti, cari sunt temeliile Autonomiei noastre, și să, respectăm totdeodată și drepturile Inaltei Porţi, stutornicite 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 îndeosebi a Auto-
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nomiei lor în cuprinderea acelorași tratate,— 4. Prinţ străin cu moștenirea tronului, ales dintro dinastie domnitoare d'ale Europei, ai cărui moştenitori

născuţi în ţarăsă 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 subseris 'Pratatul. de Paris.

«Acestea fiind bazele pe cari se , întemeiază fiinţa noastră politică, fără de
cupe orice chezășuire în. privința

îmbunătățirii

sociale

esto peste putință a

se realiză şi a procură ţerei un. viitor ferice şi statornic, subsemnaţii credem
că numai după ce Inaltele Puteri garante vor binevoi a, recunoaște și
zășui cele. opt puncte sus zise, ar urmă să ne ocupăm. de organizarea
năuntru; când atunci, unindu-se Divanurile ad-hoc din amândouă ȚȚerile
mâne, să se declare în Adunare extraordinară, înî virtutea, dreptului de

chedin
RoAu-

tonomie, şi alcătuind Legea Electorală, după care să se compue în viitor Obșteasca Adunare

a ţerii pe baza art. 5 mai sus pomenit, să se îndeletnicească

apoi lu reformele din năuntru ale Statului românesc, așezând bazele viitoarei
sale. Constituţii.
„ «Declarăm totdeodată ca o profesie a noastră de credință: ci toate reformele din năuntru trebue să fie întemeiate pe
tăţii înaintea legii și al respectului proprietăţii.

principiile

dreptăţii,

egali-

«Pătrunși că dela cele dintâi opt baze fundamentale, cuprinse aici, atârnă
existenţa politică și naţională a patriei noastre, câţi dintre noi subsemnaţii
vom aveă dreptul de alegători, încredințând soarta ţerii în mânile deputaților, ne îndatorăm că votul nostru îl vom da numai pentru acei cari, mai
înainte de ziua alegerii, vor chezășui prin înscris îndatorire, că vor declară
aceste baze, le vor.susțineă cu conștiință și le vor votă în Divanul ad- hoc,

pe faţă, iar nu cu vot secret,
2% Mandatul

Imperaliv

al. Unioniştilor din Iași.

«In puterea drepturilor noastre, consfinţite prin tratatele încheiate între
Sultanii - Otomani și Domnii “noștri pământeni: Mircea, Vlad V. şi Pelru
Rareș; In puterea Tratatului din 1%/;, Martie 1836, care a recunoscut drep- .
turile Porții și ale noaste în cuprinderea aceloraşi tratate; In urmarea lu-

crărilor Congresului de. Paris, chemaţi fiind prin Fermanul M. S. [. Sultanului

ă alege o Adunare, care să arate dorinţele ţerii pentru viitoarea sa organizare:
„ «Subscrișii, cu însușire de alegători, după- o împreună înțelegere, declarăm
că dorința noastră este, ca aleșii să susțină în Divan următoarele . baze pentru
starea noastră politică 10, Respectarea Autonomiei şi a drepturilor noastre

”
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internaţionale, după cum amândouă sunt hotărite prin tratatele din 1393,
1460, 1513 și 1529, încheiate. de către I. Poartă cu Principatele.—20, Unirea
Principatelor Moldovei şi Valahiei în un singur stat sub un singur
guvern,—39, Neutralitatea pământului Principatelor,—40. Şeful Statului ales,

străin, cu drept de moştenire

la tron, ai căruia, urmași

născuţi în țară

dorim

să fie crescuţi în religia ţerii.—50. Guvern Constituţional Reprezentativ
cu o
singură Adunare Obştească aşezată pe bază electorală largă, încât să
cuprindă interesele întregei naţii române 0, Supunerea străinilor din Prin=
cipate la legile ţerii.
«Aceste baze ale stării noastre politice Divanul, în virtutea Tratatului
de

Paris, va mijloci a se garantă de Puterile subseriitoare

acelui tratat, După

care, membrii Divanurilor din âmbele Principate, întrunindu-se, se vor constitui în: Adunare Extraordinară legiuitoare, vor - procedă : la, facerea Legii
Electorale și a Constituţiei ţerii, având de principii în lucrările lor legiuitoare
:
Respectul proprietăţii, libertatea şi. respectul individual, şi vor. încheiă lucrările lor cu alegerea Scfului Statului.
E
Sa
«In acestea, cuprinzându-se credința și dorinţa noastră politică, declarăm
că acei ce vor Yoi a aveă voturile noastre vor trebui ca, înaintea. alegerilor
să se îndatorească, că vor sprijini și vor votă pe faţă în Divanul ad- hoc
aceste dorinţe.
:
«Gheorghe

Ionescu Iconom,

D. Zamfirescu, Iancu Corjăscu. e

Doct,

Anast,

Fătu, D, Gusti,

I. Negură, I. M. Chinezu,

i

a

La această acţiune din Moldova a. urmat seţiunea, paralelă în
Bucureşti.
In 15 Martie, Membrii Comitetelor Unito bublică îîn ziarul «Concordia» dorinţele Românilor, exprimate în Adunarea Bucureștenilor:
- «Cu apropierea, epocci în care Românii au a-și exprimă, definitiv dorințele
despre viitoarea reorganizare a stării politice a ţerii lor, cetăţenii. oraşului
Bucureşti au început, în diferite şi numeroase adunări ce avură: până acum
pentru acest scop, a se ocupă cu discuţiunile cestiunilor. ce« sunt a se > decide
în acea &xprimare de dorinţe.
a:
«După multe discuţiuni dar, ce se făcură în toate adunările lor, îîn cari se
adoptase - diferite programe de dorințele ce erai să: : fie exprimate, "erau
» mai toate conforme între dânsele despre formele principale.
«ln sfârşit, Marţi scara, la 3 Martie, o adunare numeroasă, ca la şase
până

la şapte

sute

de cetăţeni

cel puţin,

au

primit

cu.unanimitate

urmă-

toarea, programă, care ne grăbim a o comunică Românilor, felicitându-ne totdeodată pentru conformitatea, care predomină în ideile noastre, cât și pen-

tru aceea ce o vedem întrale fraţilor noştri de peste Milcov,

:.

...
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«Dorinţele Românilor.
«In virtutea vechilor drepturi ale ţerii noastre, consfințit prin capitulaţiile
ce au încheiat, după vremi, Domnii noștri Moldo-Români cu Inalta, Poartă;
şi în urmarea "Tratatului dela Paris din 15/, Martie 1856; voind să păstrăm
în toată întregimea lor acele drepturi strămoșești, cari sunt temeile Autonomici noastre, și să respectăm totdeodată şi dreptul de suzeranitate al
Inaltei Porţi,. stipulat prin acele capitulaţii, Noi, subsemnaţii Români dorim:
«]. Chezășuirea Autonomiei și a Drepturilor 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 Neutralitatea teritoriului Moldo-Român.
e
|
«II, Unirea terilor România şi Moldova într'un singur stab şi sub un singur
guvern.

-

A

«III. Prinţ străin cu moştenirea tronului, ales dintr'o dinastie domnitoare
d'ale Europei, ai cărui moștenitori născuți în țară am dori să fie crescuţi
în religia ţerii.:

Di

SI

«IV. Guvern Constituţional Reprezentati; şi după datinele cele vechi ale
țerii, o singură Adunare Obştească, care va fi întocmită, pe o bază electorală
îndestul de largă, încât -să, reprezinte interesele generale ale populaţiei române...
.

cAcestea fiind bazele,
de care

orice

pe| cari se întemeiază

chezășuire în privința

fiinţa noastră politică, fără

îmbunătăţirii

sociale este peste putinţă a

se realiză și a procură ţerii un viitor ferice şi statornic, subînsemnaţii credem
că numai

după ce Inaltele Puteri garante

zășui cele patru, puncte

vor binevoi

sus zise, ar urmă

a recunoaște și cho-

să ne ocupăm

de

organizarea

dinăuntru ; când atunci, unindu-se Divanurile ad- hoe din amândouă Ţerile
Române, să se declare în. Adunare Extraordinară în virtutea dreptului do
autonomie, și. alcătuind, Legea: Electorală, după care să se compună în viitor

Obșteasca Adunare a ţerii pe baza
letnicească

apoi la -reformele

art. IV mai sus pomenit,

din întru

ale

Statului

să se înde-

Românesc,

aşezând

bazele viitoarei sale Constituţiuni.
«Declarăm totdeodată ca o profesiune a noastră de credinţă : Respect. la
dreptul: proprietăţiide orice natură, —Egalitatoa tuturor Românilor Înaintea

legilor,—Libertatea individuală şi a muncii ţăranului.
«Pătrunşi că dela cele dintâi patru baze fundamentale cuprinse aci atârnă
existența politică

alegători,

naţionălă a patriei,

votul nostru îl vom

da numai

gerii

prin înscris

vor

câți

dintre noi vom

încredințând soarta țerii în mânile
chozășui

pentru

aceia

aveă

dreptul de

Deputaţilor, ne îndatorăm că
cari

mai înainte de ziua ale-

îndatorirea că ei vor declară aceste baze,
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ad-hoc po faţă, iar
:

«Membrii Comitetelor Unite: «Prezidenţi: C. Creţulescu, L. Calenderoglu.

aVice-Prezidenţi: A. Golescu, G. Bosianu, N.
Christu.
.
«Membri; P. Poenaru, |. 1. Filipescu, E. Predescu, G.
Joranu, P,

Penescu, N. Nenovici, C. Racoviţă, A. Orescu, Costaforu, Kirilov,

Petrescu,

G. Romanov,

Polichroniadi.

IL.

Cernătescu,

Culoglu,

:
[,

Popazu,A.

|

In il 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:
«Dacă ne-am

|

întoarce privirile cu câtevi luni înapoi, când Principatele Ro-

mâne se aflau în tăcerea aşteptării despre punerea la cale a măsurilor
ho-

tărite de Puterile contractante la, 30 Martie în Paris, ne vom aduce
aminte,
că partizanii sistemului vechiu ziceau, că Unirea Principatelor este
o idee a

unui mic număr de oameni. Astăzi însă, când Puterile Mari trimit bărbaţi
însemnați, ca să afle cari sunt dorințele Românilor, tăcerea se întrerupse
şi

glasurile celor cu inimă de Român

se înalță, și nimeni

nu

cutează a zice

sau a se îndoi. că Unirea n'ar fi idea' generală .a' locuitorilor amânduror
Principatelor. Partidul naţional se concentră în această idee, punându-și cre-

dinţa în acest principiu imântuitor, care are atâta putere și evidenţă,
încât
Românii cu mulţimeiu: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 ună ce umbrește și desvoltă proprie-

tatea, comerțul, industria, profesiunile liberale și partea
cuvânt elementele întregi de vieaţă ale unci ţeri.

religioasă, - cu un
Aa

«Programa Unirei a așezat patru fundamente puternice, pe cari să se rădice
edificiul organizării sale politice. :
o
«]. Chezășuirea Autonomiei și Drepturilor noastre Internaţionale, după cum

sunt hotărite amândoui prin capitulările din anii 1393, 1460 şi 1513, înche-

iate între 'Ţerile Române cu Inalta Poartă; precum şi Neutralitatea, teritoriu
lui
român, .
ia
-A
ARIE

«Autonomia am avut-o şi o avem în drept, iar în' faptă s'a călcut. Acest
drept nu s'a putut tăgădui cu dinadinsul niciodată Românilor nici de Puterea suzerană, nici de vreuna din Puterile curopeane; ba sa confirmat încă
prin Tratatul do Paris. lste încă de lipsă chezășuirea dreptului de Autono-

mio slipulată prin tratatele noastre cele vechi cu Inalta Poartă, cu care numai

40
va
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ţerii din

năuntru,

și: prin ur-

mare Fermanele.

«Comerţul va aveă liberă desvoltare, și Puterea Militară va creşte. și :se
va întemeiă

după trebuințele

Statului. Când

cerem

chezășuirea

drepturilor

noastre internaţionale, cari se cuprind în Capitulațiile noastre cu Inalta Poartă
suzerană, recunoscute și de dânsa, noi vom puteă prin noi înșine, prin trimișii noștri, să reprezentăm interesele noastre pe lângă Puterile cele mari

și să contractăm cu acele Puteri legăminte comerciale, întinzând relațiunile
după trebuinţă. In sfârșit, prin Neutralitatea teritoriului român, rămâind scutiţi
de năvăliri străine, vom puteă să ne bucurăm în linişte și în pace, crescând
puterile materiale și desvoltând pe cele morale, elemente neapărate
ale fericirii

unei

eri.

«II, Unirea 'Țerilor Române și]Moldave într un singur Stat și sub

gur guvern.
«Unirea Principatelor aduce cu sine
materială pozitivă a drepturilor noastre

un sin-

puterea naţională, adică chezășuirea politice.

Numai

prin

Unire putem

ajunge Ia stabilitate, putere și tărie, și astfel “vom puteă face a, se respectă
drepturile din afară şi din năuntru ale țerii.
«III. Prinţ străin cu moștenirea tronului, ales dintr'o dinastie

domnitoare

de ale Europei, ai cărui moştenitori, născuţi”în ţară, am dori să fie crescuți
în religiunea ţerii.
e
„«Este! știut din chiar experienţa trecutului că. Domnia dintro pământeni a
ațățat rivalitatea dintre: familiile pretendente la tronul ţerii; cu aceasta patimile luară un sbor nemăsurat și neînfrânat și cei cu puterea în mână, ca
să se poată țineă 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!
|
«În afară, toată, grija Domnitorilor sta de a interesă Puterile

străine în fa-

voarea persoanei lor,şi nu în favoarea ţorii ; iar pretendenţii

alergau ne-

contenit la străini spre a jertfi interesele
deşertăciune.
.

țerii fără cruţare pentru

trista lor

«IV. Guvern Constituţional Reprezentativ ; și după datinele cele vechi alo
țorii, o singură Adunare Obştească, care va fi întocmită pe o bază electorală largă, încât să, reprezinte interesele generale ale populaţiei române.
«Intr'adevăr, cum ar puteă fi chezășuiti puterea legilor din întru, dacă
voia și puterea guvernului nu va fi mărginită și răspunzătoare înaintea unoi
Adunări Obştești, care să facă și să îmbunătățească legile ţerii? Această
Adunare
nu va înfâţişă şi 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 țerii. Această Adunare va [i regulată astfel,
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încât proprietatea, comerțul, capacitatea, ca în toate țerile, să nu
fie călcate
de mulţimea numărului,
ae
«ăcestea sunt fundamentele, pe cari are a se înălța edificiul ființei
noastre
politice, şi ca să la putem dobândi, urmează să ne îndatorim a
ne asigură,
noi alegătorii, prin înscris. dela aleşii noştri, că vor exprimă în
Divanul
ad-hoc dorinţele noastre formulate în cele patru principii fundame
ntale, pe

faţă, iar nu cu vot secret:

Aceasta,

este singura ' măsură tare, ce: ne poate

chezășui că aleşii deputaţi nu ne vor împinge în prăpastie în
ziua' cea hotăritoare.
Ia
a
Da
«Dacă avem deplină convingere și încredere 'că viitorul
ţerii stă.în cele
patru puncte fundamentale, că în ele se cuprinde vieaţa
şi fericirea naţio-

nală, care din noi, cu inima curată și cu cuget sincer,
n'ar. voi să.subserio
actul de îndatorire şi n'ar voi' să-și mărturisească în public
a, sa curățenie,

declarând şi sprijinind pe față în Divan dorințele Românilor?
.:.
«Numai

cei cu cugete ascunse

î-.

și rele s'ar feri de o asemenea

de subscriere, de care să fugim; asemenea

:

îndatorire

să fugim: 'şi de: aceia, cari

în
irecut ne-au înșelat pe: noi şi pe' ţură, şi: cari acum poate.se vot
încercă a |
ne amăgi

prin vorbe bune, sub masca patriotismului, prefăcându-se
că îmbrățişează principiile noastre politice.
ie

«Aşă dar oricine va făgădui că va declară și va sprijini
în Divanul ad-hoc
acele patru principii politice și nu va primi a subscri
e această declarare,

„„legându-se prin înscris, să ne temem că sub masca, de patriot
ism ar zăccă
o urită cugetare. . e
a
«Români! fiți bărbaţi, fiţi
cu luare aminte. Se apropie acum minutul!
cel
aducător de bino sau de rău, minutul zilei celei
însemnate, care ne va
atrage respectul şi marea preţuire a Europei civili
zate,
sau disprețul lor cu
ruşinea noastră. Dacă nu vom arătă acum, că am meritat
simpatia Europei,
vom fi părăsiţi și uitaţi de dânsa ; şi prin urmare
pitirea, o pieire tristă,
„dar. dreaptă, va fi partea noastră în viitori... .
i

«Noi ne vom

cobori în'' morminte! și sufletele “noastre ca criminale vor

căută să se ascundă dinaintea sufletelor marilor strămoși
ai noștri, cari no-au

lăsat în testament,

scris cu sânge

preţios,

dreptul 'de a hotări noi despro

binele ţerii ; iar urmaşii, nepoţii noştri so vor feri de vederea mormin
telor

noastre, ca să no cruţe de ostenelile lor!

-

i

|

«Români! Deviza noastră, să fi : multă oncrgie însoţită do multă hiţelep
ciune.

«Președinte:

C. Creţulescu.

«Vicepreşedinte:

«Membri:

A. Golescu.

.

|

a
a

|

Gr, Ghica, A. Isvoranu, "G. Costaforu, C. Buteulescu,
A. Orescu,

|

N. Ne-

„novici, N. Christu, Chr. Poliehroniadi, D. Culoglu,
N.N, Pâcleanu, : C. Racoviţă,
Filipescu, I. Bălăceanu, I, Penescu, E. Predescu, G. Joranu,
P. 1. Cernătescu.»

1.1,
,
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_ Unioniștii din București au îmmânat în 20 Martie Comisarilor Europeani în Principate adresa următoare :
«Populaţiunile:în mijlocul. cărora ați sosit se felicită de a puteă salută în
D-Voastre o nouă eră de pace şi. de prosperitate.
Da aceste bunuri atât de

scumpe. Principatele nu s'au putut bucură niciodată nici măcar douăzeci de
ani consecutivi ; dar luptând.

în contra veacurilor de suferințe, ele au putut

câștigă, tăria. de credință într'un- viitor mai bun,
«Dea

Dumnezeu

ca să

fi sosit acum

sânul căruia ne introduc astăzi

acel viitor de atâta vreme

dorit, în

inteligenţa înaltă şi vederile superioare. ale

Reprezentanților: Europeani.

«Noi Românii celor două Principate ne-am legat, de vreo 400 de ani destinele noastre de cele ale Imperiului Otoman; această legătură am stabilit-o
pe capitulaţiunile încheiate cu Sultanii Baiazid Iilderim, Mahomed II și Selim l
de: glorioasă amintire, .
«Schimbările vremurilor n'au desfiinţat cu totul condiţiunile existenţei

noastre, politice, ci au împiedecat desvoltarea lor naturală.
«Câtă vreme în această perioadă de timp, popoare odinioară puternice și
renumite au fost şterse din rândul naţiunilor, Românii "n'au putut
decât cu mare greutate șă-și păstreze existența lor primitivă.

«Dacă prezenţa voastră
permis a ne gândi

între noi însemncază primul ceas

la progres, dacă putem

când

nici ei

ne este

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 unic este cea dintâi |nevoie. şi cea mai
arzătoare dorință a României.
«Unirea, a fost totdeauna
istoria

noastră

tendința

o arată, îndeajuns.

Deci

necesară
noi

o

vieții celor două Principate;
considerăm

ca

cea

mai înaltă

şi cea mai legitimă rescumpărare a lungilor suferințe, în contra cărora populaţiunile acestea, luptă din timpuri imemorabile și ca o soluţiune politică

și socială reclamată de epoca noastră.
„tAtâta timp cât fiecare din ele au avut câte un guvern separat, Principatele
Române au rămas uitate, în sânul asupririi lor, de lumea europeană: lăcașuri
veșnice de intrigi și desbinări, de certuri și de conflicte grave, ele au plătit
tributul sângelui și al lacrămilor lor pentru aceste zile nefaste. Nenorocirile
și mizeria în care le vedeţi sunt dovezi triste despre aceasta, dar vieaţa co
o mai simt în ele, plină de putere, este însuş elementul viitorului lor. Unite

întrun singur stat, ele îndrăznesc să se pună în serviciul intereselor generale.
«Să facă numai Europa din aceste populaţiuni o singură naţiune sub garanţia ei, și neghina nu va mai crește în câmpiile roditoare ale Dunărei, pen-

459

DIVANURILE AD-EHOC DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI, III.

43

tru a înnăbuși germenii păcii și ai civilizaţiunei. Vecinii noștri vorfi pentru

totdeauna asiguraţi din partea noastră de o pace dreaptă.
«Nu vom mai trăi pentru 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 puteă să ne desvoltăm 'activitatea noastră în bine, ca şi celelalte naţiuni şi vom binecuvântă acest scol
de civilizaţie, care ne-a adus pacea și prosperitatea, cu ardoareace o poate

inspiră unui popor ca noi o singură privire aruncată în trecut,
«Dreptatea şi înțelepciunea timpului în care trăim. ne spun îndeajuns că
era inaugurată prin prezența voastră în mijlocul nostru va fi cea mai mare
epocă a istoriei noastre. La începutul acestei epoce, la care am aspirat cu
atâta ardoare, soarta ne-a dat putere să putem lăsă posterităţii o: memorie
scumpă, alăturea de numele glorioșilor voştri Suverani şi de acele ale ilustrilor Plenipotenţiari ai Congresului din Paris. . .
Aa
«Europa întreagă va ști dela voi, că pe țărmurii. Dunărei Orientale există
un popor de patru milioane, demn de o soartă mai bună.
.
|
«Ea va şti că acest popor este unit înaintea lui Dumnezeu prin una şi

aceeaş credinţă, în istorie prin cultul originci și al tradiţiuhilor sale, în prezent prin tot ce caracterizează înrudirile aceleiaș rasse..

«Bine fie cuvântat geniul păcii şi al dreptăţii,
care a inspirat Congresul din

Paris în idea Unirei Principatelor Române.

a

«Aci noi invocăm sprijinul Inaltelor Puteri contractante, ca să protejeze
«Unirea celor două Principate.»
Sa
Această adresă a Unioniștilor din. București a fost
completată
prin 0 explicaţiune ulterioară, înaintată Comisarilor
Europeani în
acecaș zi de 20 Martie:
3
«In lupta lor seculară împotriva relelor. nesfârşit, sub povara
cărora ar fi

perit fără sprijinul Europei, Principatele Moldo-Valahe n'au pierdut
niciodată
speranţa întrun viitor mai bun...
=
|
Si
a

«Ele au așteptat dela Europa civilizată întreg binele ce le lipsiă,
și această

speranță, atâta vreme

amăgită,a reînviat din nou în inimile Românilor, de

când Congresul din Parisși Tratatul ce i-a urmat

au

deschis '6 nouă eră

Principatelor, asigurându-le sub suzeranitatea Inaltei Porţi o existen
ţă poli-

tică întemeiată pe vechile: lor drepturi şi potrivită cu dorințe
le naţiunii.
câstăzi geloşi de a ne asociă în unanimitate la opera Puteril
or Apusene şi

la vederile. generoase și înțelepte ale celorlalte Puteri: semnat
are ale Tratatului
din Paris, declarăm 'aci în conştiinţa noastră, înaintea
tribunalului Europei, că cea dintâi şi cea .mai arzătoare dorință a noastră
este Unirea Prin=

cipatelor întrun singur; stat omogen, propusă în 'sânul Congre
sului, -
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«Mai declarăm că această Unire.a fost în toate timpurile tendinţa necesară
şi condiţiunea de vieaţă a celor două Principate, că ea a fost consacrată. şi
recunoscută chiar prin articolul 371 al Regulamentului Organic al Valahici
și 425 al: Moldovei, cari spun: «Originea, religiunea, moravurile și identitatea
«limbei locuitorilor Principatelor, cum și nevoia lor mutuală, cuprind din
«principiu elementele unei Uniri intime, care a fost împiedicată şi întârziată

«de împrejurări fortuite şi secundare.»
«Prin urmare, luând de bază învăţăturile trecutului şi apreciind după ade-

vărata lor valoare vederile atât de înțelepte

şi generoase

potenţiarii Congresului

astăzi Europei această Unire, ca

din Paris, noi cerem

emise

de Pleni-.

o răscumpărare legitimă a lungilor. noastre suferințe şi ca singura soluţiune
posibilă, reclamată de necesitatea politică şi potrivită cu dorinţele populaţiunilor din Moldo-Valahia.»
Comitetul

Central

al Unirei

din

Bucureşti

a intrat

imediat în co-

municare cu Comitetul Central al Unirei din Iași prin
adresă

din

23

următoarea

Martie:

«Domnilor şi iubiţi ai noştri compatrioți !
«Noi am salutat programul politic al Moldaviei despre dorinţele Românilor

cu urări de fericire pentru viitorul Patriei noastre comune. EI s'a cetit și 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 şi lu Dumnea-

voastră, Domnilor, se fac pregătiri. Insufleţiţi de acelaş spirit, mai mulți patrioţi zeloși, bărbaţi înfocaţi pentru binele comun,

cele dintâi pasuri ca să lumineze

massele

au luat iniţiativa

asupra

înaltei

misiuni,

făcând

care le

așteaptă, și să dea spiritelor o direcţie dreaptă și uniformă.

«Noi credem a împlini o datorie, alăturându-vă aci în copie programul nostru, din 3 Martie curent, în care, după

Sau expus bazele fundamentale ale

o

viitoarei

îndelungă

și matură

noastre

organizări

desbatere,

politice

și

sociale,—și a căreia redacţie definitivă s'a adoptat în unanimitate și s'a sanc-

ţionat prin iscăliturile unui însemnat număr de Români din toate elasele socictății noastre.

«Idea principală, idea care predomină într'una și care

ne

insufloțește pe

toți, este aceea a Unirei cu fraţii noștri de peste Milcov; căci este timpul
să -ne întindem mâna unul altuia, și să conluerim împreună cu toate puterile noastre unite pentru regeneraţia Patriei noastre comune. Spre acest sfârşit
am dorit, Domnilor, a ne pune în comunicaţio directă cu comitetul Dumneavoastră, ca, să putem păşi în conformitate, pe acelaș drum, și să nu ne ră-

tăcim, depărtându-ne unii de alţii pe căi diferite.
«Intemeiaţi pe fraterna unanimitate co există între noi, ne

place a crede
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că fraţii noștri Moldoveni vor adoptă și înșile, în progr
amul Dumnealor, mandatul imperativ ce-l socotim de cea mai mare import
anță pentru Deputaţii

Divanelor ad-hoc, cărora oste a li se: încredinţă soarta naţiei întregi
...

«Suntem convinşi, Domnilor, că' vă veţi sili a insuflă connaţ
ionalilor noştri
de acolo această măsură” de asigurare, crezând că ea poate
fi, la întâmplare,
singurul scut ce ne mai rămâne pentru mântuirea drepturilor
noastre. |
«Asemenea, socotim că ar fi de dorita vi uni cu noi şi
asupra chestiei
Prințului străin, considerând importanța acestui principiu
în împrejurările.
noastre de astăzi.
A
|
«Ne apropiem, Domnilor, de momentul suprem care va decide
despre existența noastră politică și despre viitorul copiilor noștri.
«Soarta noastră 'este unică şi 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 renușterea
noastră politică. Ei au
să ne întrebe: cari sunt nevpile$ cari sunt dorinţele
noastre ? Toate spiritele
serioase, toate guvernele şi popoarele Europei, Occidentul
şi Orientul şi-au
aţintit privirile asupra noastră și sunt în așteptare să audă:
cari vor fi cele
dintâi graiuri ale acestui popor, ce se deşteaptă din
letirgia în care a zăcut „până astăzi. .
«Când odată vom expune cu unanimitate, în faţa Europei,
dorințele noastre,
în toată demnitatea unei naţii, atunci 'vom aşteptăîn
pace şi liniștiți aceea
ce areopagulei va hotări despre soarta noastră. Până
atunci, deviza noastră
va fi: curaj, liniște și frăţie între noi.
Aaa
«Primiţi, Domnilor, încredințări “de cea mai adâncă
stimă și consideraţie

din parte-ne.»

Aa

(Subscr.) Prezidentul Comitetului Unirei
, Constantin A, Crezzulescu ;
Vicoprezident, Alecu Golescu, Membri:
P, IL. Cernătescu, G. Costaforu, Ioan
Bălăceanu, E. Predescu, Joranu, Al. Orescu,
Nicolae Hristu, Ch. Polihroniad, D. Culoglu,

„JS. Penescu, N. Nennovici, |, 1. Philippescu, C. Racoviţ
ă, |

î..
-

*Comitele. Walewski trimite în 21 Martie la Bucur
eşti Baronului
de Talleyrand-P6rigord, membru al Comisiunii Europ
eane, instrucțiunile Guvernului Franciei, expuindu-i gruparea, Puteri
lor semnatare

“Tratatului de Paris în. cestiunea, evacuării și în acee
aa Unirei Principatelor.
«Am primit depeșa telegrafică ce mi-ați făcut
onoarea a-mi trimite pentru
a-mi anunţă sosirea. D-voastre în București.
cAflu din altă parte că și colegii D-voastre nu
vor. întârziă să sosească
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ce-mi

vin din Viena
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ne autorizează

evacuarea Principatelor se apropie.

să credem

că

-

«Ne .apropiem de momentul când Comisiunea va putea
firă mai multă întârziere, sarcina ce i sa, încredinţat.

să-și împlinească,

«Cu această ocazie cred folositor a vă împărtăși informaţiunile ce posedăn
asupra, dispozițiunilor

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.

«Cunoaşteţi

punctul

de

vedere. în care a crezut să se pună

Austria în

cestiunea Principatelor. Sub influinţa preocupărilor născute din starea sa interioară, Puterea aceasta s'a arătat în mod constant hotărită să se opună
combinațiilor. ce, după noi, sunt indispensabile să prevaleze, dacă vrem să
"-realizăm În mod: sincer scopul ce ne propunem. Observațiile ce le-am supus

aprecierii sale nu i-au modificat modul
— şi este: bine să o

de a vedeă şi ca stăruește întrînsul

ştiţi — cu o energie

pe care. probabil o veţi

atitudinea, succesorului d-lui de Koller.
.
«După ce prin organul Plenipotenţiarilor

.
ei în

Congresul

din.

regăsi în

Paris a

ţinut 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
i în acelaș timp cuminte și drept să se iea în consideraţiune, înainte de toate,
dorinţele populaţiunilor.
«Guvernul Imperial n'a primit. niciodată altfel rolul ce i s'a rezervat, şi
dacă Sir Henry Bulwer rămâne interpretul credincios al sentimentelor -guvernului “său, vă veţi putea uşor înțelege cu el în orice ocazie.

«Ştiţi că Poarta vede

în Unirea Principatelor Dunărene un pericol serios

pentru autoritatea ei—confundând împrejurări fâră analogie între ele și cari,
apreciate bine, demonstrează dimpotrivă că această măsură, departe de a
se întoarce în detrimentul Turciei, va fi o garanţie pentru siguranța ei.—

Ea a primit cu bunăvoință observaţiunile, ce căutau să producă în Constantinopole neliniştiri închipuite. Cu toate acestea părerea ci definitivă va de-.
pinde —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 instrucţiunile generale

pregătite de Congres.

Dacă va lucră altfel, veţi trebui să-i

faceţi observaţii și 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
şi 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 cu D-voastră în toate privințele. Nu putem
crede că această

înţelegere ar puteă

deveni

în

sânul Comisiunei

un izvor
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de conflicte, cari ar împiedecă realizarea operei ce i
sa încredințat; noi sperăm
din contră, că majoritatea va privi cestiunile import
ante ce. sunt supuse cercetării lor, în sensul prevederilor noastre. 'Trebue în
orice caz să mănţinem

acest. acord şi D-voastră vă veţi da

toată grija, pentru a fi în măsură

să
proveniţi orice hotărire, care nu va fi în confor
mitate cu actele Congresului
din Paris sau. cu nevoile adevărate ale Principatelo
r.
...
e
«Precum. vedeţi, suntem aproape [ixaţi asupra
dispoziţiunilor adevărate
ale Puterilor reprezentate în Comisiunea din
care faceţi parte și indicaţiu-

nile ce vă dăm vă vor'pune în putinţa de a judecă
în ce misură vă

va conveni si strângeţi raporturile D-voastre cu
fiecare : din colegi
D-voas
itre.
De altfel nu trebue să uitaţi în nici o împrej
urare, că Guvernul Imperial
înţelege să rămână credincios deciziunilor semnat
arilor păcii, căutând înainte

de toate să împace drepturile de suzeranitate
ale Sultanului

cu o reconstituire dreaptă a Provinciilor Dunirene.
“Totul ne dovedește că Moldo- Valahii,
dându-și seama exact de interesele lor
comune, doresc cu tărie să se con-

stitue într'un singur Principat. In această convin
gere și în scop de a dovedi
ferma noastră intenţiune. de a cântări cu grijă
dorinţele populațiunilor, așă
cum

a'voit Congresul, când a hotărit că ele
să fie consultate, noi nu ne-am
sfiit niciodată să ne afirmăm sus şi tare
părerea asupra acestei cestiuni,
Avem

motiv a crede că majoritatea din cele două
' de
experienţele în zadar reînnoite, va primi cu aclama provincii, luminate
ţiuni alegerea unui Prin-

cipe străin, dar această. eventualitate, putând

fi privită

la Constantinopole,
într'o anurnită măsură,ca o deviaţiune cu un caract
er nou
vă ;
veţi: abţineă
de a încura

jă 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 admini
strative.
i
«De altfel în toate ipotezele este un punct
ce nu trebue să-l pierdeţi din

vedere și care formează obiectul principal al
misiunii date Comisa

rilor tuturor Puterilor: nevoia de a veghiă, asupr
a exprimării libere a dorințelor
populațiunilor, prin organul Divanurilor
ad-hoc, fără a le fi -perniis a
aduce atingere drepturilor Porții; şi
cu vă, recomand să priveghiaţi ca în-

tenţiunile Congresului în această privință să
fie împlinite cu sinceritate.»
Situaţiunea, din Moldova, se încurcă tot
mai mult prin atitudinea,
ostilă Unirei a Caimacamului Vogoride,
căruia i s'a, impus o linie
de purtare, care nu-i lasă altă alternativ
ă, decât, sau să lucreze la
falsificarea dorințelor „populaţiunii,: sau
să-și atragă disgrația Inal-

tei Porţi.
Consulul

-

Place

a

arată

Comitelui

aa

Walewski. amănuntele

acestei
situațiuni deplorabile, în care din nou se vede
ames
teca
t
d-l
Fotiade, ca agent
al Porții, în două

rapoarte

succesive,
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Raportul

din 25

Martie

torul Moldovei.: :
«Am
«Am

arată cari sunt

|

aa

oamenii

cari încurcă vii-

|

E

primit depeșa
E. V. și am întrebuințat-o, după cum aţi dorit.
cotit de usemeneu 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 ca 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.
«Inainte, de a ne da seamă de faptele cari au urmat după numirea și instalarea Prințului Vogoride, am așteptat ca situaţiunea să se clarilice, cu

să-mi permită și mie să o pricep mai bine.
«Astăzi sunt în măsură să dau E. V. informaţiuni depline.
«Din

momentul în cara telegraful a anunţat noului Caimacam alegerea ce

a.fâcut Poarta, el a luat în mână frânele administraţiei,

conform ordinului

ce a primit. La început el s'a mărginit să-și păstreze ministerul, așă .cum
eră, lăsând a se înţelege că așteaptă sosirea, d-lui Fotiade, care aduecă fermanul de instalare şi care trebuiă să-i aducă instrucțiuni definitive.
“ «Timp de opt zile, cât a durat această stare provizorie, Prinţul Vogoride,
care simţiă că numirea sa va excită în ţară o mare nemulțumire, a-avut
grija să păstreze o atitudine cât se poate de neutră și sa putut convinge
că partizanii. Unirei erau dispuşi să se apropie şi de el și de Poartă, dacă

promisiunile de nepărtinire erau sincere.
«Spiritele orau 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 recomandațiunile E. V., relaţiuni excelente.
Dar din primul moment m'am putut convinge că Poarta u făcuto greşeală,
încredinţând d-lui Fotiade această misiune.
«Cu. toată promisiunea ce vi sa dat la Constantinopole, că scrisoarea vizirială adresată Caimacamului eră în adevăr expresiunea purtării ce'i se în

„dică, eră posibil să i. se fi dat d-lui

Fotiade

instrucțiuni

confidenţiale.

Nu

mi-a fost greu să mă conving de existenţa lor. Nu numai mam mirat văzând 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 cale prin

antecedente şi mai ales prin informaţiunile neexacte ce i se dau asupra adevăratei

situațiuni

a țerii.

„_«D-l Fotiade nu ma lisat în necunoştință, că aduce
ordinul formal de a păstră. ministerul
"mijloace pentru combaterea Unirei.

Prințului Vegoride

d-lui Balş şi de a întrebuinţă aceleași
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«L-am rugat pe d-l Potiade, ca înainte de a luă
măsurile ale căror urmări
dezastroase”le prevedeam, să binevoească să, aştept
e câtevă zile pentru a
studiă el insuş spiriteleşi a-și da seami de ce
aveă să facă.
«EI a consimțit, dar cu: toate acestea, vechea stare
de: lucruri a fost minținută, afară de faptul că d-l Neculae Cantacuzino
a trecut dela Interne la
. Justiţie și d-l Costin Catargi dela, Justiţie la
Interne.
a

«In scop de a face pe E. V.să înţeleagă mai bine semnil
icarea acestor neconten

ite schimbări, destul. de neexplicabile la prima
vedere, este nevoie să
intru în oarecari amănunte.
„«In Decemvrie trecut, când a avut loc romanierea
ministerială, despre “care

am avut onoare a vă întreținea mai nainte, d-l 'Teodor Balș,
influinţat în toată

această afacere de către d-l Godel, Agentul Austri
uc,
d-l Neculae Cantacuzino, numit Ministru de Inteine —
punderea de a conduce alegerile viitoare, astfel încât
Divanul ad-hoc decât oameni duşmani Unirei. —
D-l

a întrebat categorie pe.
dacă iea asupra, sa răs- .
să nu lase-să intre în
Cantacuzino răspunse

că este gata să lucreze în acest scop, dar că. nu puteă să
iea asupra su obligaţiunea de a, reuşi. La aceasta d-l Balş a observat că d-l
Istrati și-ar luă
această obligațiune formală, cu condiţiunea să fie lăsat să
facăce va voi, în

special întru cât priveşte numirea, prefecţilor şi subprefecţil
or. Astfel, cu consimţimântul d-lui Cantacuzino, d-l Istrati, numit Ministru
Lucrărilor publice, .
a fost însărcinat cu întocmirea listelor electorale. Atunci
am văzut o nouă
schimbare între funcţionarii civili, d-l Cantacuzino mărgi
nindu-se numai a-şi

„pune semnătura pe toate numirile de prefecţi făcute de d-l Istrati
.-

«Se pare fără îndoeală, că ar fi fost mai natural să se dea
d-lui
tofoliul - Internelor și aceasta eră și părerea Agentului Austri
ac.
minister, care aduce totodată şi preşedinţia Consiliului, a
fost
ocupat de un boier de primul rang, şi deoarece d-l Istrati
nu
"de primul rang, d-l Balş n'a îndrăznit să înfrunte mai depart
e
publică dejă destul de aţăţată și l-a mănţinut la minist
erul -cel
important, care nu aduceă nici un rău operei sale oculte
...
*

II

Istrati porDar acest
totdeauna î
eră boier
indignarea”
mai puţin
.

«In ultimele săptămâni ale vieţii sale, d-l. Balş a căpătat dovada,
că încer-

cările d-lui Istrati nu au izbutit în contra simțimântulu
i general favorabil
Unirei. El şi-a: arătat neîncrederea. şi aceasta a, adus retrag
erea acestui din
urmă, care și-a dat demisia puţine 'zile înainte de moarţe
a, : Caimacamului.
«In faptele ce vam expus se găsește explicarea Minist
erului actual al Printului Vogoride.
E
Da
a
aa
«D-l Fotiadea sosit aci cu ordinul de a nu face
nici o schimbare în com-

punerea

Cabinetului și de a stărui

unionistă.

-.

mai

mult ca oricând

N

«Sunt absolut sigur de ceeace afirm aci.
Analele A.

R—Tom.

XXĂIIL.—

Memoriile

Secţ.

Istorice.

în

politica -anti-

i

De

|
.
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«Un singur ministru şi-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 făcut o schimbare
între d-l Cantacuzino

și d-l Catargiu. A trebuit să mă asigur de o schimbare,

despre care am fost prevenit
sigur
Gădel,
că va
„poate

înainte de a se face, și știu în modul cel mai

că într'o întrunire la d-l Catargiu, la care au asistat și d-nii Potiade, .
Isțrati și Cantacuzino, acest din urmă întrebat fiind, dacă este sigur
face alegerile în sens antiunionist, a răspuns, ca și d-lui Balş, că nu
luă răspunderea acestor alegeri. Atunci d-l Catargiu a observat că el

își iea sarcina şi 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, într'o ocazie solemnă, când d-l Catargiu a primit vizita

in corpoare a funcţionarilor săi, între cari se găsiă Colonelul jandarmilor,
iată ce vorbe le-a spus: «Voiu sdrobi, voiu fărâmă Partidul Unionist și
dacă un singur membru al lui va fi ales în Divan, primesc să-mi tundeți
musteţile». Acesta e procedeul obicinuit în ţară: amenințările. Astfel sistemul
"ce au de gând să întrebuinţeze este stabilit în mod precis.
«Puteţi dar apreciă buna credință a d-lui Fotiade faţi de D-voastră și

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 naționale nu este nici fericită, nici onorabilă. Niciodată doi oameni nau provocat o reprobare mai generală într'o ţară, unde
sunt cu toate acestea destule motive ca, oamenii săi fie indulgenţi. Este un
dispreț, o indignare de care nimie nu poate da o idee. V'am făcut cu-

„noscut 'pe d-l Cantacuzino în depeșşele 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 uşor să-și 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 cl a adresat fostului Caimacam petiția, defăimătoare, în urma, căreia Divanul

Domnesc a fost nevoit să se retragă ; și că el, insultătorul Magistraturei

celei 'mai înalte a, ţerii, este astăzi Ministru de Justiţie,
«Ce cugetă Guvernul Otoman despre această combinaţie?
«In cât priveşte pe d-l Costin Catargi, care a fost la Departamentul

stiţiei, nam de spus decât o vorbă: cl este pus de către opinia
pe un grad și mai. înalt decât Nec. Cantacuzino.

Ju-

publică
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«Ceeace mă'izbeşte mai mult din toate
cele ce se petrece de inai bine de
un an în Moldova, este orbirea neexplicab
ilă a Inaltei Porţi.

«Când idea, Unirei teritoriale și admi
nistrative a, Principatelor a fost pent
ru
întâia oară pusă în discuţie, a deșteptat
un mare entuziasm între cei mai
mulți și mirare întrun anumit numă
r de oameni. Atunci eră o mișcare
ușor
de condus. In loc de a-și luă această
sarcină, Poarta se declară, dela început
în contr

a Unirei. Avei, dreptul, fără îndocală.
Dar dacă ar fi știut să, profite
de simpatiile ce le avea în fară, nu
i-ar fi fost greu să conducă spiritele,
Departe de a se apro

piă de Francia, care sa arătat în toate
împrejurările cea
răai credincioasă dintre aliaţii ei,
după cum e şi cea mai veche, Turc
ia și-a
legat deodată interesele
de

încurcăturile

ei.

de Austria, care niciodată n'a căutat decât
să profite

«Din acest moment cestiunea Prin
cipatelor a luat o schimbare cu
totul
neașteptată. Atunci am văzut pe
Agenţii Austriaci încercând să comp
romi
tă,.
tot mai mult Turcia faţă de popu
laţiuni. [i s'au purtat cu atâta
bruta
litat
e,
încât și-au ajuns numai decâţ scop
ul. În vreme ce Sfătuiau Inalta
Poartă, să
îmmulţească Fermanurile și Scris
orile Viziriale, cari sunt vătimăto
are pentru
amorul propriu național, când nu
sunt indispensabile, Agenţii Austriac
i puneau
încetul cu încetul mâna pe administ
raţia țerii, se amestecau în toate
afacerile și-și luau ca sarcină să
facă și mai aspre urmările ocup
ațiu
nei.
«Astfel populaţiunile au

început
să fie neîncrezătoare și încetul pe
încetul
sa văzut micșurându-se' simpatiile.
faţă de Poartă.
o
<Austriacii, în loc: să înțeleagă, că
urile ce le deșteptau se îndreptau
îm
potriva lor, s'au silit să convingă
, Inalta Poartă prin informaţiuni
neexacte,
„că împotriva acesteiase ridicau
nemulțumirile. Astfel s'au înăsprit
tot mai
mult raporturile între Guvernul
Otoman și Principatul Moldovei,
Pent
ru a
reuşi, au prezintat partidul unio
nist ca duşman sistematic al
Turciei, ca ne
visând altcevă, decât ca ţara să
fie independentă. Poate au fost înde
mnați să
dicteze d-lui Balş acea purtare
nesocotită, care a, compromis
totul, căci cu
cât mai mult s'au declarat ei
în contra Unirei, cu

progresat.

|

«Acesta este adevărul asupra situ
aţiei. In

atâta

idea

aceasta,

a,

cât privește antipatia, faţă de Poar
tă,
ea nu există. Cei ce o semnaleaz
ă sau cari vorbesc de proiectul
de separare,
se
înşeală sau voesc să înșele.

!

«l-ar fi fost uşor Porții să cuno
ască starea lucrurilor, dacă, în
loc de a se
încrede în rapoartele agenţilo
r străini, interesați să o indu
că
în
eroare, ar
fi trimis aci oameni siguri, obse
rvatori nepărtinitori Și cari să-i
.fie deVotaţi.
«Dacă abuli-Efendi și '4-l Potiade
sunt de bună ciedință, vor spune
cât
:au fost de izbiţi de aspectul Mold
ovei. In uceasti fară, unde li. s'a,
anunţat

52
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spirite în turburare, proiecte de revoluţie în contra Turciei,n'au găsit decât
oameni liniștiți,nau auzit nici un cuvânt ostil în contra Porții. Fără înoa

au

trebuit

să fie izbiţi de nemulţumirea generală ce domneşte în con-

ce ştiu și au văzut atitudinea

tra Austriei, dar-ei și-o explică acum, după
|
agenţilor şi armatelor ci.

«Ceeace nu-i va fi izbit mai puţin este progresul ce a“făcut idea, Unirei,
ioemai din cauza presiunii ce au încercat să exercite asupra ei. Când arătam d-lui Fotiade şi Caimacamului nedreptatea ce făceau Guvernului local
şi Porții, numind ministri nişte persoane atât de desconsiderate, ei mi-au
răspuns: Ce putem face? Așă vrea Poarta. Fără îndocală noi vedem că

ot ce este inteligent şi cinstit se ţine de partidul unionist și că nouă nu
ne rămân decât oameni pătaţi ; dar Poarta a poruncit şi trebue să ne supunem.
trist că Turcia, pentru

«Este

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 favorabili: Poarta
trebue convinsă, dacă agenţii ei vor fi sinceri la reîntoarcere, că:a fost înşelată, întrun mod nedemn, şi că: votul Divanurilor în favoarea Unirei este

inevitabil. Aceasta este o. dorință generală a populaţiunei, care va izbuti întun

mod

sau întraltul.

De ce dară Poarta ar lăsă să se proclame

această

Unire oarecum În contra sa? Astăzi mai are posibilitatea a face să se pronunțe 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.

Si dea ordin noului Caimacam să se despartă de ministri cari îl compromit
şi si-l invite să-și aleagă alții dintre oamenii cei mai nepărtinitori şi mai
cinstiţi. Roadele ce ea va trage de aci nu vor întârziă a-i dovedi, cari sunt

adevărații ei amici şi cari adevărații inimici.»-

Raportul din 31 Martie conţine organizarea, manoperelor
nului Caimacamului Vogoride.
«Am

Guver-

primit depeșa ce E.-V. mi-a făcut onoarea a-mi trimite și m'am silit

să mă pătrund de înţelesul instrucţiunilor ce le rezumaţi în aceste vorbe:
«Rostirea în deplină libertate a dorințelor populaţiunei ; încredere în hotă«rîrile ulterioare ale Puterilor Garante.»

"

| «Poemai în vederea; acestei libertăţi depline, Puterile au înţeles să asigure
xostirea dorințelor Moldo- Valahiei, şi în faţa încercărilor neîncetat reînnoite
de a-i aduce vreo atingere, am adus mai de multe ori la cunoștința E. V.

actele. şi manoperele -ultimei administrații.
lată acum

pare dispusă să meargă pe

"Administraţia

aceeaș

cale.

Nu

carea fost instafiindcă

naș crede
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că Prinţul Vogoride are dispoziţiuni cu mult mai nepărtinitoare
decât predecesorul său, dar Poarta i-a impus un minister și i-a
traso linie de purtare,

ce nu-i „lasă altă alternativă, decât sau să lucreze

la falsificarea dorințelor

populaţiunii, sau să-și atragă disgraţia. .
«În scrisoarea

mea

către

d-l Thouvenel

|
din 25

noului Caimacam. Imi mai rămâne să dau scamă

c., am

expus

de anumite

situațiunea

fapte

plinite în urmă și de mijloacele la cari au recurs Puteril
e acelea,
să se opună Uhnirei.
Me
«In primul loc guvernul refuză autorizaţiunea de a,
se publică
scrieri, în cari să fie discutate şi studiate cestiuni,
asupra cărora,
chemată să delibereze și Divanul ad-hoc să s6 pronunţ
e.
«Printro scrisoare. din Septemvrie trecut, Fuad Paşa
a suprimat

înde-

cari vreau:
ziare sau
' ţara este
.
legea pre-.

sei și a restabilit censura. Fără a cercetă ce eră esenţial
în acest mod de

procedare și fără a discută dreptul de ingerință al
Porții, redactorii ziarelor
«Zimbrul» şi «Steaua Dunărei» au decis să suspende
vremelnic publicarea
foilor lor. Astăzi, după cetirea Fermanului de convoca
re, ci au crozut că, apro-=.
piindu-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 răspând
i pentru a lumină
pe alegători asupra alegerei candidaţilor şi asupra cestiuni
lor importante, pe

cari mandatarii lor vor trebui

să le cerceteze.

Deci

acești

redactori

s'au

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. Totuş, cu toată legalitatea, acestei cereri, ea a fost
respinsă,
|

«Pentru întâia oră se întâmplă ca într'o țară oarecare, unde
există censura,
ca este refuzată, scriitorilor cari so supun ei în scop de
a publică un. ziar

sau o carte. Faptul este atât de anormal, încât am
refuzat a-l crede, până
când nu mi l-a confirmat însuş Caimacamul. Și
ceeace face săi iasă mai.

mult la vedere arbitrarul, este că s'au 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 şi de a opri,
dar fără a lăsă, uime.

De altfel măsura n'a fost luată de Caimacam, care are
răspundeiea. Ea a
fost hotărită de Consiliul de ministri, care este compus din
aceiaşi 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 refuzul
ui. In Valahia apar
cinci ziare, cari, după cum se vede din articolele lor,
par a se bucură de:
o mare libertateși e greu.de explicat, de ce Moldov
a să nu poată avea și

ea acelaş privilegiu. Această, măsură: ar fi cu atât mai

dreaptă, cu cât se-

paratiștii, profitând de tăcerea forțată a, presei
și de imposibilitatea,
de a se
face rectificări, se dedau la. uneltiri foarte. nesocoti
te. Astfel am în mână un”

„+
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ce

pretins program, fără semnături,

este
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Valahi, și în care se spune:că Unirea va aveă de rezultat împărțirea pământurilor şi introducerea catolicismului în locul ritului oriental. Aceste două
puncte au de scop

să depărteze spiritele dela idea Unirei și în special cle-

rul. S'a 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.
«lati o altă explicare a refuzului semnalat de guvern redactorilor ziarelor
moldoveneşti. Dar mă întreb, dacă este autorizat să-și îndeplinească în acest

mod datoria de nepărtinire și dacă se poate toleră
opune publicării de „ziare,

cari,

chiar

ca el să continue a se

fiiind censurate, ar aveă

puţin de a lumină populaţiunea..:

putinţa

cel

|

«Un ziar Ovreesc, care, ce e drept, se arată foarte dușman Unirei, a obținut

autorizaţia de a apăreă și a ajuns la al 30-lea număr.
«In sfârșit în lași

se publică

un ziar numit

«Gazeta

oficial al Guvernului şi care în fiecare

este organul

de Moldavia»,

număr

care

are articole în

contra Unirei.
«Ar fi drept ca și părerea cealaltă să aibă de asemenea dreptul de u fi
E
auzită,
«Urmez acum a expune manoperele Guvernului.
«D-l Costin Catargiu, Ministru de Interne, luându-și obligaţiunea față de

d-l Fotiade, Agentul Porții, să compună Divanul ad-hoc

respingă Unirea, a început

puterei, pentru a-și ajunge

să se servească de mijloacele

scopul.

în așă fel, încât să

ce-i oferă exerciţiul

Fermanul de convocare

însărcinând pe

ispravnici și pe preşedinţii tribunalelor cu revizuirea listelor electorale, acești
funcţionari au fost chemaţi în Iaşi 'pentru a primi dela Ministru instrucțiuni

verbale.
«Am arătat
ţionari au fost
hu s'a crezut
în particular.

lor pentru

altă
aleşi
încă
Ştiu:

dată că sub administraţia d-lui Balș aceşti diferiţi funccu multă grijă în vederea alegerilor viitoare. D-l Catargi
destul de sigur de ei şi a ţinut să-i dojănească pe fiecare
că le-a cerut promisiunea că vor uză de. toaţă puterea,

a combate

candidaturile

unioniste

în judeţele

lor

respective.

că, fiind partizan al Unirei,
i
— răspunse
Unul dintre președinți— cel din Galaţ
nu putcă să-și iea obligaţiunea decât de a rămâncă neutru. Atunci d-l Catargi
a insistat să-l facă să-și dea demisiunea şi, fiind vefuzat, a fost vorba câtevă
zile să-l distitue. Dar în sfârşit au revenit, de frică să nu se facă scandal.
«Dintre prefecţi cel din Botoșani, numit Gherghel, a destăinuit fapte

foarte curioase : La sosirea lui în Iași, conform

ordinului, Ministrul

l-a în-

demnat să meargă să facă, ca și ceilalţi 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,
pare ciudat să fie
Cu toate acestea,
la Agent, care: l-a

că un astfel
trimis să iea,
la stăruințele
îndemnat cu

pentru a împiedică mişcarea

55

de demers nu e potrivit cu vârsta sa, că i se
cuvântul de ordine del Consulatul Austriac.
repetate ale Ministrului, s'a decis să se ducă
tărie să întrebuințeze influenţa, sa, de prefect,

favorabilă Unirei, promiţându-i, dacă va, reuși

în judeţul său, să fie recompensat de Austria și de
'Turcia.
„«Ceeace spun aci despre un preşedinte și un prefect ştiu
că li s'a întâmplat
tuturor celorlalți.

«Doi ispravnici au sosit azi dimineaţă pentru a primi instrucţ
iuni.

. «Formarea, listelor electorale, care este încunjurată de
un mare mister, va
da deasemenea ocazie la abuzuri. Astfel în loc dea se lăsă
ca listele să fie
făcute în fiecare judeţ, cum ar fi mai natural, Ministrul, care
nu are aceeaş
încredere în toţi prefecţii, a dat ordin să i se trimită lui
numele tuturor
alegătorilor şi eligibililor, pentru a le supune el însuș unui
control,şi dela
laşi vor plecă listele pentru fiecare capitală,
«Cât pentru cler, deși din Ferman rezultă că listele trebue
întocmite de
autoritatea bisericească, cum însă Mitropolitul este cunoscu
t cu simțiminte
unioniste, Ministrul de Interne încearcă să împiedice pe
cât este cu putință

exerciţiul acestei însărcinări.

«Un act important, de pe care am reuşit să-mi procur
o copie, a fost de
ajuns pentru a-mi da idea de spiritul ce va prezidă
la redactarea acestor
liste : este o listă provizorie, întocmită de un prefect
și în care sunt trecute
numele tuturor indivizilor, cari pot [i alegători sau
eligibili. In faţa fiecărui .
nume se află arătarea dispoziţiunilor sale unioniste
sau separatiste. Pe lângă
aceasta se mai indică ce șanse sau mijloace de
influenţă ' există. In sfârșit
lista aceasta se termină printro frază semnificat
: ivă
— «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, și cari au dreptul
de a fi alese, mă oblig

«a 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 și că a fost adresat Ministru
lui, când eră, Cai-macam d-l Balș. Dar aceeaș operă, ascunsă,” începută
atunci, se continuă şi.

prefectul

caro a întocmit

desparte

cinevă de

această

funcţionari

listă este

încă în funcţiune,

cari își înţeleg atât

de

bine

căci nu se
misiunea co:

li s'a dat.
a
”
«Alegerile la, rândul lor sunt amenințate de un alt pericol
foarte
Guvernul

are. intenția

să facă a fi prezidate

mentul votărei, de către prefecţi.

colegiile

electorale,

serios:
în

mo-

.
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«Pentru.a face să se înțeleagă care ar puteă fi acţiunea ispravnicilor la
votare,

e de ajuns

să citez

un singur fapt:

|

«Un fost prefect mi-a povestit că, prezidând o alegere

comunală

să împiedice pe un anumit individ de a [i ales primar,

şi voind.

deschideă el însuș

buletinele, şi ori de câte ori vedei, numele indivului în cestiune, cetiă cu
voce tare un alt nume, rupeă buletinul și-l aruncă în foc. Astiel ar fi deci

rezultatul intervenţiunei prefecţilor în alegerile generale și dacă modul votării şi al despoierei scrutinului nu va fi reglementat de instrucţiuni formale,
este de temut că se vor face fraude și abuzuri.
«In sfârșit îmi mai rămâne să expun o ultimă, cestiune și cea mai gravă:
aceea, a întrunirilor pregătitoare. Chiar înainte de publicarea Fermanului și

pentru a se pregăti să se apere în contra intervenţiei abuzive a Guvernului,
partizanii 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 mie sgomot și de altfel persoanele cari le compun sunt prin
caracterul,

bogăţia

și 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 şi.
au ales 12 membri ca să formeze un Comitet, Central, care a fost însărcinat
si redacteze un program și să se punăîn
«Programul a fost întocmit şi am onoare
pretinde că nu păcătuește în unele puncte,
perfecta lui moderaţiune şi să nu se dea
cuminte care l-a dictat.

legătură cu judeţele.
a-l trimite alăturat E. V. Fără a
nu se poate să nu se recunoască
dreptate spiritului conciliant şi

„<Trimis în judeţe, acest program a dat loc să se formeze în fiecare judeţ
un comitet, care s'a pus în legătură cu cel din Iași, în scop de a domni o
înţelegere deplină în alegerea candidaţilor, în linia de purtare ce trebue să
fie urmată și în modul de propagare a ideilor de reorganizare.
“«Toate acestea sunt legale și chiar necesare pentru a introduce puţină

metodă în marea operaţiune, la care este chemată această ţară pentru întâia
oară. Mărturisese

chiar că dela început,

când

m'au

consultat,

am

aprobat

aceste . comitete, căci am văzut în formarea lor cel mai bun mijloc de a
mănţineă puţină ordine în cele ce aveau să se întâmple şi de a astâmpără
aprinderea

anumitor

spirite, totdeauna,

periculoase

în

astfel

de momente,

dacă sunt lăsate de capul lor. Astfel la Iaşi, atăturea de Comitetul Central,
în care esto reprezentatăîn majoritate clasa boierilor proprietari, s'a format un
altul din alegători de clasa a cincea, a orășenilor, care a adoptat programul
Comitetului Central, faţă de care el.nu este decât o sucursală,
«Guvernul, care a înţeles perfect importanța acestor comitete

și care a

văzut căspartizanii Unirei, organizaţi astfel, nu vor lăsă ţara pradă arbitra-
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riului său, anunță peste tot locul, că le va suprimă
'cu forţa. Intâia oară,
“când Caimacamul mi-a spus această, idee, i-am observ
at că întrun timp
atât de solemn şi când ţara este chemată să se pronun
țe asupra soartei.
sale, prin mijlocirea unui : Divan general, este mai mult:
decât drept, este

chiar o datorie

pentre toți cetăţenii, să se sfătuească, să se înţeleagă, să se

unească asupra alegerei oamenilor, cari au să primească mandat
ul sfânt de
a exprimă dorinţele populaţiunei, şi că pentru a provocă această
înţelegero,.

este indispensabil a formulă într'un program principiile, intenţi
unilo, cu un

cuvânt profesiunile de credință ce-i unesc pe unii cu alţii,
pe cei ce împăr-:
"lăşesc aceeaș părere. l-am: adăugat pe lângă acestea, că
regimul nelogic,
căruia țara a fost supusă atâta timp, nu mai are. valoare,
că Puterile garante

au înţeles să se lase o deplină

libertate

exprimării dorințelor, că, datoria

Guvernului este o nepărtinire absolută, cu singura misiun
e de a administră,
și de a mănţincă ordinea publică, şi că atâta timp cât această
ordine nu
este nici turburată, nici ameninţată, Guvernul trebue să so abțină
şi să îngăduc.
Prinţul Vogoride 'a părut că sa convins de raţionamentul
meu. Dar el este
îndemnat de d-l Catargiu, Ministrul său de Interne, căruia
pasiunea politică

și dorința

de a mulţumi

Poarta,

îi turbură

rațiunea.

Acesta, vrea

să-şi |

creeze, pentru un caz eventual, titluri la Căimăcămia, care
i-a scăpat cu ocazia morţii d-lui Balș, şi aş [i foarte surprins dacă n'ar ajunge
în curând la 0
extremitate oarecare.
a

«Din toate acestea se vede uşor cum va fi tratată în Moldova libert
atea
votului ce sa căutat a se usigură celor două Principate.:
Pentru mine,
- după ce am studiat cu atenţiune faptele ce se petrec,
actele Guvarnului.
şi ţinta tendinţelor lui, nu am

nici o îndocală 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. puțin
an Divan:

ar emile un vot defavorabil, realizarea Unirei ar
întâmpină mai multe pic-:

dici,—îşi îndreptează toate sforțările în Moldova, unde speră
să obțină acest . -

rezultat.

o

i

«Din ordinul ci Guvernul Moldovean se opune presei şi dreptu
lui de în-

trunire.. Funcţionarii, după exemplul

ministrilor lor, se servesc de minciuni

și de amenințări pentru a inşelă și a înspăimântă, populaţiun
ea.Se întocmesc :

liste electorale necomplete, și se pregătesc toate pentru
a falsifică alegerile;
cu gândul că se va puteă infliență în acelaș sens asupra
spiritului Divanurilor.
- «Pericolul este real şi iminent: un ofis al Caimacamul
ui
cu data de 1*/,;

Martiea remis d-lui Catargiu cadministraţia țerii» (textua
l): adocă soartea populațiunei este încredinţată .unui om, care nu se va
da înapoi dinaintea, nici
"unui
mijloc -pentru

a-și

ajunge

scopul,

și.dacă acest om

putere, se. va jucă o comedie curioasă în fața Europe
i.

este

mănținut la:

e
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„.. «Sunt obligat deasemenea să declar cu “sinceritate că
ințe de aci de u înlătură voința unei părţi a Puterilor,
dacă aceasta va rămâneă în București, va fi nesuficientă
şi când prezint observaţiuni aci şi semnalez abuzurile
perele scandaloăse, mi.se insinuează că
lași şi. ştiu că se pregtitese să conteste
trolă ceeace ei numesc acte interne ale
merge până acolo, încât să provoace un
ţese sprijiniți de Austriaci şi de Turci.»

,
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în prezenţa relei voacţiunea Comisiunei,
în Moldova. De altfel
de putere şi mano-

aceasta nu privește pe. consulii
chiar Comisiunei dreptul de a
administraţiei. M'aș miră dacă
conflict cu Comisiunea, căci se

din
con-:
nar
sim-

Ca un nou avertisment, «Le Moniteur Universel» publică o Corespondență din lași din 31 Martie, care constată că Partidul antiunionist se pregătește pentru a împiedică libera rostire a dorințelor
populaţiunii moldovene, și că uneltirile acestea, găsesc un sprijin regretabil în paxțialitatea, Guvernului.
Vă anunţ vești triste în privinţa alegerilor ce se pregătesc. Partidul antiunionist întrebuinţează toate mijloacele pentru a împiedecă exprimarea, liberă

a dorințelor populaţiunii moldovene și uneltirile lui găsesc un sprijin regretabil
în parţialitatea Guvernului.

lată mijloacele

prin cari se silește să ajungă acest

scop. Toate publicaţiunile 'destinate a lămuri. ţara, în ajunul alegerilor generale, asupra importantelor cestiuni cari au să fie supuse în curând deliberațiunilor sale, sunt, riguros interzise. Ziarele considerate ca favorabile Unirei
nu pot obținea antorizaţiunea de a apăreă, chiar dacă se supun prescripţiunilor
censurei de curând restabilite, de vreme

ce se lasă adversarilor cea mai de-

plină libertate de a-şi exprimă părerile lor. Adversarii profită de această tăcere impusă unioniștilor şi de imposibilitatea de a fi desminţiţi, întrebuințând uneltiri de o rară neruşinare. Astfel într'un pretins program fără semnături, atribuit pe nedrept unioniștilor munteni, se spune că Unirea va aveă
"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, Unirei

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 funcţionarii insărcinaţi cu revizuirea listelor electorale au fost, între altele, chemaţi la Iaşi şi
nu au plecat de aci, până ce'nu au promis că vor uză de întreaga lor putere pentru a combate candidaturile unioniste în judeţele lor respective. Se
raportează chiar, că unul dintre aceşti prezidenţi, răspunzând

că în calitate -

de partizan al Unirei nu poate să-și iea alt angajament decât de a rămâneă
neutru,—
s'a, insistat să-l determine a-şi da demisia, și faţă de refuzul său, a
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fost vorba, timp de două, zile, să fie destit
uit, dar s'a, renunțat la aceasta, de
„frica să nu se facă scandal. E temere gener
ală ca formarea listelor electorale să nu dea naştere la nouă abuzuri, Minist
rul, în loc de.a lăsă să se
facă aceste liste în fiecare judeţ, 'cecace pare
cu mult mai natural, a dat
ordin să i se trimită numele tuturor alegăt
orilor 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 sfârşit, pentru a, încoronă,

această serie de măsuri, Sau trimis circulări
tuturor prefecţilor, ordonându-le
împră

ca să
nizat
ideii
și de

știe cu forța armată, dacă va fi nevoi
e, comitetele ce s'au Orga- în ţară și au de scop să dea o organizare
mai solidă și mai practică
de Unire. Catargiu însuș a declarat:
— cAm să vă satur de întruniri
asociaţii.»

Acest avertisment oficial eră foarte nece
sar, pentrucă. acţiunea, în
contra Unirei luă proporțiuni tot mai
mari. Se poate zice mai mult.
In Aprilie 1857 a inceput lupta, deciz
ivă -a Unionișştilor din amândouă Principatele în. contra atacurilor
reinnoite ale adversarilor lor
interni și externi.
o
Unioniștii din Moldova au adresaţ atunc
i Comisiunei Europeane
din București în 30 Martie o energică
protestare, cerând a se pune
capăt amestecului directși indirect al
Guvernului în alegerile pentru
Divanul ad-hoc și făcând rezervele
lor eventuale asupra, consecințelor atitudinei anormale produse de
Căimăcămie, care a, luat toate
măsurile pentru a paraliză cu totul
exervițiul liber al' drepturilor”
cetățenești.
”
«La 7/19 Fevruarie trecut, subsemnații
am avut onoarea să adresium Inaltei Porţi şi Puterilor semnatare
ale 'Tractatului din Paris reclamaţiunile
noastre contra puterilor excesive pe cari
și le-a luat Caimacamul Moldovei
Tudoriţă Balş, contrar

intenţiunilor Congresului din Paris.
|
|
«Din copia aci alăturată, a zisei cerer
i, Inalta Comisiune de reorganizare a
Principatelor se va puteă convinge
despre dreptatea motivelor cari au pro» vocat-o. Cererea subsemnaţilor eră,
bazată pe un drept recunoscut și câști.
gat, pe un principiu stabilit de însuș
Congresul, şi care a fost cu totul fal-

silicat în aplicarea, lui: dreptul Românilo
r de a-și exprimă liber dorințele.
- «In timpul când

cererea noastră ajungeă la destinaţie
, moartea Caimacamului Tudoriţă Balș a dat loc numirei
unei nouă puteri interimare în Moldova.
„Am așteptat acest eveniment cu linişt
e, speranțele noastre erau mari, căci,
repetăm, se bazau pe un drept stabi
lit de Congres. Mai mult, chiar
după
moartea Caimacamului, ne măguliam
că plângerile noastre în contra guve
r-

nului trecut vor aveă că rezultat. inovitabil
anumite
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măsuri de precauţiune,

cel puţin

de a face să se iea

pentru a se împiedică sub noua administra- .

ţie reînnoirea abuzurilor celei dintâi.
«Prin urmare încrederea, noastră în verdictul tribunalului la care apelam
nu putcă fi decât foarte mare ; şi astăzi încă, deși vedem repetându-se ace-

leaşi fapte, n'am puteă atribui, în prezenţa Tractatului din Paris, nesuccosul
dreptelor noastre plângeri decât ovenimentelor neprevăzute şi grabei cu care

ii
sau succedat.
Vogoride, ca urmaș al răposatului
Nicolae
Prințului
«Numirea imediată, a
revelaţiune descurăjătoare pentru
de
fel
Tudoriţă Balș, a fost pentru noi un
situaţiuneă noastră. Am bănuit imediat că aceasta nu eră, decât continuarea
sistemului, împotriva

căruia am reclamat.

Cu toate acestea am

aşteptat cu

resemnare, ca primele acte ale noului Caimacam să lămurească situaţiunea.
Câteva zile au fost de ajuns ca să justifice 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, şi Congresul din Paris nu le în-

"gădue în nici un chip puterci interimare. Prerogativele ce și-a luat fostul
Caimacam sunt exercitate astăzi în toată deplinătatea, lor de către succesorul

său, şi efectul moral al acestui fapt s'a. agravat prin coincidenţa că Prinţul

Vogorides face parte dintre funcţionarii Guvernului Imperial. In adevăr,
câtovă, zile înainte de: numirea, lui în postul de Caimacam al Principatului,
«Gazeta de Moldavia» a anunţat că M. S. Sultanul sa milostivit a înaintă
în grad pe Prinţul

Vogorides,

dându-i

demnitatea

de «Rutlei-Ulia.»

Astfel

sistemul de presiune inaugurat, și multă vreme practicat de precedenta Căimăcămie se mânţine cu stricteţă, 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 leagă de Constan-

tinopole. Administraţia superioară continuă a: fi în mâna unor oameni, cari
şi-au manifestat în public simpatiile lor politice și 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 de remaniare a Consiliului administrativ, în scop de a corespunde imparţialităţei la care Guvernul trebue

să fie

constrâns.

Această

remaniare

sa

făcut

de

fapt,

dar

sa

mărginit la, un simplu schimb de portofoliuri între foștii ministri. Logofătul
Justiţiei Costin Catargiu a înlocuit pe Logofătul Necolae Canta la Ministerul.
de Interne şi acesta a înlocuit pe Logofătul Catargiu la Ministerul de Justiţie.

O astfel de schimbare Sa făcut între cei mai mulţi funcţionari şi ea carac-

terizează îndeajuns, ni se pare; situaţiunea. Insă d-l Costin Catargiu, care
este 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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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 intervenţiunea activă a Guvernului.
Ordonanţa, dată de Caimacamul Moldovei pentru punerea în aplicare a Fermanului de convocare, comparată cu aceea a Caimacamului Munteniei în acecaș
cestiune, și instrucțiunile ulterioare, redactate în această privință de către
Consiliul administrativ din Iaşi, puse faţă în faţă cu ale celui din Bucureşti,
probează în .imod evident tendinţele părtinitoare și excluziviste ale politicei
urmate de Guvernul moldovenesc, contrare intențiunilor Congresului din Paris.
De altă parte noi ne vedem lipsiţi de orice mijloc de acţiune pentru a ne
apără drepturile împotriva influenţei pe care guvernul voeşte să şi-o rezerve

în mod excluziv. Prin suspendarea legii de presă din 12'Maiu 1856, nu numai suntem lipsiţi de dreptul de a discută pe calea publicităţei cestiunile,
cari trebue să servească 'ca punct de

plecare

pentru

alegători

mandatarilor lor, și a desminţi svonurile false “şi calomniile

în alegerea

ce se îndrep-

tează în contra tuturor acelora cari nu împărtășesc părerile Guvernului, dar
suntem opriţi de a publică orice ziar,: chiar sub regimul unei censuri im-:
puse în mod 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 în fară «Gazeta de Moldavia», organul oficios
al administraţiei.
«In chipul acesta Guvernul, care în materie electorală 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 de a se pronunţă asupra

înaltelor interese ale ţerii.

«Nădăjduind totuş că vom obţineă dela, însuş Caimacamul să revină în mod
sincer și loial la principiul unei imparțialităţi stricte, am făcut o ultimă încercare. Cinci dintre subsemnaţii, şi anume Logofătul Ştefan Catargiu şi Vornicii Mavrogheni, Ralet, Rolla şi Kogălniceanu,—
s'au prezintat E. S. și i-au
cerut încetarea oricărei intervenții, directe sau indirecte, a funcţioriarilor în
alegeri, precum și a presiunei ilicite ce se exercitează actualmente asupra

Opiniei. publice şi, ca unică garanţie, putinţa de a ne exprimă şi apără pe
calea presei părerile noastre. E. S. s'a mărginit a ne răspunde, «că este în
«imposibilitate de a ne împlini dorinţele; că înţelege legitimitatea, plârigerilor
«noastre, dar că nu depinde de loc de E.8. să facă- cea mai mică schim-

«bare; că de altfel, cum Inalta, Comisiune nu se află decât la distanţă de 24

«oare, n'avem decât să-i prezintăm ei plângerile şi E..S. speră că L acest de-

Go

-

«mers
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va contribui să facă, chiar prin ea însăş, situația mai netedă

și mai

cuşoară.»
«Cum se poate vedeă, situaţiunea, noastră în acest moment diferă de cea a
Valahiei. Căci acolo opinia publică este la adăpostul piedicilor ce le sufere
în Moldova, şi presa discută liber.
«Sub stăpânirea adâncei emoţiuni ce a provocat-o în public poziţiunea excepţională creată Moldovei întrun moment atât de solemn, subsemnaţii vin să
supună aprecierei Comisiunei Internaţionale doleanţele lor contra unei stări
de lueruri 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 reuși ca această clauză a Tractatului să

înceteze de a mai [i numai o literă moartă și să devină o realitate în apli„carea, ei, au căzut în fața acestui sistem hotărit.

«Astăzi deci când Inalta Comisiune Internațională se găseşte îni sfârșit întrunită la faţa locului; astăzi când aplicarea, stipulaţiunilor 'Tractatului dela 30
Martie este pe cale de executare, noi venim să protestăm în mod formal

“contra violărei angajamentelor luate faţă de Principate şi contra violărei drep-

turilor noastre recunoscute în mod solemn. Nu ne îndoim că Comisiunea
Internaţională, pătrunsă de dreptatea reclamaţiunilor noastre, va luă măsuri

ca să remedieze o situaţiune atât de puţin conformă
să găsească în Moldova.
«Dar

stăruința, neobosită

cu

ceeace

se

aşteptă

cu care se urmăreşte: aci faţă de toţi şi contra tu-

“turor un sistem premeditat de presiune este
peze pe aceia, cari ar mai puteă să spere
calea imparțialităţii. El nu şi-a ţinut şi nu-și
siunile ce a făcut singur sau cari s'au făcut

în adevăr menită să deziluzioa readuce guvernul actual pe
ţine încă nici una din promiîn numele său Europei și nouă.

Nici un scrupul nu-l opreşte de a călcă datoriile ce i le impun litera şi spiritul 'Tractatului de Paris. A ne gândi că-l vom puteă face să renunţe 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 speranță decât în intervenţia Inaltei Coinisiuni Internaţionale, care singură mai poate să ne mântuească,

în ultimul moment, de

pericolul de care ne vedem ameninţaţi. De aceea venim să punem sub pro-tecţiunea ei: puternică drepturile și viitorul nostru. De aceea venim să-i cerem
să uzeze de puterile cu cari este împuternicită, pentru ca să oprească eventualităţile fatale, pe cari i le semnalează prevederile noastre.

«Oricari vor fi măsurile pe cari Comisiunea Internaţional va găsi de cu-
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viință să le iea, noi am ajuns, întru cât ne privește,
să nu vedem mântuire
pentru noi decât în adoptarea următoarelor dispozițiuni
:—
-

«Noi cerem dreptul ca comitetele electorale să. se poată întruni
în liber-

tate şi restabilirea Legei de presă din 12 Maiu 1856, pentru
a, puteă,

discută
asupra, intereselor țerii cu libertatea pe care ne-o acordă
implicit Congresul.

«Noi cerem. ca, orice acţiune directă sau indirectă
a Guvernului asupra alegerilor și asupra voturilor Divanului să fie de
fapt împiedicată, după cum
de drept îi este interzisă.
-

«Noi cerem, în sfârșit, ca Inalta Comisiune Internaţională,
faţă de pericolul

ce prezin
. situaţi
tă
unea, să binevoească a nu se mărgini numai a
supraveghiă, ci să iea în mână conducerea, superioară a,
puterilor existente, ca
singurul mijloc de a asigură, după noi, un caracter de
dreptate manifestărei
voturilor ţerei.
.
e
«Terminând, să ne fie permis a. ne face rezervele. noastre
faţă de urmările
eventuale ale situaţiunii anormale: ce avem astăzi. Desigu
r speranța noastră

în rezultatele intervenţiunei directe și active a Inalţilor
Comisari este foarte

mar; e
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; 'Temerea noastră este prin urmare
cu totul naturală,

dar de altă parte încrederea, ce avem în dreptatea providenţială a
Europei ne

impune

datoria să depunem

(Semnaţi) Logofeţii:
Vornicii:

G. Sturdza,

în mânile Inalţilor Comisari protestarea de faţă.»

E. Catargiu, G. Sturdza, V. Ghika.
D. Mavrocordat,

L. Bogdan,

NR

G. Razu,

C. Ghica, 1. 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,
M. Manu.
DE
Hatmanul: Alexandru Aslan. :
Postelnicii: Gheorghe Cuciureanu, M. Jora, 1. Sturdza, V. Alecsan
dri, A. Teriachi,
D. Grigoriu, P. Manu, Se. Mavrogheni, QC. Vârnav, G. Prăjescu.
.
Cojonelii: T. Casimir, A. C. Mavrocordat,
i

Agalele: 1. Silion, G. Silion, 1. Rallet, 1. Donici,
P. Calimachi,P. Străjescu, A. Jora, N. Burchi.

Maiorul:

Spătarii:

V. Mălinescu.

G. Scorțescu,

I. Paladi, A. Grigoriu,
“

-

D. Cozadini, A. Scorţescu,

1. Brăescu, 1. Xanti, G. Giuşcă, G, Vârnav,

G. Sion, D. Negulic
i, A. Rusu,
3

G. Gane, D, Sturdza, etc.

V. Adamachi,

„Buletinul Oficial No. 22 din București publicăîn 27 Martie ur:
mătorul ofis al Caimacamului 'Țerii-Româneşti.
|
«Noi, Prinţul Alexandru

Dim. Ghica,

Caimacamul

Secretarul. Statului.
a
« Voința Noastră a fost și este. a, nu face din

împiedecare

unei sănătouse şi regulate

'Ţerii-Românești :: Către

:
censură

un. instrument de

desvoltări a publicităţii. In adăstarea,

-G4

"

mai vârtos a momentelor

DIMITRIE A. STURDZA

de faţă am

4.80

socotit de

cuviință a slăbi regulele

censurei în folosul jurnalismului, mărginind. intervenţia ei numai pe cât
priveşte la paza bunci cuviințe și a respectului: către Inalta Putere Suzerană
şi celelalte.
«Regulele în fiinţă pentru tipar fac responsabili pentru paza acestui princip
nu numai pe censor, dar mai vârtos pe Redacţia unui jurnal.
«Jurnalul «Timpul», în foaia sa din 11 Martie, No. 24, prin reproducerea
unui articol din jurnalul «I'Estafette», a ieşit cu cea mai învinovăţitoare necuviință din respectul datorat Înaltei Porţi.

«Considerând dar neiertata, vină a Redacţiei de a înseră un asemenea articol;
considerând, pe de altă parte, că nu poate fi iertat unei Redacţii, care nu
ştie să se pătrunză de datoriile sale, a deconsideră, prin licența -ei, atât
înaintea Inaltelor Puteri, cât și înaintea publicului nostru, o cuviincioasă și

folositoare” libertate u tiparului ;
Noi poruncim

,

ca să se ridice voia jurnnalului «Timpul»

:

de a se mai tipări.

- «Sceretarul Statului va aduce la îndepliniree acest al nostru Ofis.»
In 3 Aprilie Departamentul

de Interne

publică în Buletinul Oficial

al Moldovei, No. 24, încunoștințarea următoare:
«Ministerul din Năuntru, prin a lui împărtășire 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 iscăili jurnale, a publică programe

și proclamaţii, litografiindu-le.»

Adresa, Secretarului de Stat sub No. 1.064, din 22 Martie (3 Aprilie), către Departamentul

din Năuntru

::

i

«Luând în consideraţie cole cuprinse în referatul acelui Onor. Departament,
sub No. 5.977, atingător de urmările unei partide din acest Principat, care
şi-a însuşit dreptul a se constitui formal în Comitet, a deliberă asupra
liinţei politice a acestui Principat, a iscăli jurnale și a publică programe și

proclamaţii, litografiindu-le, Sfatul administrativ extraordinar găseşte de cuviință a da următoarea deslegare: .
«Că nişte asemenea comitete necunoscute

cu autoritatea

de Guvern,

fiinţândă a Principatului, și având

dinţele ţinutale, se curiosc de sine

:
lucrătoare alăturea

ramificații în toate reșe-

nelegale și nu pot fi îngăduite, căci pe

cât Guvernul este mișcat de cea mai vie dorință să vadă prezidând, la ale-gerea, viitoare o completă nepărtinire, cu atât este şi în drept să ferească
alegerile. de orice înrâurire sau uneltire, cari, întrun duh excluziv de
partidă, sunt de fire a aduce rătăcire şi a ameninţă sinceritatea alegerilor.

48]
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«Prin urmare. Sfatul este de socotinţă ca, în privir
ea acestor împre

jurări,
cele mai neapărate măsuri a sc luă de Departamen
tul din Năuntru, ce coste
depozitar al. înaltei. poliţii, se socot următoarel
e: — 19; A se da poruncă
tuturor poliţiilor, că, pe cât libera discuţie
şi 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) şi a desfii
nţă tot felul de asemenea
programe

sau proclamaţii, ce sar găsi oriunde „circulâ
ndîn ţară. — 30. A
publică niște așă tendințe ale citatului comitet
spre obşteasca știință. .
|
„ «Această deslegare : dar a. Sfatului, Secretarul
de 'Stat cu onoare o CO„munică Onorat. : Depart. spre conformare.» -

„In

2 Aprilie, d-l de 'Thouvenel trimite Comitelui Walewski asu-

pra situațiunii

cestiun

ii: Unirci un memotrand remarcabil, care
se
termină cu o notă marginală scrisă de însuș Impăratul
Napoleon III:

„+ «Sunt foarte recunoscător E.:V. că aţi avut bunătatea a-mi
comunică

ultimele instrucțiuni date . Baronului Talleyrand. Comisa
rul Impăratului în
“Principate mi-a anunțat sosirea sa.în Bucureşti
şi proiectul
de a se duce la
lași. El a părut mirat, idela inceput, de legătura
ce 'o. stabilesc : partizanii
Unirei,a căror majoritate : numerică,
cel puţin în Valahia, nu se poate con-testă,. între părerea lor și: alegerea unui. Princi
pe străin,. care ; să. conducă
destinele viitoare” ale provinciilor unite. Kiamil
-Bei: şi Kabuli-Effendi,cari
:
au înmânat Caimacamilor Fermanele de Convoc
are, au adus aceeaș impresie,
“Şi Poarta, departe de a se speriă, s'a asigurat
și mai mult. Ea, ar vedeă într'o.
manifestaţie de acest fel 'o completă, justificare
a temerilor. sale și Guvernul
Împăratului: trebue să socotească -de pe acum,
că chiar dacă sar face o pre-

siune diplomatică unanimă, și de sigur nu va 'fi aşi, abiă
ar reuşi să învingă

rezistența ce va întâlni din partea Porții. A trebui
t înfrângerea dela Navarin,
rechemarea” ambasadorilor şi Pacea dela Adrianopole,
precedată:de un răsboiu
dezastros, pentru a pregăti emanciparea Greciei,
cu rezerva
ce Sultanul a
trebuit să o "părăsească, imediatce a fost pronun
ţat numele Prințului Leo-

„pold de Saxa Coburg. Acest exemplu

dacă, nu există analogie între; urmările

este aci încă în memoria tuturor şi.
unei simple.

uniri

administrative

a
Valahiei cu Moldova, și cele ale liberării complete a Elinil
or,'cu toate aces-

tea se va, obicctă, numindu-se
-un Principe străin, că legătura de vasalitate
cu o astfel de condiţiune, fiind recunoscută ca imposi
bilă la. Atena, nu va
puteă fi admisă nici la Bucureşti, sau dacă va fi admisă
, nu va întârziă a

î ruptă.

DE

. .«Depeșa, d-lui Comite

a

de. Persigny ce E, V. aţi binevoit a-mi comunică,

dnalele A. B.—'Tom. XXXUL. — Memoriile “Secţ. Istorice,

|
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Da

dacăe,ar reveni pe faţă la
indică şi mai: mult că Guvernul M. S. Britanic

ar admite mai
părerea emisă de Lordul Clarendon În sânul Congresului, nu
itate. pe
eventual
ultima
grec,
mult decât un Domn indigen sau un Domn
la
Redusă
ruşine.
o
are Moldovenii şi Valahii o resping ca o .nenorocire şi

mi-a
ţermenii săi cei mai simpli, cestiunea, după cum răspunderea mea
impus de mai multe ori datoria de a spune, nu va fi rezolvită la Constan

cu Anglia. În
tinopole decât prin o înţelegere energică, şi întinsă a Franciei
Paşa va fi
Reșid
mele,
faţa sforţărilor Lordului Stratford, combinate cu ale
sale
purtării
cu' siguranţă silit:si cedeze şi-o va face, aruncând răspunderea
Se
o
pe Aali Paşa.
vă rog pe E. V.
«Nu știu ce ar mai puteă spune actualul Mare. Vizir, dar
e de mai sus. |
rânduril
în
să fiţi deplin convins că întreagă situaţia, se rezumă

e nevoie să le mai
«Vechiul Cabinet, răsturnat, în urma incidentelor ce nu
căderea sa şi nam
amintesc, a avut slăbiciuni deplorabile; cl le-a plătit prin

avut ce să-i facem. Cu toate acestea e drept să-i recunoaștem

un anumit

îndrăzniă să ne
“spirit de independinţă şi simpatiile ce ni le arătă, deşi nu

a demersurilor ameurmeze sfaturile în prezența unei escadre engleze şi
-de. șasesprezece luni
'ninţătoare ale Angliei şi Austriei. L-am susţinut timp

mult din cauza
în contra atacurilor fără măsură şi neîncetate; el a căzut mai
că l-am părăsit, decât a loviturilor ce i'sau

dat. .Aali Paşa,

Fuad

și

Paşa

a nu recuMehmed-Rușdi Paşa sunt prea inteligenţiși prea drepți pentru
r această
necesa
noaşte, că date fiind împrejurările, trebuiau să. aibă în mod
de încredere.
soarte, Ei'au. rămas cu mine În 'terminii unei prietenii pline
neplăcut, ei
„Ori de câte ori îi văd, deşi situaţiunea actuală îi atinge foarte
de a reluă
gustul
veni
va
le
nu
“îmi declară că hotărîrea lor este luată și că

voesc să se exputerea decât după regularea cestiunei Principatelor. Fi nu
adei englezeşti. li
pună din.nou nemulțumirilor. Franciei şi duşmăniei Ambas
a nu încurajă, cum face
mai 'reţine şi un alt motiv: :hotărîrea lor cinstită de
ă atitudine a singuAceast
ului.
-Reşid Paşa, dezordinele financiare ale Sultan
a Marelui Vizir.
pală
rilor oameni, cari l-ar puteă înlocui, constitue forța princi
ameninţat..De aci reEI -simte în mod instinotiv, că: din partea noastră este

„ultă că niciodată afacerile curente ale Ambasadei .n'au

“mai

multă punctualitate

cu

fost expediate

şi ușurință ca acum şi că în cestiunea, care domină

dacă mă pot
actualmente pe toate celelalte, în cestiunea Unirei, ne oferă,
zilele
'exprimă astfel, garanţia temerilor sale. Aali Pașa îmi spuneă însuș
“trecute : «Dacă vă va.-acordă cinevă ceeace pentru D-Voastră

«acela :va; fi-Reşid Paşa»

îi

Da

este esenţial,

|

de«Aces mod de-a vedei este-general aci şi rămâne numai ca E. V. să
poale
le
„cideţi importanţa ce trebue să-i dau, comparând interesele genera

Impăratului
liticei. noastre: orientale cu interesul particular, pe care Guvernul
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îl are pentru a-și realiză ideile sale generale
cu privire la Principate. -Problema ce rămâne de deslegat are asupra terenu
lui, pe care n'a pus încrederea M. S. Imperiale, o influenţă prea, serioa
să şi prea complexă, pentru
ca să mă expun imputărei de a nu fi spus adevăr
ul, așă cum îmi pare după
cele mai profunde și mai conștiințioase reflex
iuni.
AIE
«Voiu mai adăugă câtevă cuvinte: Nimie nu
reflectează în limbagiul Lordului Stratford schimbarea, pe care d-l Comit
e de Persigny a crezut ao [i
observat la Londra. Duşmănia d-lui Baron
de Prolesch na fost niciodată
atăt de pătimașă ca acum. D-l Baron de Wilde
nbruck e mai mult în retragere decât în progres. In sfârșit d-l de
Boutenieff își rezervă cu totul
părerile sale și noi nu putem decât să ne felici
tăm de aceasta, căci nu este
probabil

că Rusia ar pune un zel sincer pentru. a. susțineă
o combi

naţie ce
ar crede-o contrară influenţei sale. Cât priveș
te pe d-l. General. Durando, care,
ce e drept, contează puţin, el se miră, în
convorbirile sale private, mai mult

de greutăţile: Unirei decât de foloasele ei»...

--

(Notă pe margine scrisă cu mâna lui Napol
eon III):
„Să se slăruească cu tărie a se obțineă
concursul lui Reşid Pașa pentru
Unire. Să nu se cruțe nimic pentru a se
ajunge la acest rezultate.

Victor Place arată din nou în 5 Aprilie 1857
pevsecuțiunile Cai:
macamului Vogoride în contra Unioniștilor:
|
Da
«Este cert că patima politică l-a făcut pe Guvernul
Moldovei, și în special

pe Ministrul de Interne Costin Catargiu să-și piardă
rațiunea.
Ne
«Intro scrisoare din 31 Martie trecut am adus
la cunoștința E. V. crearea
şi compunerea comitetelor, ce s'au format atât în
Iași, cât și în judeţe, pentru
a pune oarecare ordine în actele partidului unioni
st, |
E
ă
«Aceste comitete compuse din alegători au proced
at, repet, în.cea mai mare
linişte şi au redactat un program foarte moderat,
care a fost primit în ju-

dețe. Este acela a cărui copie am trimis-o E. V.
în scrisoarea mea din 31
Martie. De altfel cu această: ocazie nu sa făcut alteori
, decât ceeacese prac-

tică în Valahia sub ochii Comisiunei Internaţiona
le,

«Nimic deci nu putei să exeite: dușmănia

|

|

Guvernului în contra unor co-

„mitete cari, făcând uz de un drept incontestabi
l, nu făcuse nimic pentru u
turbură ordinea publică. Dar aceste comitete
aveau de scop să dea o organizare mai solidă și mai practică ideii
Unirei, pe care Guvernula luat
misiunea de a o combate cu orice preț, cu
toată datoria lui de a fi imparial. Astfel la propunerea d-lui Catargiu, Consil
iul de Ministri a luat incalificabila

hotărire, a cărei traducere am onoarea a o trimit
e alăturat E. V.
ȘI cum m'am văzut:în nevoia.de a face cunoscute
toate demersurile Guvernului, m'am convins că în urma acestei
deciziuni, s'au trimis:

10 circulări

484.
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tuturor prefecţilor ca să împrăștie comitetele cari se vor fi organizăt în ţicomandanților

nuturile lor; 20 alte ordine s'au trimis tuturor

de jandarmi

din judeţe, impunându-le să se pună la dispoziţia imediată a prefecţilor și

|

să întrebuinţezela nevoie chiar forța armată.

|

«Mi se spune de altă parte, 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 alăţurată, căci se zice: «Guvernul

este însufleţit de cea mai vie

«dorință de a vedea prezidând la viitoarele alegeri o deplină nepărtinire.»
«Este acelaș sistem ; să vorbească în actele oficiale de nepărtinire şi să nu

se dea înapoi în faţa nici unui mijloc de a servi partidul opus în acte sau În
instrucțiunile confidenţiale date funcţionarilor.
«De altfel chiar în actul pe care îl citez, situația se află indicată mai bine
decâtau voit-o autorii lui. Se zice că «comitetele lucrează alăturea de autoritatea existentă.» Iată deci ce se întâmplă: Idea de a se mănţineă separaţiunea care, la drept vorbind, are aci puţini partizani, nu este reprezentată
decât de "Guvern și de funcţionari, pe cari i-a numit în scopul de a luptă

alătureacu dânsul. Astfel această idee n'a dat loc la crearea de comitete
speciale, deoarece aceste comitete se compun de fapt în lași de Consiliul
de Ministri și în districte de prefect şi de funcţionari. Toţi acești oameni
lucrează cu mare activitate și au la dispoziția lor mijloace puternice de ac-

„ţiune. Dar aceasta nu e de ajuns: cea mai mică, rezistenţă, chiar legală, le
face rău, și cum comitetele Unirci, 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.
absolută
suprimarea
cu
şi
politice
«După astfel de acte, unite „cu arestări

a presci, 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?
«Orice adunare unionistă trebue împrăștiată chiar cu forţa, programele ei
confiscate şi distruse, cu un cuvânt orice poate aduce la cunoştinţa ţerii 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 vioaţă,
si vină şi să pună acest Guvern nesocotit pe calea cea, dreaptă. 'Țara așteaptă

cu frică ce va face Comisiunea, căci este sătulă de atâtea minciuni în administrație, și dacă nu mi-aş fi dat cea mai mare

silinţă recomandând răbda-
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“rea, am fi văzut izbucnind vreo dezor
dine, ecoace ar fi o adovărată nenorocire, dar pe care este învederaţ că,
Guvernul .are intenţia a o provocă.
«Resemnarea unui popor își are marginile
sale şi ar [i prudent a se pune
capăt provocărilor nerușinate şi neîncetate
co se fac.»
:

Dorinţa Guvernului Căimăciumiei do
a provocă neînțelegeri și
conilicte necontenite apare chiar în relaț
iunile sale cu Biserica, Astfel
Sau născut confîntre
lict
Mitropol
e.
itul Moldovei şi Patriarhul -Ecumenic, între Mitropolitul Moldovei și Egum
enii Greci ai niănăstirilor
închinate, între Mitropolitul Moldovei și
Episcopii Epavhioţi, „întro

Mitropolitul Moldovei

și însuș Caimacamul

Vogoride,"

Civculara Mitropoliei Moldovei către Egumenii
mănăstirilor inchi-

nate și ncînchinate,

din 24 Marti

(O Aprilie):

i:

i

«După art. 24 din Tractatul de Paris, din
30 Martie anul 1857, urmează, a,
se convocă, pentru amândouă Principatele,
Moldova şi Valahia, câte un Divan

ad-hoc, compus într'un chip ca să cuprindă.
înfățișarea cea mai exactă a inlereselor tuturor claselor societății. Aceste Divan
uri vor fi. îndreptate a rosti
dorinţele naţiei

asupra, organizaţiei definitive a Principatelor.
Spre acest sfârșit,
prin Fermanul M. $. Sultanului, împărtăşit
nouă de către Departamentul averilor clerului, pe lâng
' adresa
ă , cu No, 1.694, din 18 a lunii Martie,
sa statornicit,

și în privirea clerului, la art. 1, următoarel
e: «Afară,

de Mitropolitul
«şi Episcopii Provinciei, cari vor fi; după
drept, membri ai “Divanului, egu«menii sau cârmuitorii mănăstirilor prop
rietarede averi închinate, . şi: egu-

«menii mănăstirilor proprietare de. averi neînc
hinate, vor 'alege .în deosebi
«doi deputaţi

clerici şi doi pământeni, adică patru În
totul, şi, preoţii ce
«îndeplinesc cu oricare titlu funcţiile minis
terului lor, în reședi
' nța
fiecărei
«Episcopii, se vor întruni, după convocaţia
Episcopului lor eparhiot,. spre a,
cnumi asemenea dintre dânşii câte un deput
at la Divan pentru fiecare Eparhie.» .
«Potrivit dar

și cu Ofisul Excelenței Sale din 4 Martie „curen

t, urmând a
se începe chiar de acum măsurile pregă
titoare pentru aplicația întocmai. şi,
cu exactitate a dispoziţiilor Inaltului Ferm
an, Noi am statornicit a; se pregăti
în Mitropolie liste pentru Egumenii sau,
cârmuitorii mănăstirilor proprietare
de averi, închinate, şi Egumenii mănăstiril
or proprietare de averi neînchinate,
cari urmează a alege în deosebi 'doi
deputaţi clerici și pământeni, . adică
patru în totul.
Sa
SI
De
«Drept care, Prea Cuvioşia Ta,ca Egum
en mănăstirii (aici sa: numit mănăstirea, cu arătare de este închinată sau
neînchinată), te vei înfăţişă la, Mitropolie, în terminul de 20 zile dela
publicarea acesteia prin «Buletinul
Oficial», ca să te înscrii în lista, ce se pregăteşte
spre îndeplinirea lucrărei

DIMITRIE A. STURDZA
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Cuîncuviințate prin art, 1 din Impărătescul Ferman. De aceea se face Prea
ul
vioşiei Tale cunoscut, precum totodată se obşteşte aceasta şi prin «Buletin
Oficial», spre ştiinţă şi întocmai urmare a lucrărei de mai sus.»
(Iscălit) Sofronie Mitropolitul Moldovei.
„Direetor

Mitropoliei,

Panaitachi

Panu,

Postelnic.

Emenii sau Cârmauitorii Mănăslivilor proprietare de averi închinule,
în

naunăr

de 29.

se 9 pn
ep

Maânăstirile închinate la Ierusalim (12):
Arhimandritul Atanasie, Egumenul Mănăstirii sf. Sava.
Arhimandritul Le roteiu, Egumenul Mănăst. Bărnovski.
Arhiraandritul Chipriarh, Egumenul Miânăst. Galata.
Arhimandritul Gavril, Egumenul Mănăst. Caşinul.

Protosinghelul Vartolomeiu,

Egumenul Mănăst. Nicoriţa.

LL.

_
PP oopas

„ Protosinghelul Dionisie, Egumenul Mănăstirii. Cetăţuia.
„ Protosinghelul Avacum, Egumenul Mănăstirii Bărnova.
Protosinghelul Partene, Egumenul Mănăstirii Probota.
Protosinghelul Dau mian, Egumenul Mănăstirii Bistriţa.
Protosinghelul Modest, Egumenul Mănăstirii Tazlău.
. Protosinghelul Neofit, Egumenul Mănăstirii Soveja.
Ieromonahul Nicandru, Egumenul Mănăstirii Frumușica.
Mănăstirile închinate li Muntele Atonului (13):

Arhimandritul Macarie, Egumenul Mănăstirii Sfinţilor Trei-Terarhi.

Arhimandritul
. Arhimandritul:
: Arhimandritul
„ Arhimandritul

Anania, Egumenul Mănăstirii Golia.
E vghenie, Egumenul Mănăstirii Dancu.
Agapie, Egumenul Mănăstirii Barboiu.
Nil,' Egumenul Mănăstirii Floreşti.

Arhimandritul Iacob, Egumenul Mănăstirii Răchitoasa.

„Arhimandritul Sofronie, Egumenul Mănăstirii Burdujenii.
„ Arhimandritul Veniamin, Egumenul Mănăstirii Berzunţu.
„ Arhimandritul Eftimie, Egumenul Mănăstirii Mira.
„ Arhimanăritul Pr ocopie, Egumenul Mănăstirii Precista şi Răducanu.

„ Ieromonahul Natanail, Egumenul Mănăstirii Dobrovăţul.

„ Teromonahul Daniil, Egumenul Mănăstirii Precista din Galaţi.
„ Ieromonahul

Sofronie,

Egumenul

Mănăstirii Vizantia.

Mănăstirile închinate la Sinai (2)::
„ Arhimandritul Chiril,
„ Arhimandritul Antim,
Mănăstirea închinată "la
„ Arhimandritul Teofan,

Egumenul
Egumenul
Alexandria
Egumenul

Mănăstirii Păstâcii.
Mănăstiri Frumoasa.
(1):
Mănăstirii Bohalniţa.

Ri
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închinată la Antiohia (1):

|

29. Arhimandritul leroteiu, Egumenul Mănăstirii Păpăuţii.
Mănăstiri închinate fără Eeumeni (8):
30. Mănăstirea, sfântului loan Gură 'de Aur,
i
31. Mănăstirea 'sfânta Vineri,
tu
32. Mănăstirea sfântul Lazăr..
“

33. Mănăstirea sfântul Gheorghe din Galaţi.

34. Mănăstirea Hadimbu,

|

35. Mănăstirea Aseul,

|

36. Mănăstirea Dealu-Mare..
37. Mănăstirea, Grăjdenii.
i.

De
Li
,

„Egumenii.
sau Cârnuilorii mănăstivilor proprielare de. averi

„neînchinate (12):

1. Arhiereul losif

2,
»
3.
>».
d»

Evhanton,

5. Arhimandritul
_ Chinovie.

Gherasim, stareţul
a
po

6. Arhimandritul Nicon,
CA

po

8.

»

9.

10. |
IM.
12

I-gumenul

Mănăstirii

Răşea,

Calinic Hariopoleos, Egumenul Minăstirii Slatina.
Filaret Stavropoleos ..»
„>... Socola,
Marchian lerupoleos_
o».
»
o Coşul.
mănăstirii Neamţu i Seoul,
|
|
i

Egumenul Mănăstirii. Bisericani,

Varnava,

Antonie,

o»

:

pu

Veniamin

losif
... . »'
» .
Teoctist
>»...
Vitalie. n»...
» .

.
o

.

Bogdana,

»
»

|

;

Păngăraţii.

»
»

ce este

d

Zagavia.

_

.

Vorona, Chinovie.:
Mogoșeşli.
Goroveiu,
.

Adresa Egumenilor greci, către Mitropolitul Moldovei, din
28 Martie
(9 Aprilie): e
Ma
i
«Inalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldove
i şi Cavaler a
multor Ordine kiriu kir Sofronie.
- :
a,

«Adresele Inalt Prea Sfinţiei Voastre din 21 a lunii curente “Martie,
prin

care se face invitaţie

subiscăliţilor de a se înfăţişă la Mitropolie spre a se

înscrie în lista ce se pregătește pentru aplicarea art. I din Impărăt
escul
Ferman, primind-o, sub iscăliţii cu cuvenitul respect grăbesc
-a .supune Inalt
Prea Sfinţiei Voastre, că după, deslegarea ce au primit dela ai
lor Ririarhi,
citatul articol al Impărătescului Ferman
nu priveşte Mănăstirile și Egumenii
greci, supuşi. Maiestăţii sale Sultanului, ci numai pe clerul
pământean de

:

79.

i
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și prin urmare cu părere de rău

declară că nu se pot conformă cucitata, invitaţie a Inalt Prea Sfinţiei Voastre.»

Scrisoarea, Locoţiitorului

de Episcop

al Romanului

Nectarie. Her-

meziu 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 celorlalţi protopopi, îndată,
„ce le voiu fi primit.

«Directorul

meu

actual

îmi este 'o mare piedică în cestiunea,

prezenlă.

Când am fost ultima dată la Iaşi, rugam pe d-l Ministru de Culte să mi-l
scoată, şi îmmânasem o notiţă despre toate pretextele, cari ar putea motivă

destituţiunea sa; sunt îndestule la număr.
«Vă rog dar, 'scăpaţi-mă de acest întrigant, care profită de pozițiunea sa

- de secretar al meu, pentru a cunoaște fiecare pas al meu.»
| Aneză:

Raporiad Prolopopului

de Bacău:

«Aici în Bacău, ca în întreg judeţul, spiritele sunt foarte nemulţumitede
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 predomneşte în judeţ, și aceasta, trei pătrare din
populaţiune, sunt aderenţi ai Unirei Principatelor, cu un Principe ereditar,
şi notaţi bine că acest partid este compus de tot ce este mai însemnat în
boierime. Nu sunt decât câţivă împiegaţi şi câţivă măgulitori, încă excepţiune la regula generală, cari se ţin la o parte,

așteptând

ultimul

cuvânt.

Despre Separatism nu se mai vorbeşte, căci chiar acei cari în vara trecută
erau în contra Unirei, astăzi s'au declarat deschis în favoarea Unirei Principatelor. Şi corpul: negustorilor sunt” hotăriţi a aderă la tot ce va decide

boierimea. În cât priveşte poporul nu vă pot da o idee adevărată de opiniunile sale, căci, până în ceasul acesta, Unioniștii sau abținut de orice
propagandă

în clasele inferioare.»

In 24 Aprilie
dovoi

Caimacamul

Sofronie Miclescu

|

Vogoride trimite. Mitropolitului Mol-.

următoarea

comunicare :

«nalt Prea” Sfinţite,

a

„cm luat ştiinţă, că unii preoţi, diaconi şi alţi servitori bisericești, având în
frunte pe unii din mai înalt cler, în loc de a-și căută de îndatoririle Disericei şi a se face pildă poporului prin o purtare liniștită şi cuviincioasă, se abat la

manifestații sgomotoase,

purtându-se pe uliţe

cu

cocărzi de colori străine
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şi dând

prin aceasta

o

rea pildă
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poporu
. deapur
lui
urea - liniştit. O

așă

purtare din partea numiţilor, pe cari unii răuvo
itori.nu lipsesc a o declară
ca încuviințată de Inalt Prea Sfinția Voastră,
mă îndeamnă, ca Sef al Sta-

tului, ce sunt datora priveghiă pentru buna stare şi
liniște a poporului, a

Vă polti să binevoiți

grabnic a luă

măsurile

ce veţi

socoti. mai

potriv

ite
pentru mărginirea clerului în deobşte dela orice manife
stații, fâră pildă până,
astăzi
legilor;

și cu totul nepotrivite, pe cât tasmei bisericeşti,
pe atâta şi în contra
rugându-vă totdeodată ca de măsurile ce veți
luă să-mi faceţi şi

mie cunosc

ut prin înscris cu grăbire, ca şi eu să le pol
aduce la cunoștința
cui se cuvine,
_
a
a
<AI Inalt Prea Sfinţiei Voastre fiu sufletesc și supusă
slugă:
|
ă

| «N. Conachi

Răspunsul Mitropolitului Sofronie Miclescu
Vogoride, din 14/. Aprilie :.

Vogoride.»

adresat Caimacamului
a

«Excelenţa Voastră,
.|
|
|
A
câsupra adresei din 12 Aprilie,ce mi-aţi făcut
cinste a-mi adresă, în cuprindere

: că unii din preoți, diaconi și alţi servitori bisericeşti,

având în
“frunte pe unii din mai înalt cler, în loc de a-şi
ciută de îndatoririle 'bisericii și a se face pildă poporului prin o purta
re liniștită și cuviincioasă, so
abat la manifestații

sgomo

toase, 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
ştiinţele ce am luat, clerul
na făcut

decât a merge să hiritisească pe d-nii Comisari, cari
în numele

mărinimoaselor puteri au

venit în țară spre îndeplinirea, celor hotărâ

te prin“
Tractatul dela, Paris, şi în privirea îmbunătăţirii soarte
i clerului. Dacă Excelența
Voastră găsiți
de cuviin

ţă, ca preoţii să fie opriți 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. Sa
N
„«Cât pentru cocardele de colori străine, ce-mi
arătaţi prin

scrisoarea, Ex. V.
că ar fi purtat pe uliţe tagma bisericească, o asem
enea urmare o găsim şi
noi neîncuviinţată, și deși n'am putut află că
aceasta sar fi făcut de către

cler, şi nici Ex. V. nu ne însemnați anum
e fețele, cari din. tagma bisericească sar fi purtat pe ulițe cu cocarde
de colori străine ; însă, „noi cu toate

“acestea am dat porunci casă se ferească
toţi aceia cari fac parte din clor
dela o asemenea neîncuviințată urmare.
i
a
_
«Cât însă priveș
te vorbele cuprinse în adresa E. V.; că

unii din răuvoitori
nu lipsesc a declară că ar fi de către noi încuv
iințate urmările ce se im„putează 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

TA

ea noastră.de
consideraţie, şi este departe de a putea atinge la dignitat
nici n'a putut
și
fost
n'a
ă
Arhiepiscop și Mitropolit al Moldovei, care niciodat
|
.
fi atinse de asemenea imputări.
eu
cAşteptând răspunsulE. V.,cu toată cinstea suntem al E. V. către Dumnez
smerit rugător..
|
.
«Soironie, Mitropolit, Moldovei.»

Constantinopolei

Patriarhului

"Scrisoarea

î

litului. Moldovei, din 1 Maiu:

|

Mitropo-

Ciril adresată

E

a

- «Ciril, din graţia lui Dumnezeu, Patriarh Ecumenic.

Mitropolit al Moldovei,

«Prea Sfinte

şi prea cinstit Exarh al provinciilor

frate al nostru iubit şi plăcut, coleturgisitor al Smereniei noastre.

mărginașe,

harul

Sofronie,

«Domnule

MR

De

a

a

.

Prea Sfinte...

scumpule

şi pacea Domnului să fie cu tine,

să as«Pătrunşi de simţiminte de prietenie faţă de Slinţia Ta, nu putem
Ta ai
cundem. durerea ce simte inima noastră frățească, văzând că Sfinţia
te de
dat din nou prilej la plângeri îndreptate în contra Ta, plângeri provoca
o purtare nepotrivită cu demnitatea

'Ta pontificală, din pricina unor anumite

|

demersuri, contrarii în toate privinţele vocaţiunii şi poziţiunii Tale.

şi nemulțumiri
«Sfinţia, Ta îţi amintești că şi altă dată s'au ridicat plângeri

ne-am
în contra Ta și că noi, mişcaţi de dragoste frățească către Sfinţia Ta,
|
ă.
ameninţ
te
ce
furtuna
silit să Te arătăm nevinovat şi să împiedicăm
putut
fi
ar
orice
ă
«De aceea ar fi trebuit să înlături pe viitor cu prudenţ
vreo jignire sau să Te învinovăţească

să-ţi aducă

întrun mod

oarecare.

.

ne sileşti
„«Cu toate acestea, Sfinţia Ta, urmând aceeaș linie de purtare,
Te Însfătuim,
Te
care
prin
ală,
să-ți adresăm această scrisoare patriarh
demnăm

frăţește

şi-ţi ordonăm,

ca autoritate

bisericească, să dai pe viitor

potrivită cu demnitatea Ta, pentru a preveni cu

dovadăde o purtare mai

silești a [i
prudență urmările grave ce ar puteă rezultă dintr'insa şi să Te
a tuturor înrecomandat Bisericii de către Guvernul local, ca fiind deasupr

vinuirilor ce sau
purtare,

aceeaș

îndreptat

vom

fi: nevoiţi, cu părere

mai energice.
«Harul

în potriva Ta.. Căci dacă vei continuă a urmă

lui Dumnezeu

de rău,

să recurgem

a

!

|

şi mila lui nesfârșită să fie cu Tine.

.
«Patriarhul Constantinopolei, fratele 'Tău. în Christos
:
!

a

la, măsuri

«Ciril.»

la cunoștința
- In 3 Aprilie, Ministerul de Interne al Moldovei aduce
reprodusă
publică încheierea Consiliului Administrativ lxtraordinar,
acest Prinla pag. 480 și atingătoare de urmările unei pantide din
comitet, a
în
formal
i
constitu
cipat, care şi-a însușit dreptul de a se

,
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deliberă asupra, fiinţei politice a acestui Principat,
a .iscăli jurnale și
a publică programe şi proclamaţii litografiind
u-le;
Comitetul Electoral Central din lași protesteaz
ă în conta, acestei
deciziuni a, Consiliului Administrativ Extraordin
ar, adresându-se Mi-

nistrilor Afacerilor
«Tractatul

străine

ai Marilor

Puteri

Garante :

de Paris şi Fermanul de Convocare a Divanurilor
au recuno

scut
locuitorilor Principatelor dreptul de a-şi rosti liber dorinț
ele lor, privitoare
la reorganizarea patriei lor,
|
“Prin însuș aceast

a, Marile Puteri au recunoscut tuturor cetățenilor
dreptul
incontestabil de a se întruni, de a, se consultă
asupra adevăratelor lor nevoi
-şi.de a ascultă profesiunile de credință ale candid
aţilor, pentru a putcă judecă
cari dintre dânșii sunt mai vrednici pentru cea
mai înaltă misiune, accea,
de a reprezintă națiunea și de a decide de soarte
a țerii în Divanul ad-hoc.
«Acest

drept cuprinde în sine acela de a formă, comitete
electorale

și constitue o condiţiune sine qua non a alegerilor,
pretutindinca unde acestea, nu
trebue
să fie o literă, moartă.

a

E

SI
«Acest drept noi trebue să-l avem, şi îl
avem, dacă 'Tractatul de Paris,
actul cel mai înalt şi cel mai solemn al
secolului nostru, nu este o literă
„moartă,

în ce priveşte. Principatele.

|

S

a
«In consecinţă, noi răzămându-ne pe aceste
promisiuni solemne, pe aceste
principii incontestabile: şi legale, și după
cererea unui mare număr al anicilor noştri din țeară, noi subscrişii ne-am
întrunit în liniştea, cea mai marc,
ne-am consultat unii cu alţii asupra necesităţilo
r şi intereselor țerii, şi ne-am
constituit în comitet electoral al Unirei
Principatelor, publicând. în acelaș
timp profesiunea de credinţă a acestui partid
.

i
«Purtarea noastră a fost și continuă a
fi legală, cu atât mai mult, că nici
hegulamentul Organic, nici o altă Lege
a ţerii, nici Fermanul de Convocare
nu opresc asemenea acte. Mai mult, public
area programului partidului Unirei
a fost o măsură nu numai legală, ci şi
necesară; căci, ajunși în ajunul re- |
" organizării patriei noastre, Guvernul proviz
oriu ne-a, retras orice mijloc . de
publicitate prin
citate se razămă

abolițiunea Legei asupra Presei din 12 Maiu
1856. Pe publimijlocul de a lumină opiniunea publică asupra
adevăr

atelor
nevoi şi adevăratelor interese ale Moldovei, precu
m 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 societă
ţii, a apără onoarea noastră și principiile
noastre

politice

în

contra

calomniilor

ce

se îndreaptă
în fiecare zi în contra noastră, a desminţi svonur
ile perlide „ce se răspân-

desc pentru a turbură liniștea și a băgă discor
die între cetățeni; într'un cu-

„DIMITRIE

16

492

A. STURDZA.

vânt, publicitatea este singurul mijloc de a, pregăti adevărata şi exacta expresiune a dorințelor ţerii prin Divanurile ad-hoc.

„«De aceea am văzut cu o foarte mare surprindere deciziunea, Consiliului
Administrativ din 22. Martie curent, publicată în «Gazeta, Moldovei»,
No. 24,
declarând. ilegale actele noastre de alegători și ordonând căutarea și distru-

gerea programului nostru.

|

«Această deciziune a Consiliului e menită a intimidă pe unii şi a încurajă
pe alţii. Ea exereitează o adevărată presiune asupra opiniunilorși constitue

o restricțiune a libertăţii electorale; şi prin aceasta ea este contrarie” genoroaselor intenţiuni ale Congresului de Paris și alo 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 aparțin numorosului nostru partid nu au turburat-o 'și nici gândesc a o 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 bu- cură fraţii noștri din Valahia? Acolo, în adevăr, sub ochii Comisiunci luropeanc,

se ţin întruniri

cu

mult

mai

numeroase,

se

discută

prin

organul

presei toate înaltele cestiuni 'actuale, se institue comitete, se publică programe, precum ȘI corespondenţele comitetelor din provincii cu Comitetul

Central.
«Ilotărirea, Consiliului ne acuză că reprezintă
«sușit dreptul de a:se

constitui formal

în

— «un partid care și-a în-

Comitet,

de

a deliberă

«fiinţei politice” a Principatului, de a somnă procese verbale,
«programe,

etc.»

asupra

de a publică

.

«Acest drept a fost recunoscut de Congresul de Paris fiecărui cetățean al
Moldo-Valahiei, şi prin urmare nu mai are nevoie de a fi sancţionat de Gu-

vernul local, a căruia întâie datorie, impusă

de Congresul

Ferman, este imparţialitatea, neutralitatea cea
«Hotărirea Consiliului mai zice încă, că «noi
«tentă». Dacă prin aceasta Consiliul a voit să
buţiuni ale Guvernului, atunci noi respingem

mai strictă.
lucrăm lângă autoritatea exiszică, că noi ne-am însuşit atrio asemenea imputare cu toată

onergia, ce ne insuflă, conștiința legalităţii
acelaș timp, că departe

actelor noastre:

de Paris

și de

și declarăim în

de a uzurpă cea mai mică părticică a drepturilor au-

torităţii, noi respectăm. ordinea legală și nu uzăm

decât de un

ne-a fost dat în vederea, viitoarelor alegori, şi caro a

drept care

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., ete.—». La această acuzare

suntem îndreptăţiţia
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răspunde, că numai

acte ascunse

iri
,

Și

făcute la întunerec ar-puteă fi acuzate
|
de a fi inspirate: de un spirit excluziv de
partid și de a tinde a rătăei opiniunea publică sau: a: ameninţă. sinceritatea
alegerilor. Dar! acei cari lucrează *
„deschis, și proclamă tare
principiile lor și tendinţele lor, şi le
supun apre=
cierii ţerii întregi; acei cari nu întrebuinț
ează, alte mijloace de influință decât: publicaţiune

a profesiunii lor de credință și nu fac apel

decât la sfințenia,
cauzei lor, acestia-nu'
pot primi -o asemenea acuzare. În conse
cință, atacurile :fâcute prin această deciziune a
Consiliului în contra, drepturilor celor
mai mari ale
cetățenilor și a libertăţii electorale obligă

pe subsernaţii a, reclamă lângă Excelenţile Voastre în
contra acestor măsuri vexatorii și a
cere
revocarea lor imediată».
|
(Semnaţi) Georgie Sturdza, Ștefan Catar
giu, Petru Mavrogheni, Constantin

Iurmuzaki, Anastasie
Vasile Mălinescu. :

Panu, [. A. Cantacuzino,
pa

Protocolul întrunirei

Diinitrie

Cozadini,

Constantin

Rolla,
i

Comisiunei Internaţionale Euvopeane din 13
Aprilie are o însemnătate deosebită, fiindc
ă, Comisarul Otoman cereă,
dela Comisiune un stat în privirea întru
nirilor alegătorilor :, |

cÂstăzi 1/,3 Aprilie, subsemnaţii întrunindu
-ne, în urma, învitării Comisarului
Otoman, pentru a luă cunoștință despr
e .un proiect de circulară, comunicat
de Caimacam și pe care A. S. își propu
ne să-l adreseze administratorilor,
Comisiuneaa înțeles cuprinsul după cum
urmează : .Ea
«Având în vedere că orice reuniune de perso
ane, cari nu sunt alegători, nu
oferă nici un

caracter de

legalitate, Caimacamul invită pe administratorii
săi
să nu autorizeze întruniri,de acest soiu.
|
a
«După înţelesul circulării, pentru a fi consi
derat ca alegător, n'ar fi nevoie
să se aştep

te 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.
a
«Pe lângă aceasta, circulara oprește orice discuţie
al cărei obiect: n'ar fi de
competința Divanului însuș, precum și. broșu
rile anonime.
De
«Pentru a completă această comunicare, Comisărul Otom
an
a
adus
la cunoştinți Comisiunii o depeşă telegrafică a Inaltei Porţi,
ce o primise cu două
zile mai înainte și pe care, având în vedere inițiativa.
luată de Principele
" Caimacam, u crezut că nu trebue să o prezin
te
decât în ziua fixată pentru
desbaterile Comisiunei asupra acestei cestiuni.
Depeşa invită: pe Comisarul
otoman să se înţeleagă cu colegii: săi şi cu Caima
camul,: pentru a desfiinţă,
în caz când Regulamentul Organic nu se opune, comit
etele ce s'au format

în unele

excluzivă

localităţi din Valahiași cari discută cestiuni ce
sunt de competința
a Divanurilor

ad-hoc.

mu

"8
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ce legi există cu

«Comisarii întrebând, pentru informaţia lor,

privire la

aceasta, Comisarul ' Otoman a prezintat un răspuns al Secretarului de stat, care
"arătă că nu există vreo lege care să oprească ori să autorizeze întrunirile
„pregătitoare

periculoase

pentru

alegeri, nici

vreo

lege în contra într unirilor cari nu „sunt,

pentru liniştea publică.

schimbat între“ sine părerile asupra

«Comisarii, după ce şi-au

obiectului

acestor comunicări, considerând: 1) Respunsul Secretarului de Stat cu privire la lege; 2) Ci comitetele sau întrunirile politice cari au atras atențiunea Caimacamului și a Inaltei Porţi se moderează progresiv de câtvă
timp ; 3) Că deși admit dreptul alegătorilor de a atinge cestiunile pe cari
reprezentanţii lor au a le discută în Divanuri, totuş este greu de a stabili
cari sunt persoanele ce au calitatea de alegători, înainte de a se fi publicat
listele electorale.

«Au căzut de acord să informeze pe Caimacam prin intermediul Comisarului Otoman, că dacă A. S. este de părere, că un sfat ce l-ar da în
spirit liniştitor poporului valah și care să explice intenţiunile bine cunoscute
ale Puterilor și să-l îndemne a amână întrunirile electorale, până ce vor fi

publicate” listele electorale, ar aveă de urmare

să prevină întrunirile po-

litice, 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»

şi până la cuvintele

«Comisiunea aprobă în unanimitate

fi comunicat Caimacamului
«Data ut supra».
(Sem naţi)
Efendi.

prin intermediul

Liehman- Palmrode,

acest demers» va

Comisarului Otoman.

Talleyrand, Bulwer, Richthofen, Basily, Benzi,

Savlet-

Timpul alegerilor pentru. Divanul ad-hoc apropiindu-se, Guvernul
Caimacamului "Vogoride a început pregătirile pentru formareea listelor
electorale, în așă fel ca ele să cuprindă cât mai mulți dușmani ai
„Unirei,
LL
|
"In acelaş timp însă el controlă prin agenţii administrativi toate
mișcările membrilor „partidului unionist din amândouă țerile.
lată ce telegrafiă Ministrului de Interne al Moldovei prefectul de
J'ocșani, Pruncu, în ziua de Îl Aprilie:
«Omul

pe care l-am

expediat la Bucureşti a sosit chiar acum; mă mărgi-

nesc deocamdată a' vă aduce la cunoştinţă, că Unirea a scăzut foarte mult.
Kogălniceanu şi colegii săi nu s'au prezintat încă Comisarilor. Lumea la București e nebună; Comisarul englez s'a declarat pe faţă în contra Unirei. Veţi

primi cu poșta informaţiuni mai complete.»

|
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_ Pentru: ca listele electorale să fie alcătuite
conform dorințelor Guvernului, toţi medicii din Moldova au fost chema
ţi în Iași, spre a-și
legitimă drepturile lor, printr'un ordin al Comitetulu
i Sanitar cu data,
de

16 Aprilie:

-

a

|

o

«In urma, raportului prezintat de Consiliul comun
al al Capitalei, No. 428,
Comitetul aduce la cunoștință, că. toţii medicii
Principatului, atât indigeni,
căt şi naţionalizați, cari vor dovedi că au drept
de a fi alegători sau eligibili pentru convocarea Divanului. ad-hoc, confo
rm art. 5 $ 2 din Fermanul
Imperial, să se prezinte înaintea Comitetului cu diplo
mele lor, pentrua se
constată calitățile ce ar puteă avea; cum se spune
mai sus, pentru a fi ale-

gători sau eligibili» .
(Sem naţi)

:

IRI

C. Catargiu,-N.

i

,

Mavrocordat.

Alte manopere întrebuințate de Guvernul: Caimacamul
ui Vogoride
în acelaș scop, precum și mijloacele de a, le comba
te, de cari Sau .
folosit Unioniștii, sunt oxpuse în. următoarea depeş
ă a d-lui Victor

Place din 15 Aprilie:.

|

a

A

«Urmez a vă da E. V. seamă de actele ce se îndepl
inesc în judeţele Moldovei prin mijlocirea, prefecţilor şi a arătă în amănu
nte existenţa” manope-

relor practicate de Guvern

pentru a exercităo acţiune de presiune

sau de
laude asupra alegerilor, -...
e
ie
«Aceste acte se găsesc expuse în parte într'o serie
de documente, din cari

rezultă lămurit, că prefecţii se întrec în amenințări
în contra oamenilor cu-

noscuţi ca Unioniști,că întrebuințează 'chiar violența,

că încearcă a înşelă

sau a intimidă pe ţărani și pe. micii proprietari,
că ei abuzează de puterea
administrativă, care nu'li sa. dat! decât pentru
a mănţinei o nepărtinire
completă și o liberă rostire a dorințelor.Pe lângă
acestea se poate constată dela început, din aceleași. documente, că listele
electorale nu vor (i sincere, și Fermanul care atribue prefecţilor, cari au întocm
it listele, dreptul de

a le revizui, însemnează că ei își vor îndreptă ' propria lor
operă.

«In cât privește valoarea actelor aci anexate, este de
ajuns să li se cunoască

originea.
a
«Publicarea programului făcut de Comitetul. Electoral din e
laşi a provocat
În phovineie crearea de Comitste analoage, cari au intr
în' relaţii
at
. cu el.
«Aceste comitete secundare și-au luat misiunea de a adună,
informaţiuni în
fiecare district şi a le adresă la laşi, unde se conce
ntrează în biuroul Comitetului Central, pentru ca Comisiunea să le poată;
cunoaște.
o
«Am primit comunicarea mai multor informaţiu
de acestea, și sau fâcut
ni

traduceri de pe originale,. cari rămân aci la dispoziţia Coniis
iunii. :

£0

E
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«Alte plângeri, foarte numeroase mi-au mai fost comunicate verbal, dar am
răspuns că nu le pot transmite decât dacă vor fi. formulate în scris, şi 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 întrebuinţărea jnici unui mijloc

pentru a înitbuși libera exprimare a dorințelor populaţiunii. y
Guvernul francez. vedeă cu ochi buni atitudinea otăurită a Unioniștilor. de a împiedică manoperele Caimacamului. Vogoride, precum
şi piedicile ce se puneau Unioniștilor din Muntenia. Dar în privinţa
altor cestiuni, co pentru Români erau strâns legate «de cestiunea

Unirei, el își făceă rezervele sale prin
lowski a trimis-o

Baronului

Principate, în 18 Aprilie:

de

depeșa

'Talleyrand,

ce

Comitele

Comisarul

Wa-

Franciei

în

|

«Guvernul Impăratului a văzut cu“mulţumire primirea tot atât de cordială,
cât de distinsă, ce s'a făcut Comisarului M. S. la sosireă lui. în București.
N'ai lipsit, Domnule Baron, de a exprimă Caimacamului ssentimentele 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. .
“cAm cetit cu interes expunerea primelor voastre impresiuni și modul vostru
de a vedea 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 populațiunile moldo-valahe să-și poată
exprimă. dorinţele lor cu.o deplină libertate. Noi nu voim o părere artili-

cială, nici în favoarea, nici în contra Unirei. Scopul demersurilor voastre
trebue să fie să combateţi cât e posibil și să ncutralizaţi 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 căutaţi să luminaţi

pe partizanii Unirei, făcându-i să înțeleagă că trebue să se ferească cu îngrijire de a amestecă exprimarea unci dorinţe atât de legitime cu manifes-

taţiuni cari i-ar puteă compromite succesul. În această privinţă am văzut cu
de spirite aprinse
durere, Domnule Baron, că cestiunea Prințului străin, aţâțată
şi la:înc&put 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 perieuloși dușmani ai Unirei decât aceia cari ridică o pretenţie făcută anume

ca, să compromită cauza. D-Voastri ştiţi susceptibilităţile 'Turcici în această
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privință şi temerile Austriei şi rezistența îndârj
ită ce ar opune. Guvernul
Otoman însuş principiului Unirei, dacă ar putei,
crede că noi avem intențiunea de a pune un Principe străin în frunte
a Moldo- Valahiei.
«Această eventualitate a fost dela început cea
mai vie preocupare a sa, și

argumentul cel mai tare ce-l

invocă

împotriva

sistemului

Unirei eră,

că
acesta îi păreă că implică necesitatea, unui! Princ
ipe străin.
«Siliţi-vă a obţincă înlăturarea acestei cestiuni,
cel puţin inoportună, și prematură, din programul ce sunt chemate să-l
redacteze populațiunile moldovalah
e prin organul Divanurilor ; aceasta va însemnă a,
servi nu
iod loial,ci şi folositor cauza Uhnirei.
e

numai în

„cAm convingerea că colegul D- Voastre englez
va primi dela Guvernul său
instrucţiuni indentice. Cu această ocazie trebue
să vă spun că svonurile răspândite cu privire la dispoziţiunile Cabinetului.
din Londra, și cari caută să
stabilească, o opoziţie între felul lui de a vedeă
și al nostru în cestiunea
Unirei Principatelor, nu sunt întemeiate. Dacă
convingerile Guvernului englez în această privire nu sunt atât de pronu
nţate ca ale noastre, el nu doreşte mai puţin decât noi, ca părerea și nevoil
e reale ale Principatelor să se
manif

esteze.

o

Me

«Deci puteţi să vă înţelegeţi pe deplin cu d-l H.
Bulwer pe terenul pe cure
sunteţi amândoi și doresc să întreţineţi cu el raport
uri intime şi pline de :

încredere.» .

In aceste împrejurări grele și incureate, membrii
Comisiunei Europeane ieau hotărirea-:de a merge la Iași. Comisarul
Franciei sosește
acolo în 18 Aprilie, Comisarul Austriei în 19
Aprilie, Comisarul
Otoman în 20 Aprilie, Comisarul Sardiniei în
21 Aprilie.
Atât Unioniștii, cât și Guvernul Caimacamului
V ogoride, se presătiră a întâmpină po reprezentanţii Europei.

„D-l V. Place, însărcinat de Baronul. de Talleyrand
,

Aprilie

un

raport

Comisarilor în Iași.
«Membrii

Comitelui

Walowsli

|

trimite în 22

asupra intrărei

Comisiunei Internaţionale, a căror prezenţă eră atât
de necesa

ră
„în Moldova, au sosit în parte în laşi.
SI
e
«D-l Baron de Tallegrand mă, însărcinează să dau
seamă E. V. de unele
incide
nte, cari au semnalat intrarea în oraş a mai multor
a dintre colegii

săi.
«Comisarul Austriac a fost primit cu o răceală pe care
trebue să o fi simţit.
In locul populaţiunii atâţ de numeroase, care de
bună voie s'a dus întru
întâmpinarea Comisarului Împăratului, şi care l-a aclamat
cu atâta entuziasm,

el a întâlnit la barieră opt Moldoveni, ale căror
nume le am. Este adevărat
că a putut vedeă ca compensație în drumul său
plebea evreească, care aci
Analele A. Ji. — Tom. XĂXX11
— Memoriil
1. e Secţ. Istorice.

G
pe

|

amănunțit
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este sub protecțiunea Austriei şi pe -care căprurii Agenţiei au condus-o îna-

intea lui. Sosind la otelul său, d-l Liehmann nu mai puteă aveă nici o îndoeală de antipatia ce a lăsat-o în ţără ultima ocupaţiune militară.
«A doua zi trebuiă să sosească Comisarul Otoman, și cu toată nemulţumirea
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.
«Acolo a avut loc un incident foarte regretabil şi iată informaţiunile ce am

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 moldovenești, a plecat în
galop 'şi.a întâmpinat pe Savfet-Efendi la o mică distanță de oraș. Acolo
şi-a, încredinţat calul unui individ necunoscut, iar el s'a urcat pe capra trăsurei Comisarului, spunând surugiilor că nu le dă voie 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 aşteptau pe Comisar spre a-i ură bun sosit, acestea sau apropiat de porţi cu buchete strigând : Trăească Sultanul! Arapul, care scoses6 sabia, a început atunci să
lovească în dreapta și în stânga: Mai multe persoane au fost atinse și unul
dintre surugii a primit trei lovituri
de sabie. Aceeaş scenă sa repetat la
barieră, unde așteptau delegaţii oficiali ai Guvernului, deoarece Arapul înțelexând desigur rău ordinul cei s'a dat, credeă că întâlnește peste tot locul
dușmani, aşă că Moldovenii, veniţi să aclame pe reprezentantul Sultanului,

au fost loviți cu sabiaîn strigătele de : 'Trăească Sultanul!
«Trăsura și-a continuat drumul cu acelaș aparat răsboinic, şi cum mă aflam
pe parcursul cortegiului, am putut vedei însumi pe Arap șezând pe capră,
cu sabia în mână și aruncând peste tot locul priviri furioase și amenințătoare.
«In acest chip a ajuns la lași Savfet-Efendi.
«E. V, va înţelege fără greutate impresia penibilă ce a produs în oraș
această, demonstraţie. Publicul a văzut întrinsa 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 osprimare, a
dorințelor lor,
«Vă

mărturisesc

toare, ne-am

deasemenea,

temutun moment

că în urma

unei

atitudini

atât de provocă-

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 populațiunea
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. El le-a exprimat în termini
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„foarte vii d-lui Talleyrand și mie şi ne-a
rugat să spunem peste tot locul
că a fost adâne mâhnit de cele întâmplate
, E a mai declarat că ni știa, de
prezenţa unui Arap pe capra trăsurii sale
și actul aci alăturat, publicat după
cererea sa, aduce la cunoștință modul cum
judecă el o-demonstraţie, care
sa întors împotriva, acelora cari o pregăt
ise...
A
A
«În seara, intrării lui Savfet-Efendi Guvernul
a ordonat să fie iluminat orașul.
" Astfel a

fost iluminaţie în două case de Moldoveni şi
în cinci sau șase case
de bancheri evrei supuși protecţiunii austriace,
-

„ «Primirea
dispoziţiile
«Sau dus
rile Unirei:

ce sa făcut a
în cari se găsiă
în massă întru
albastru, roș şi

doua zi Cavalerului de Benzi s'a resimțit mult
de
populațiunea.
|
|
|
întâmpinarea, lui, cu buchete și panglici în
cologalben. Strigătele cele mai. entuziaste l-au
în-:

soţit po Comisarul Sardiniei dela barieră până acasă
şi atunci s'a produs

un
fapt, care nu e cu putință de a nu fi regretat.
a
«Numeroase drapele în colorile Unirei figurau
în cortegiu şi cei ce le
purtau au parcurs pe urmă câtevă străzi strig
ând: 'Trăească Unirea ! N
«Fără îndoeală eră supărător 'că aceste colori, nefii
nd încă în mod legal ale
țerii, au fost arborate, şi noi ne-am grăbit a
blamă aceste acte.. Totuș ele
sunt uşor de explicat, din cauza simpatiei masse
lor pentru, Regele Sardiniei, a cărui politică este favorabilă Unirei, din
cauza, urei ce poporul are în
contra Austriei, al cărei reprezentant a fost primi
t cu atâta . răceală, şi. mai
„ ales din cauza intrărei ciudate şi amenințăto
are a Comisarului Otoman. 'Trebue să fim mulţumiţi 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, sa
mărginit la câtevă strigăte și la
o plimbare
cu drapele.»

"Anexă.
«In

|

Di

Actul publicat în: «Gazeta de Moldavia»

din 22. Aprilie:

momentul când Ex. Sa Savfet-Efendi, Comisarul.
Otoman,

a

sosit la
marginea orașului, un individ cu turban arăpe
sc și cu sabie la coapsă ă luat
loc pe capra, trăsurii lângă vizitiu, fără ca
Ex. Sa să f observat, și şi-a per:
mis să scoată, sabia și să o învârtească, în scop
de a intimidă şi a îndepărtă
persoanele cari s'au apropiat de trăsură,
De
DN ae

«Ne grăbim a informă publicul că îndată co
Ex, Sa a fost încunoștinţat
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 Bucureşti până aici a primit cu
plăcere persoanele, cari în trecerea

su au voit să-i vorbească și să-i exprime senti
mentele lor.

«La cererea Ex. Sale acest individ a fost arestati».

:

|
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Saviet-Etendi a fost nevoit el însuș să se convingă do atitudinea.
leală și demnă a Unioniștilor, când căpeteniile mișcării naţionale se
prozintară în 25 Aprilie cu următoare ca, adresă, care a fost cetită de
Constantin Hurmuzaki :
«Principatele Moldovei și Valahiei au. dat în totdeauna dovezi, prin fapte
netăgăduite, că ele ştiu să mănţie legăturile seculare, cari-i ţin strânși . de
Imperiul Otoman.
«Dacă de o parte Românii consideră garanţia drepturilor lor imprescriptibile, consemnate În capitulaţiunile lor, ca o apărare a existenţei lor naţionale
şi politice, ci sunt totdeodată deciși a respectă legături, al cărora folos re„ciproc

«De

nu se

poate

contestă.

|

|

E

aceea astăzi, când, în virtutea 'Tractatului de Paris, Principatele

chemate a-și rosti liber dorințele lor asupra

organizaţiei

sunt

lor definitive, noi

ne grăbim a declară solemn E. Voastre această asigurare atât de sinceră,
cât şi de unanimă.
«Noi profitim în acelaş timp. "de ocaziunea sosirii B. Voastre între. noi,
pentru a reînnoi

expresiunea simţimintelor noastre

de devotament, de respect

și de gratitudine ce păstrăm „pentru Maiestatea Sa Imperială

Sultanul, care,

dimpreună cu Augustii Săi Aliați, a binevoit să deschidă patriei noastre perspectiva unui viitor stabil și prosper.
«Aceste simţiminte, pe cari nu le-am

negat niciodată, nici chiar îîn zile de

încercări și nenorociri, și 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 Comisiunci, ne insuflă cea mai mare încredere și ne autoriză a fi convinși, că
nu veţi [i mult timp între noi.fâră a vă convinge de sinceritatea asigurărilor: noastre și a lealității intenţiunilor noastre.»

Atitudinea, Caimacamului

Vogoride

și a Guvernului

său

nu se

schimbă,ci din contra merge înainte cu asprimea sa.
|
|
* Ordinul No. 38, dat de Caimacam Departamentului de Interneîn
23 Aprilie, declară orice manifestaţie po stradă ca .«o nelegiuire,
care trebue să atragă după -ssine aplicarea legilor, după aravitatea
delictului.» Iată Ordinul
Moldavia.»

publicat

în Bulotinul

Extraordinar

la

«Gazeta

de

.

«Căimăcămia Principatului Moldovei. Departamentului Trebilor din Năuntru.
«Am

luat încredințare că ieri, la 10 a curentei, o grupă de individe, îm-
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sa - îndelotnicit a

manifestații și cu moduri neiertate de legi a invită

pe pacinicii locuitori către demarșe cu totul
împotrivitoare la păzirea bunei
orândueli și la supunerea către instituţiile
ţărei, încât prin asemenea, scandaloa

se urmări a răspândit îngrijirea cea mai vie în
toate clasele societăţii.

<Pătruns de sacra, datorie de a priveghiă:cu
neadormire asupra obşteștei
linişte și a siguranței tuturor locuitorilor, pun
în vedere acelui Departament,
că pentru niște asemenea mișcări, fiind cu
totul neiertate de așezămintele
polițienești, pe viitorime se va păzi cea mai
strictă priveghere, ca oricând
ele s'ar reînnoi, să se aresteze pe cutezători, pedep
sindu-se după toată asprimea
legilor întru asemenea, căci datoria fiecărui adevă
rat patriot este de a respectă pre cât instituţiile țărei sale, pe atâta Și linișt
ea compatrioţilor săi, şi
“a se feri de orice instigaţie politică cu scop de
a compromite viitorul Moldovei. Prin urmare o demarşă colectivă și prin
stradele orașului, precum
acea urmată ieri, fiind turburătoare liniştei publi
ce și doveditoare unor sco=
puri nepriinciouse țărei, nu poate a se privi
de către Guvern-altfel decât ca
o nelegiuire, care trebue să atragă după sine
aplicaţia legilor, după gravitatea delictului. .
|

«N.

|

Conaki-Vogoride,

!
aSccretar de Stat: P. Balș»

!

In urma acestor manifestări Guvernul Căim
ăcămiei s'a grăbit: a,
publică, instrucţiile Sfatului Administrativ Extra
ordinar al Moldovei
pentru aducerea întru întocmai împlinire a Ferm
anului atingăţor de
convocarea Divanului ad-hoc. Aceste instrucții
sunt din 27 Aprilie

și s'au publicat în «Buletinul Oficial al Moldovei,»
No. 31 și în «Gazeta de Moldova,» No. 31.
o
aaa

„«1) Departamentul Cultului va face poftire Prea
sfinţiei
sale
. Părintelui Mitropolit ca să, binevoeuscă :
„.
Dc
e
Q) A vesti tuturor Egrumenilor de minăstiri
închinate și ncînchinate, .
ca, potrivit cu așezământul din anul 1835
pentru -cele pământești,și unii
și alții să se adune în Capitală, în locul anume
destinat pentru întrunirile
Divanului ad-ho
dela ieşirea
a alege câte
fără a puteă
b) A vesti

c, a doua
«Buletinului»,
doi deputaţi
să iea parte la
Preoţilor din

zi după împlinirea terminului
de 30 zilo socotite
a listei cgumenilor de mănăstiri, având în
osebi
clerici pământeni dintre ei, adică : patru în
total,
alegeri nimeni alţii decât numai singuri Eume
nii.
Capitala Iaşi, reședința Mitropoliei, de a se
întruni

într'acelaș local, a treia zi după împlinirea termi
nului publicaţiei prin foaia

olicială, spre a se alege un deputat - dintre
ci, iarăș fără să iea
alegeri nimeni “alții decât numai singuri aceşti
preoți. .
o

parte la

86

|

DIMITRIE A. STURDZA

502

«2) Departamentul Cultului va face împărtășire Preastinţitului Episcop de Huşi, și Preasfinţitului Locotenent de Episcop al Romanului de a convocă
preoții din ambele reședințe episcopale ale Moldovei, Roman și Huşi, după

împlinirea terminului de 30 de zile al publicaţiei prin foaia oficială a listei
preoţilor, spre a numi dintre
eparhie, întocmai după textul
«3) Departamentul 'Trebilor
listelor de alegeri, spre a nu

ei câte. un deputat la Divan pentru fiecare
Impărătescului Ferman.
din Năuntru, însărcinat cu publicarea tuturor
se prileji confuzie în operaţiile alegerilor, de

îndată să facă deşteptare prin «Buletinul Oficial». tuturor boierilor și fiilor
de boieri de orice rang, proprietari de moșie şi proprietari simpli de pământ,
prevăzuţi

la art. 3 al Inaltului Ferman, precum

și proprietarilor de casă de

prin orașele
de reședință. ținuturilor şi a celor din Capitală, ca în termini
de-15 zile dela data foaiei, să se înfăţişeze la administraţia 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. X din capitolul al IX-lea, că se bucură de întregirea driturilor politice
şi că sunt proprietari de moșii lucrătoare, libere de orice ipotecă, conform

şi explicaţiilor publicate prin «Buletinul Oficial», No. 24, de către Secretarul
de Stat sub No. 1.019.
«4) De asemenea se vor deșteptă și feţele prevăzute la art. 5 din împărătescul Ferman, adică persoanele dedate unei profesii libere, precum profesorii şcoalei Statului şi membrii Academiilor sau ai Societăților literare,

științifice, recunoscute de Guvern, precum și medicii şi legiştii înzestrați cu
diplome regulate, și inginerii civili pământeni, sau acum şi legiuiţi împământeniți, îndeplinind şi unii și alţii funcţiile sau arta lor de 3 ani, recu-

noscuţi în oraşul unde rezidează, ca în terminul arătat
muncipalităţi spre înregistrare.

să se înfăţișeze la

«5) Capitala Iași va da patru deputaţi la Divan; Botoșanii și ooșanii câte
doi, iar celelalte orașe și reședințe câte unul.
«6) Pentru locuitorii pontaşi, lucrători de pământ, se vor luă de bază
tăbliţele oficiale alcătuite de către cea din urmă catagrafie, şi aleşilor se va

plăti, potrivit art. din Ferman, câte 14 lei pe fiecare zi de om, din Vistierie,
prin Departamentul din Năuntru.:
«7) Complotându-se.

listele și primindu-se

de către

Departamentul

din

Năuntru, el va și 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, şi a procede fără întrerupere.
'«8) Obșştiile satelor în cea dintâi zi după împlinirea

zilelor de publicaţii,

vor păși către alegereaa. doi delegaţi dintre locuitorii . pontaşi,

cari întru-.
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nindu-se de îndată la punctul Privighito
riei, vor aleg6 dintre dânșii .doi
alegători ; aceştia, unindu-se la: reşedinţa,
ținutului cu aleșii celorlalte ocoale
ale ținutului, vor alege dintre dânșii pe
deputatul lor la Divan, întocmai
după glăsuirea Inaltului” Ferman. De asemenea,
Privighetorii, având în. vedere

lista . proprietarilor.de moşii în întinderea de
99 fălci cel mult, și 10 fălci
cel puţin din cuprinsul fiecărui ocol, îi'va întru
ni la tactul ocolului spre
a-și alege

dintre “dânșii cu majoritatea glasurilor 5 alegă
tori, cari au a se
duce la reședința ținutului, unde, unindu-se
cu ceilalți, veniţi dela celelalte
ocoale din clusa lor, vor face alegere dintre
ei a deputatului pentru Divan,
întocmai după Impărătescul Ferman, înțelegând
u-se că acela care ar aveă,

mai mult de 99 fălci intrăîn clasa II; având însă
şi celelalte cerute însușiri.
«9) A doua zi după expirarea, terminului. de 30
zile al publicaţie

i, se vor
întruni la reședința ținutului proprietarii mari înscri
şi în list respectivă şi
vor -păși: în alegerea deputaţilor, după modul presc
ris după, punturile -de

mai sus,

Aa

a

«10) Toate corposurile electorale de pe la ţinuturi
se vor prezidă

de către
adininistratori, după instrucțiile şi rândueala statornici
tă dela. înfiinţarea Reglementului pentru alegerile deputaţilor ai obșteştilor adună
ri, iar acelor de
pe la ocoale de privighetori, afară numai de acei prevă
zuţi la art. 5, cari

„se vor prezidă de președintele eforie
i.
o
|
e
<Aşă precum prin Impărătescul Ferman toate clasele
societăţii sunt chemate.

a expune dorinţele sale

pentru revizia statutelor și a reglomentelor lucră-

toare, și fiindcă toate clasele au a desbate -cestiile
atingătoare de interesele

ci proprii

în comitete

îngrijire şi va

speciale,

da instrucţiile

apoi

Departamentul din Năuntru va aveă

cuviincioase

alegere, ca listele alegătorilor de fiecare

sprea nu-şi

prileji

clasă să fie specificate

confuzii la

și că acei
cariau a votă în puterea dispoziţiilor Inalt
ului Ferman la: No. 2 şi 3, să
nu intre în numărul acelor 'cari sunt: chemaţi
a votă după $ 1,:2, 3 şi 4,
din
art. V, asemenea și aceştiasă nu intre la No. 2 și
3,
|
«12) Amestecul amploiaţilor În. operaţiile electorale nu are
alt scop decât

stricta observaţie a regulelor

ei nu vor

puteă

așezate şi păzirea bunci

sub nici un motiva aveă

liniște, prin urmare

amestec. la votul alegătorilor,

cari trebue a îi scutit de orice influinţă, şi vor aveă

îngrijire ca: operaţiile

electorale să, se facă cu imparţialitatea prescrisă în Ferm
an.
|
«13) Administratorul va aveă mai vârtos în băgare de seam
ă ca alegerile
comunelor să se facă cu cel mai mare ordin, să nu împie
dice pe cultivatori dela lucrările agricole, și mai vârtos ca persoanele. străi
ne să nu se

introducă între

dânşii cu scopul

de a influență,

asupra

spiritului lor, Sau a

le da socotințe; oriunde sar întâmplă astfel, de lucrări, Dregătorul
ținutului

va opri pe al lor autor, pentru. ca ei să fie- mărginiți după

lege..
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«1i) Fiecare deputat din liccare clasă însemnată prin Inaltul Ferman va
primi îndată după a'sa alegere înscris - adeveritor din partea Administratorului 'sau a secretarilor, cu care se va înfățișă la Divan,
vor li încheiate și se va convocă deschiderea lui.»
«Ministru din Năuntru,

când

alegerile

C. Catargiu».

Acestor instrucţiuni a urmat circulara Logofătului Vasile Ghika, Mi-

nistru de Interne, către Administratorii judeţelor din 30 Aprilie.
«Domnul

meu,

,

“ «Excelenţa Sa Prinţul Caimacam, prin Ofisul său, a binevoit a mă chemă
la ocârmuirea Departamentului 'Trebilor din Năuntru. Misia aceasta, după evenimentele

poziţia

ce încearcă

actuală a ţerii, este nu numai

grea,

dar și

delicată ; m'am bizuit însă a luă asupră-mi această povară, întâiu pe încredere că sentimentele de moderație și ale unui duh neprihănit de purtare,
într'o epocă așă de inportantă pentru patria noastră, nu vor lipsi dela compatrioţii mei, şi al doilea, în speranța concursului, pe care contez din partea
tuturor

funcţionarilor

ramului

administrativ.

„ «Cestia viitoarei organizaţii din lăuntru, ce ni su făgăduit prin binevoitorul Ferman al M. S. Imperatorului Suzeran în înţelegere cu înalții săi .
Aliați, este cestia zilei de astăzi.
«Ea ar fi fost ferită,
sfătuiri ale cetăţenilor
meroase la unele din
festări dezordonate și

de agitaţiile ce în parte a
îndrituiţi s'ar fi făcut fără
localităţi ale Principatului
compromiţătoare pacinicei

încercat, dacă pregătitoarele
swomot, dacă adunările nun'ar [i privit poate la maniliniştiri a poporului. lar mai

cu seamă dacă acele adunări n'ar fi adoptat numire nepotrivită de cluburi,
comiteturi

și altele de asemenea,

netolerate sub oricare guvern,

şi dacă, în

sfârşit, 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 fața legei este sufletul dreptăţii, pe atâta și ţinerea bunei

armonii dintre cetăţeni în dreptate și respect esto 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

liniștei publice, ce mai

mult

decât

altădată cere nea-

dormirea poliţiei, trebue să ocupe mai cu osebire îngrijirea d-tale ; ei avcă
dar privigherea fi totdeauna în mijlocul oricărei împrejurări de fire provocătoare

bunei

orândueli

spre a restrânge

și a

preveni

din

vreme,

prin
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bine chibzuite măsuri, influinţele pernicioase ce ar puteă
aduce neliniște
publicului, lăţindu-se prin așă, măsură. echilibrul legal
al duhului Tratatului
din 30 „Martie și care, în conformitatea Fermanului
Impărătesc, făgădueşte
în Principat concursul unui Divan ales de toate clasele,
spre revizuirea statutelor ţerii; înțelegându-se că, pe cât Guvernul : va aveă
de păzit stricta,
ncutralitate în ceeace privește libera exprimare a unor așă
nevoi, pe atâta
este dator și cu stăruință va priveghiă ca această măsură să nu
[io mijloe

de rea cugetare

legerea

şi de rătăcire a publicului, ci să se mărginească în înţe-

lucrărilor în cercul numai

îndreptăţiți în desbatere...

a celor câți după

înaltul

Ferman

sunt

i

«Acestea, Domnul meu, păzindu-le cu stricteţe și loialitate,
nu mă îndoese
că veţi trage stima compatrioților şi mulţumirea Guvernului,
precum şi lu
din împotrivă vă va, privi o serioasă răspundere.
|
|

Comitetul Centual al Unirei
deţe o circulară, în care face

siunoi Europeane

în lași.

«V.

Ghika»,

trimite în l Maiu comitetelor din jtistoricul primirii membrilor Comi-

: ..:

|

«Iertaţi-ne că, preocupaţi de primirea Comisarilor, şi îmbulzi
ţi cu o mulţime
de lucrări cășunate din sosirea acestor bărbaţi, cari
ne ţin astăzi soarta în
mâinile lor, nu vam putut împărtăși încă cele
ce sau petrecut în sfera
noastră. politică.
|
,
ie

«Acum

însă când. lucrurile încep a-și luă o direcţie mai hotăritoare,
și noi

putem cunoaște mai limpede starea în care se află
trebile noastre, cu plăcere ne grăhim a încunoștință și pe d-voastră.
«Tânguirea, trimisă prin deputaţii noștri dela Bucureşti
a produs rezultatul

cel mai mulțurăitor.

«Mergerea lor acolo a grăbit cu mult venirea la noi
a Comisarilor, cari au
voit să se încredințeze prin sine însuși despre adevăr
ul plângerilor noastre.

După amănuntele cercetării făcute, și după cele. petrec
ute chiar în fiinţa Comisaril

or, ci saw încredințat cum că noi, departe de
a fi mărit lucrurile,
am fost arătat mai puţin chiar decât este viul adevăr.
Comisarii, nefiind însă
în complet aici, n'au putut luă nici o hotărire definit
ivă, totuş suntem uu-

„torizaţi a crede cum că peste cinci, şese zile, întorcându-s
e lă Bucureşti, măsurile ce' se vor luă, de către Comisie, vor fi în favoar
ea liberei şi sincoroi

rostiri a dorințelor.
«Primirea, Comisarilor Puterilor amice cauzei noastre a fost
însoţită de un

entuziasm

aşă de mare, încât cu

toţii

ne-au 'arătat

cele

mai

măgulitoare

mulţumiri din partea lor. Nu mai puţin ne mândrim. și noi
de buna primire
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ce su făcut marilor oaspeţi prin ţinuturile pe unde au trecut; exemplu care
a avut o înrâurire binefiicătoare chiar şi asupra Capitalei.
«Despre întâmplarea neplăcută ce am avut la. sosirea Comisarului ture,
„veţi fi auzit și d-voastră, dar fiindcă știrile, până când ajung prin ţinuturi,

se prezentează de multe ori sub o față neadevărată, vă însemnăm aici adevărul întru aceasta.
:
«Adversarii cauzei noastre, necruţând nici un fel ao mijloc spre a ne face
rău, au trimis se vede înadins pe un Ture ce se află aici în Capitală,de s'a pus pe
capra trăsurei, în care veniă Comisarul Otoman. Omul acela, în: minutul când

lumea adunată voia să încunjure trăsura, strigând să trăească Sultanul, scoase

sabia, începu a 0 învârti în toate părţile spre a. depărtă pe cei ce se apropiau. Mulțimea s'a retras de îndată, trăsura şi-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. Saxfet-Efendi, adică după ce mai întâiu Excelenţa Sa a cerut formală
„iertăciune despre

cele întâmplate,

şi după ce a, declarat

deputaţilor

noștri,

cum că urmarea Turcului de pe capră nu numai n'a fost poruncită, de E. Sa,
dar încă că nici persoana, nici fapta, acelui individ nu-i eră cunoscută. Aceste

încredințări ni s'au repetat de către Exc. Sa şi în ziua

înfățișării partidei

noastre.

«Văzând adversarii noștri cum că nici provocarea făcută de către zisul Ture
cu sabia scoasă nu ne-a făcut şă ne abatem din statornicia și liniștita cale;:
pe care pășim spre neclătita noastră ţintă, s'au silit prin toate chipurile a
arătă manifestările noastre pline de entuziasm pentru sosirea Comisarilor,
ca niște

semne

prevestitoare de

ulițele Capitalei a unui mare

turburări. 'Așă ni s'a imputat

număr

plimbarea pe

de tineri şi oameni

din popor cu mu-

zică și cu steaguri tricolore în fruntea lor, manifestaţie

care s'a: făcut fâră

ştirea Comitetului și s'a descuviințat de cl, care însă se poate lesne explică
prin istoria săbiei. Guvernul a socotit de cuviință a opri pe viitor asemenea

manifestări ; o ordonanţă sa și publicat întru aceasta.
«O altă întâmplare desplăcută, urmată în zilele trecute, a fost 'şși arestarea
d-lui |. Negură.. Pretextul arestării sale eră că d-lui, dând prin mâna ofiţerului competent un bacșiş muzicei şi jandarmilor, ce au fost faţă la primirea
Comisarilor, prin aceasta ar fi voit să corupă miliția ! O acuzare așă de putredă
a trebuit să cadă de sine, şi d-l Negură este acum iarăș liber.
«Efectul ce au sperat unii oameni, că ar produce asemenea arestări, a fost
cu totul contrar dorințelor lor, și sa întâmplat că au căzut ci înşişi în cursele

ce le-au fost întins.
«Schimbarea d-lui C. Catargiu s'a făcut cu scop de a inăduși reelamaţiile
Comisarilor asupra mai mult decât părtinitoarei sale administrații. Noi ne-am
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silit însă a convinge pe Comisari, cum

sistem, iar nu de persoane.

9

A

că este de neapărat o schimbare de

.
«Imboldiţi de patimi și ne mai având nici
o nădejde de izbutirea cauzei
lor pe drumul legal al rostirii majorităţii,
credincioși sistemului lor de acuzare, adversarii Unirei s'au încercat din
nou în zilele de pe urmă a pâri pe
Unionişti ca revoluționari și turburători linişt
ei publice. De astă dată însă,
pâra fu formală. O jalobă se purtă din casă
în casă și din instanţe în instanţe
spre a fi acoperită cu iscălituri ; dar în curs
de o săptămână abiă s'a, iscălit de vreo şasezeci indivizi, când apoi
a și căzut în mâinile partidei
noastre. Dintre persoanele subinsemnate, abiă
cinci sau şase sunt din acele
îndrituite după Ferman, şi anume persoanele
cunoscute de capi cetei Antiunioniste. Toţi ceilalţi sunt amploiaţi ai Guver
nului și câțivă sudiţi austriaci
și greci. Copie de pe actul acesta s'a dat Comis
arilor, și credem că nu puţin
va contribui de a le dovedi cine sunt antiunioni
știi și cari le sunt mijloacele lor de acţie. Jaloba antiunioniștilor peri
se-de pe masa Directorului Judecătoriei de Iași, căruia i s'a fost dat de către
președinte spre a o subscrie.
Din a cui poruncă nu se știe, acest amploiat
s'a fost arestat, dar după două
oare i sa dat iarăş drumul.
«In faţa, dar a unor asemenea împrejurări, purta
rea partidei noastre este de
„

sine. dictată. Când suntem acuzaţi ca revoluționari

și 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 legală și
cea mai mare linişte.
«Prin o atitudine plină de demnitate, să dăm
cea mai vie desminţire vi-

clenelor imputări ce ni se fac. Orice nanifestări sgom
otoase trebue să le înlăturăm

cu totul, orice provocări din partea adversaril
or noștri trebue să lo
respingem cu disprețul ce trebue să ne insufl
e. niște mijloace înjositoare
ale unor oameni în desperare şi convicţia de care
suntem pătrunși, căci orice
atacuri și loviri, din partea oricui, vor dobândi o
deplină satisfacere pe drumul
legalităţii, singura cale demnă de marea cauză
ce apărăm. Tribunalul nostru
cel mai înalt este Comisia Europeană ; dela
. dânsa trebue să așteptăm
„totul. Ea este acum însărcinată chiar și cu
schimbările ce sar socoti de cu--

viinţă a se face în privirea Fermanului de convocare,
principiile lui.
|

fără însă a schimbă,

- <Aşă dar încrederea în înalta, Comisie, păzirea
liniştei şi.bunei ordine, dar,
totodată şi curaj cetăţenesc, activitate, energ
ie, perseveranță pe calea leSalităţii, să fie neschimbata deviză a noast
ră a tuturor,»
D-l Victor

Place

trigile interioare

comunică

din Ministerul

în 2 "Maiu

Comitelui

Caimacamului

Walewski

Vogoride.

in-

D-l de 'Talleyrand informează pe li. V. despre
căderea Ministrului de Interne,
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d-l Costin Catargiu, ale cărui acte arbitrare şi violente am avut ocazie adeseori
a vi le aduce la cunoştinţă.
«lmi
acesta,

rămâne

acum

să vă

expun

în ce chip

a părăsit

puterea

«Reprobarea, generală ce a produs el a devenit atât de

lui măsuri

purtau

pecetea unei astfel de neruşinări,

sfârșit prin a recunoaşte că aveau întrinsul
miţător.
câstfel din momentul în care Savfet-Eftendi

un

mare

i Ministrul

și ultimele

încât Turcii înşişi au
prieton

prea

compro-

şi-a dat Caimacamului con-

simțimântul la retragerea lui Catargiu, Prinţul Vogoride a căutat să se despartă de ministrul său.
«Do altfel el eră obligat intru câtvă la aceasta, din cauza atitudinci ce luase

soţia sa. Principesa Vogoride, care, după ce a întrebuințat toate mijloacele de
convingere pe lângă
retras la ţară. Aci au
fapte ale acestui om
«Intwaceea sosirea

de prezența

soţul ei pentru a obţineă destituirea d-lui
venit din toate părţile Moldovei svonurile
şi a adus desperarea în sufletul ei cu totul
Comisarilor în Iași a făcut pe Caimacam să

Catargiu, s'a
despre relele
devotat, țărei.
simți nevoie

soţiei sale, pentru a face onorurile. casei, şi i-a scris 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 Iași.

«Principele Moruzi mai adaugă, adresându-se d-lui Vogoride : câţi venit în
«Moldova. numai de câţivă ani, fără de a avcă nimic; nu. aveţi altă avere
«decât zestrea ce va adus-o fiica lui Konali. Ea v'a iertat purtarea din trecut
«şi delapidarea unci părți din această mare avere; dar nu vă va iertă o tră«dare faţă .de patria sa, care ar fi trebuit să fie și a voastră. Astfel astăzi nu
«posedaţi decât ceeace aveţi dela dânsa, și printr'un divorţ poate să vă arunce
«pe drumuri, de unde v'a luat. Nu ştiu deci dacă vă convine această șansă
«pentru realizarea speranţelor ce Turcii vă. lasă să întrovedeţi. Deocamdată
«Principesa, vă cere retragerea d-lui Costin Catargiu, și numai cu această con-

«diţie so va întoarce acasă».
«Am

auzit aceste vorbe dela însuș Prințul Moruzi, care timp de două zile

nu l-a lăsat în pace pe Caimacam.
«Ostenit, pe lângă aceasta autorizat și de
„primit

asentimentul

Austriacilor,

cari

pentru d-l Catargi, Prinţul Vogoride.

«Dar în timpul
de a se retrage
svonurilor,

autoritatea.

în rezervă

un

sa

dus

a cărora

demn

ce a
urmaş

a consimţit în sfârșit a-i cere demisia.

acestor tratative, sa şi răspândit în oraș

apropiata retragere a d-lui Catargiu.
asupra

Savfet-Effendi, și după

aveau

El fusese informat,

la Caimacam
răspândire,

ca să-i
ziceă

ceară

svonul

despre

și cu o scară înainte

oarecari

el, nu puleă

decât

explicaţiuni
să-i atingă
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«Prințul Vogoride, care luase dejă hotărirea, dar care ca
demn fiu al
Fanarului știe să mintă cu o rară nerușinare, răspunse d-lui
Catargiu, strângându-i amândouă mâinile:
— «Dragă prietene, să știi că atâta timp cât voiu
fi Caimacam, d-ta vei rămâneă, Ministru de Interne»,
"
<A doua zi dimineaţa l-a chemat la dânsul şi, fiind do
faţă şi Prinţul
Moruzi şi d-l Milu, Ministru de Finanţe, i-a cerut dimisia.
«D-l Catargiu, deși cunoaşte mai bine decât oricine valoare
a 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 pe acest teren ridicol, până când d-l Catargi
u a declarat
că nu va face nimic, înainte de a consultă pe Comisarul
Otoman.
«Deci sa dus numai decât la Savfet-Efendi. Nu știu ce sa
întâmplat la
întrevederea, lor ; dar ieșind de acolo, d-l Catargiu și-a dat
demisia.

Urmașul său este Logofătul: Vasile: Ghika,

acela

care

a fost

propus de

Austriaci să fie Caimacam la moartea, lui Teodor Balș,
şi care a lăsat o faimă
atât de deplorabilă, când a fost timp de un an Ministru
de Finanţe, sub ul-.
timul

Domn.

.

-

|

.

«Nu spun nimic despre această persoană, despre care vii
va informă d-l de
Talleyr

and. Il cunosc de multă vreme ca un om foarte intelige
nt, foarte şiret,
foarte capabil, dar mai ales foarte capabil ... de orice.
Venirea lui la putere nu însemnează deci decât o schimbare de persoan
ă, care nu: aduce
nici o modificare sistemului de constrângeri şi fraude,
ce Guvernul austro-

ture, care stăpâneşte actualmente Moldova, este hotărit si-l
urmeze în contra

liberei exprimări a dorințelor populaţiunii; d-l Vasile
Ghika va aduce însă
mai multe forme şi mai multă prudență decât predece
sorul său și prin aceasta:
va Îi.şi mai periculos.
|
e
-«Circulara ce a publicat ieri mi se pare că-i
dă cu prisosință măsura, căci

printre frazele destul de încurcate şi cu toate vorbele
de nepărtinire şi legalitate, ce nu se uită niciodată în actele destinate publicit
ăţii, se simte în
fiecare
rând ameninţarea

şi planurile de 'constrângere.

«De altfel intenţiunea Guvernului moldovean de a stăruj
în sistemul său
roiese și mai bine din destituirea d-lui Beldiman, Ministr
u de Culte, și din

împrejurările ce au însoţit ieri retragerea sa.
o
„«D-l George Beldiman, care 'nu și-a ascuns nicioda
tă simţimintele sale
antiunioniste şi care face parte din prea micul număr de
persoane, cari au

94
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acest sentiment
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drept convingere,

mi

se păreă
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că intră cu prisosință 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 mănţină în
limitele cele drepte.

«In 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 ieşit întru întâmpinarea fiecărui
Comisar pentru a-i aclamă şi membrii clerului s'au văzut şi ei în mare număr

la aceste

manifestații,

«De atunci și în mai multe rânduri ]Mitropolitul, precum și majoritatea
Episcopilor, Arhimandriţilor şi Preoţilor, au mers să viziteze pe Comisari și
le-au comunicat dorinţele, temerile și speranțele 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 Oaimacamul le-a făcut prelatului.

va informă pe E. V. de cererile

«Negăsindu-l destul de inlădios, după cum se aşteptă și neputând să obțină nimic, Prinţul Vogoride a dat ordin Ministrului de Culte să pedepscascti
aspru preoții cari au luat parte la demonstraţii.

«D-l Beldiman, care de fapt ar fi fost
sa mărginit a: adresă câtevă

împiedicat

observaţiuni verbale

de

unui

a procedă
anumit

altfel,

număr

de

preoţi:

«Nici Caimacamul, nici cei cari îl conduce sau îl ațăţă, n'au fost mulţumiţi
de accastă moderațiune şi ieri, într'o discuţie destul de vie, Prinţul Vogoride
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 preoți, că de altfel el
„nu găsiă în actele ce li se împută nimic de dojenit,.că în sfârșit, născut în
Moldova,

el vrea să trăească și să moară aci liniștit, şi că prin urmare

nu

se simte dispus a întrebuință violenţe în contra clerului.
«La

aceasta

Caimacamul

a răspuns

că va

şti 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 Alexandiu Sturdza, care are reputaţia de a fi și mai violent
decât d-l Costin Catargiu, a fost numit Ministru de Culte.

«Ne putem deci aşteptă peste puţin să vedem Consiliul de Ministri, aţâţat de d-l Sturdza și condus
promițătoare.

de d-l

Ghika,

stăruind

într'o

cale și

mai

com-
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«Imi mai rămâne să dau seamă E. V. de
un incident destul de curios, ce
s'a petrecut în lași

înainte cu câtevi zile.
«Guvernul posedă, afară de funcţionari,
pentru a-l secondă, câţivă oameni,
în fruntea cărora se află un anume Istrat
i, despre care am vorbit în depeşile mele precedente și po care Caimacam
ul Balş îl făcuse Ministru de Lucrări

publice.

[

Ia

«Acest individ a redactat o mică adresă
către Savfet-Efendi, în care separatiștii uzând, fără îndoeală, de dieptul
lor, agită foloasele ce cred a vedeă
în mănţinerea separațiunei între cele
două Principate.
|
|
«Fără, a cercetă aci valoarea argumentelor
lor, este de mirare că vorbese
de demersuri, ce tind să le violeze privi
legiile, şi în special că îndrăznesc
să spună că aceste demersuri pot să turbu
re liniștea publică,
„Aceasta, este tactica Guvernului, de a
prezintă totdeauna ordinea amenințată de către Unioniști, pentru a fi autor
izat să guverneze cu asprime și a
arătă că o inter

venţie străină este totdeauna în perspectivă,

a

|
«Toate aceste uneltiri n'ar aveă mare impor
tanţă, dacă n'ar fi opera directă
agenţilor

Guvernului.

cAdresa fiind prinsă, sau

o

=

descifrat” semnăturile

Si

a

și au rămas

surprinși

a vedeă printre ele semnăturile Ministrilor de
Interne și Finanţe.

de

|

„«Pe scurt, cel mai mare număr de semnatari
sunt funcționari și chiar străini
Și nu se găsesc între ei decât şase persoane
cu dreptul de a fi alegători
sau
eligibili.

|

«Abia

|

|

patru sau cinci nume sunt de ale unor indivizi, numiţ
i în limba ţărei
cu expresiunea desprețuitoare de «ciocoi.»
Cam

de acest fel sunţ toți cei
cari în adresă se intitulează reprezentanți
ai tuturor claselor sociale. O stare:
“analitică de semnături însoțește actul în gesti
une, pe care d-l de Talleyrand
îşi propune să-l alăture la dociimentele ce
le trimite E, V. . a
:
«Sar fi dat cu drept cuvânt puţină impo
rtanță acestui act, care oricuin
descoperă mai ales, prin numele celor semna
ţi, slăbiciunea partidului sepa-

ratist, dacă nu s'ar fi văzut că în realitate
ea. este opera Guvernului.
«Inainte de a

fi pusă în circulaţie, ca a fost prezintată Caim
acamului şi aş

fi foarte surprins dacă n'ar fi fost supusă

Efendi. |

i

aprobării prealabile a lui Savfet-

o

|
«Pe urmă a fost purtată.de funcţionarii unei admin
istrații, a cărei primă
datorie ar trebu

i să fie nepărtinirea și .abţinerea, și în sfârși
t au mers cu
nerușinarea până acolo, încât au strâns semnă
turi și în tribunale. De acolo
a dispă
rut.

«Ori

|

câtă supraveghere

ii

s'a pus pentru

păstrarea ei, a

i

fost

de ajuns

un

moment de distracţie din partea unui director.de tribu
nal, pentru ca, acest
act să fie sustras. Se pare că în momentul dispariţie
i ei, sala eră plină de

.

9%
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și că imediat Președintele Tribunalului a pus să se închidă uşile pentru

a puteă perchiziţionă toate persoanele prezente. Dar unul dintre asistenţi a
avut prezenţa de spirit să ica o hârtie oarecare din buzunar, să o rupă şi să

o arunce în bucăţi pe fereastră strigând: «Duceţi-vă de vă căutaţi petiția
în stradă». Fiecare a căutat să meargă să adune bucăţile ; în îmbulzeală cel
ce aveă petiția se furișă,şi când s'au adunat bucăţile, s'a observat că-nu crau
decât o hârtie fără nici un folos.
«Ar fi fost mai bine să tacă de acest incident ridicol. Dar Guvernul a comis
greşeala
«Fără
paratist,
în urmă
moartea

de a arătă prea mult interes pentru a regăsi petiția.
nici un ordin și la simpla cerere a unui particular cunoscut ca
subșeful poliţiei a arestat pe directorul căruia îi fusese dată
petiția. Acesta a fost ţinut închis câtvă timp; l-au ameninţat
pentru a-l face să mărturisească și nu l-au liberat decât când

convins

că nu

știă nimic,

și mai

ales că au

avut prostia

de

semai
cu
sau

:a îi amestecat

acţiunea, 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 pentrua face să
triumfe 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 altfel de acum înainte este rolul d-lui Comisar de a, lămuri po
E. V. asupra situaţiunii.»

Un Ordin de zi, adresat armatei de Caimacamul Vogoride
Maiu, caracterizează situațiunea sa, ca supus otoman:

în 4

«Maiestatea Sa Imperială Sultanul, binevoind a-mi face cadou un cort la
fel cu cel al comandantului suprem al armatelor sale, eu îl ofer oștirii mol-'
dovene, ca o dovadă de bunăvoința mea și satisfăcându-mi prin aceasta do-

rința ce am avut totdeauna de 'a-mi arătă

“particulară pentru

armata

în orice

ocazie

dragostea

mea

Patriei.»

Secretarul de Stat Paul Balş adresează în 4 Maiu o scrisoare
Departamentului de Interne, prin care arată măsurile polițienești îni
contra Comitetelor Unioniste și a programelor acestora.
«Luând în considerare cuprinsul referatului No. 5.977 al Onor. Departament,
citat mai sus, relativ la, uneltirile unui partid din acest Principat, care şi-a
luat dreptul de a se constitui formal în Comitet, care deliberează asupra. situaţiunii politice a acestui Principat, punându-și semnătura sa colectivă -pe

procese verbale şi publicând programe și proclamaţiuni litografiate, — Sfatul
Administrativ
hotăriri:

Extraordinar socotește

să iea cu privire la aceasta următoarele
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«Că astfel de Comitete, cari nu sunt recunoscutede
Guvern, cari lucrează
în afară de autoritatea existentă în Principat și au
ramificaţiuni în toate capitaiele

judeţelor, sunt prin însăș natura lor atinse de
ilegalitate și nu pot
fi îngăduite, căci cu cât Guvernul este mai însuf
leţit
de cea mai mare dorință
de a vedeă viitoarele alegeri prezidate de cea
mai perfectă nepărtinire, cu
atâta are dreptul de a apără alegerile de orice
influință sau de orice amestec,

care într'un scop excluziv de partid ar fi de natură
a induce.în greşea

lă şi
a face să se primejduească sinceritatea alegerilor.
Deci Sfatul Administrativ
este de părerea, că date fiind împrejurările, măsuri
le cele mai indispensabile
ce trebue să le ica Departamentul. Internelor, care
este depozitarul puterilor
înaltei poliţii, sunt următoarele : - |
DIE
i
„«l. Să se dea ordin tuturor comisarilor de poliţie
şi: celorlalte autorități
legal: constituite, că, deși este îngăduit tuturor locuit
orilor țărei să se bucure
de dreptul alegătorilor de a discută, liber și de
a se sfătui cu privire la
viitoarele alegeri, nu e mai puţin adevărat, că existe
nţa, unor Comitete cari

lucrează să încline spiritul poporului mai mult spre
o părere decât spre
alta, întrun spirit excluzivist de partid, este prejudiciabi
lă adevăratelor interese ale ţărei.
|
a
Ma
Ei

„2.

Să confişte şi să distrugă

orice

program

sau proclamaţi

une, care, ar.
aveă o astfel de tendință, peste tot locul unde
sar. găsiîn țară,
«3, De a publică tendinţele de acest fel emanate
dela un Comitot ca acela
numit mai sus, pentru edificarea, publicului:în genera
l.
o
E
«Deci această hotărîre a Sfatului Administrativ
se comunică ' prin Secre-

tarul de Stat Onoratului

Baronul

de

Departament al Internelor spre. regulă».

Talleyrand-P6rigod

telegrafiază

în

7 Maiu din Iași
d-lui 'Thouvenel: «Savfet-Efendi și Caimacamul
Sau adresat la, Constantinopole pentru a obţincă, înlocuirea „Mitr
opolitului. Singurele

învinuiri aduse în contra acestui prelat sunt
părerile sale unioniste.
Sunt deciși să facă totul pentru a-l împiedică
să prezideze Divanul».
“Depeșa Comitelui Walewski către Baron
ul de “Talleyrand, din
9 Maiu, în care-i arată, că Marele Vizir,
temându-se de turburări
în Principate, semnalează necesitatea de
a trimite în Moldova; și
Valahia, oștiri turcești.
E
«Mehmet

Gemil Bei a 'venit să-mi cetească.0 comun
icare, prin care Marele

Vizir îi semnalează necesitatea
de a; trimite trupe

Moldova şi Vâlahia,

bazându-se:

otomane în Principatele

pe aceea că agitația ce .domnește

vincii poate să provoace turburări iminente.

E

în pro-

|
«Cum este posibil ca despre 'acest demers
al Guvernului Otoman, care trebue
să se fi făcut și

pe lângă celelalte Puteri semnatare ale
Tratatului din Paris,

Analele A. R.—Tom,. XXX]. —Aenor
iile Secţ. Istorice,
,

7

58
să fi Thers

0
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svonul în Principate şi să - “provoace

Te

514

oarecare neliniște, cred" că

o. bine să vă informez că nu.i-am ascuns d- lui Ambasador al: Turciei sur
prinderea ce- mi făceă propunerea sa. l-am: spus “că 'din multele. informa:
țiuini ce le primesc din Principate; nimic nu-mi indică, că ordinea materială
ar fi 'primejduită ” și că dacă se :manifestează oarecare agitaţie la apropierea

alegerilor, ca se datorește manoperelor Caimacamilor.

Am adăugat că nu

trupe €este oportun a se trimite: în Principate, ci instrucţiuni bune. pentru aceşti

Ra
funcţionari. a
: «Po'urmă i-am amintit lui Mehriet' Gemil Bei, că Puterile semnatare "Peatatului de Paris, invitând populaţiuhile“ românești să-și imanifesteze pentru
întâia, oară dorințele lor într'o formă regulată şi în deplină libertate, au înţeles să excludă orice motiv de influinţă externă şi înainte de toate aceea
câre ar rezultă din prezenţa unui Corp. de armătă străină. In sfârșit am terminat

zicând, că dacă sar întâmplă, în “contra

oricărei: probabilităţi, ca să izbuc-

ncască turburări în Principate, ar "trebui —afară

de 'un caz de urgenţă abso-

lută —să se amâne până după operaţiunile electorale intrarea, trupelor, a căror

prezenţă acolo s'ar' crede ' necesară pentru a asigură mănţinerea ordinei.
«Aceeaș primire a' obţinut comunicarea turcească la Londra. Lordul Claîn - întregime părerea, lui,
'vendon a spus: “d-lui Musurus, şi noi împărtășim

că chiar în:cazul când 'ar izbucni ciocniri parţiale în unele locuri din Prin=

cipate, faptele acestea n'ar fi de ajuns pentru a motivă intervenția armată a
Turciei şi că această intervenţie n'ar puteă aveă, loc decât într'un caz de

'răsboiu: civil: gerieral sau de revoluțiune declarată, și după ce Puterile semnatare 'Tratatului. din Paris îi vor fi recunoscut nevoia absolută.
;- «Cunosc. corespondenţa Ministrului nostru la . Berlin. Când -i sa făcut
“Domnului de Manteuffel. comunicarea. Marelui Vizir, el a răspuns Trimisului

Turciei, că veştile ce le: primeşte din Principate nu-l fac să creadă că or-

dinea -ar putea fi acolo turburată şi că forța armată locală i se pare . de
a.
:
aiitel cu totul îndestulătoare pentru a mănţineă ordinea».

-D-l. Victor Place arată Comitelui : Walewski, în 15 Maiu, sistemul
de, destituiri din. funcțiunile: publice și de inlocuiri, practicat ded Cai:
“imacamul Vogoride..

«Sistemul destituirilor din cauza părerilor unioniste continuă tot aşă ca şi
înlocuirea celor: destituiți prin oameni ' compromişi, dela cari nu se cere
i
+:
decâţ promisiunea..de a lucră în 'contra Unire.
„:.aDe 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 sscc3: din

515

:

serviciu pentru

DIVANURILE

AD-I00

DIN

IAŞI ŞI BUCUREŞTI,

defraudări „considerabile,

ferat al Ministrului de. Justiţie.

dovedite

III.

și constatate: printi'un re-

RI

: “«D-l Ştefan' Silion' destituit, și înlocuit
prin d-l Dimitrie

afaceri al Prințului Vogoride.'.

.

90

...

a

AER
Burduja,

a

om:de_

«D-l Ştefan Grigoriu, înlocuit din' cauza părer
ilor sale uniohiste şi înlocuit
cu loan Scorpan;al cărui singur merit este
'că e separatist. :
t
-» «Un, oarecare” Filipide a fost! numit supleant
la Tribunalul de apel, deși n'a
făcut niciodată parte din magistratură, El e
un delapidator dovedit şi tăinuitorul. abuzurilor lui"N. Caritacuzino | în
Ministerul său 'de Interne 'sub
Prinţul Ghika şi de atunci a rămas funcţion
aral d-lui Cantacuzino, actual„mente “Ministru 'de Justiţie.
e
A
„i «Deci în afară de faptul odios al acestor
destituiri, un lucru' izbeşte mai
"mult: valoarea -oâmenilor 'câri 'sunt aleși. ca succe
sori.
i...

«În zadar -opinia

publică, respinge. astfel de alegeri, în'zadăr

se ridică în
potriva
lor antecedehtele, purtarea, actele lor, acești
oameni sunt separatiști
Sau promit să fie; este de ajuns și în orice
caz sunt motive să se aleagă
astfel” de -instruhepentr
nteu a apără 0 cauză, care până acum n'a
fost! sus-

ținută decât, prin mijloace necinstite.

”

A

Ia
«De altă parte serviciul militar dă ocazie
la promoţiunile cele: mai scan-.
dăloase. .:
Nu
e
aa
“Nu eră de ajuns că o armată mică, abiă
de 2,000 de oameni, dădeă curiosul 'spect

acol. al- unui pârson
ofițer
al
esc, în care sunt vrâo 60 de coloneli';
numărul. ofițerilor -crește. pe fisce zi şi ultim
ele două numere ale «Gazetei»
oficia
le. conţin peste-:30 de 'promoţiuni nouă.
.

pf

Sati
.
«Ministrul de. Răsboiu se plânge că Caimacam
ul face promoțţiuni direct din
propria ui inițiativă, Chiar fără să aștepte sau să
ceară prezentarea. reglementară. Între altele Ministrul de Răsboiu a
observat că toți ofițerii astfel
creaţi sunt
fii de alegători şi voiu adăogă că un oarec
are Andrei Stamati,
„destituit 'de Prinţul Ghica pentru: defraudări
le cele: mai 'revoltătoare,: a fost
nurit șeful intendenței militare. Nu se
puteă să i se încredințeze un post

câre. să convină mai bine instinctelor. lui rapac
e,

-.

DE

aaa
«Este: bine d6 observat că toate: promoţiuni
le sunt: contrarii -art,. 19 din
Regulamentul :Organic, care opreşte pe Caim
acâmi de a acordă grade în 'armate ori ranguri de boieric. Acest abuz de rangu
ri poate'avei, Inărs influinţă,

pentru; alegerile ce se' pregătesc, :- - ?.
a
aa
"* «Domnitorul: Mihail Sturdza, pă care scrupulele
nu-l prea împiedicau,
su

servit

mai

de. multe

.oii de:acest mijloc când 'aveă vreo temere
de vezultatul unei alegeri. Astfel Prinţul Vogoride se strădu
eşte a urmă acest 'exenăplu
Și a făcutîn urmă nişte: numiri de: boieri, cari
s'au semnalat cu toții prin
activitatea

de a, secondă manopeiele Guvernului. Cved
inutil de î le trans-

arăt o împrejuraave. foarte

nu pot să nu

cric aci numele,. dar
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semnificativă,

tii
care a însoţit numirea lor:
«Caimacamul a ţinut să predeă el însuş decretele indivizilor, pe ' cari îi
«răsplătiă și le-a ţinut această cuvântare : «Sa. spus atât de mult că autori«tatea domniei

mele s'a sdruncinat,

«ei, chiar în prezența

încât am voit să dau o dovadă de puterea

d-lor Comisari. Această dovadă

constă în: exercițiul

«deplin și întreg al prerogativelor ce mi.se tăgăduesc. Deci vă acord, Dom-

«nilor, titlurile arătate în: aceste decrete». Este uşor de înțeles-ce armă și ce
mijloc 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 și semnat

mai

multe mii de decrete

numele se lasă în alb și decietele
alegerilor

prefecţii

: chemă
vor

titlurile și

de boierie;

vor fi trimise: în judeţe. In momentul

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 și rangul, asupra căruia am convenit, Sunt
a
PN
«gata să vă plătesc».
" «Aceste decrete au în ţară o influință foarte mare, căci ele conferă poieria

şi toate privilegiile împreunate cu dânsa, de aceca puţine aarme atât de puSă
ternice sunt în mâna unui: Guvern neleal.
«Intradevăr 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 ştie că sunt susținuți în orice
împrejurare de către Puterilede o rea credinţă egală cu a lor și în special
trebue să li se fi făcut, pentru a-i îndemnă, niște promisiuni prea seducătoare. »
“n

2, 4 “Maiu

Funcţioriarii separatiști adresează, Comisarului Turciei

Safvet-Efendi următoarea, petiție:
«Excelenţă,
“«Intemeindu-ne

|
pe generozitatea, şi: mărinimia

Augustului nostru Suzeran,

Maiestăţii. Sale

:Sultanului,

care garantează Moldovei: mănţinerea

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 național; Intemeindu-ne
pe "Tratatul încheiat
la: Paris în 30 Martie, prin care Marile Puteri întăresc

privilegiile Moldovei şi rămânerea ei sub suzeranitatea Inaltei Porţi: Noi
cunoaştem 0 abatere” şi o răsturnare a acelor privilegii, o jignirea Tratatului
de Paris, o urmare ilegală, fuzia Moldovei. cu Valahia, fuzie care n'a existat
i
niciodinioară,
fi funestă îîn toate privirile, că
ar
fuzie
asemenea
o
că
totodată
: «Convinşi

ca ar deșteptă rivalități între

noi şi Valahieni,

cari ar provocă

nenorociri
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și intervenții ;— Incredinţaţi că prin aceast
ă, transformare s'ar compromite
existenţa patriei noastre 3 — Incredinţaţi că
şi interesele sociale ale Moldovei
de asemenea s'ar compromite pentru ale Valahi
zi, care între alte avantagii
ar posedă și avantagiul majorităţii ;— Incredinţaţi
că fericirea patriei noastre
trebue să o așteptăm dela instituţii bune,
iar nici cum dela întinderea, teritorială. prin unire. cu Valahi; a-- Dorind
a păstră, . şi în viitor pacea şi armonia cu -Valahia, și a nu da nimănui prileg
iu de. intervenţie sub oricare
nume sau pretext ; — Dorind a avea întreaga,
noastră autonomie şi o putere
legislativă neatârnată de puterea domnitoare,
dinaintea căreia să fie răspunzători

funcţionarii

Statului ; — Dorind,

în sfârșit, a nu -pierde

privilegiile ei: moștenite şi câștigate, în schim
b pentru .un

Moldova și

viitor eventual și

nesigur ;— Păstrând recunoștință şi simpatie pentr
u prosperitatea Imperiului
Otoman: — Am așteptat cu încredere şi în
completă liniște compunerea

Divanului ad-hoc, chemat de a.rosti dorinţ
ele în privirea. reorganizării Statutelor și Regulamentului actual,
a
a
- «Insă,

văzând cu îngrijire, noi locuitorii din toate elasel
e Moldovei, evenimentele ce se desfășură chiar în prezența Excel
enței Voastre, văzând că în
loc de repausul

atât de dorit, după o lungă agonie şi calami
tăţi de un şir 'de
ani, cari au apăsat obosita . noastră Patrie
, ne găsim acum expuși unor lucrări ţintit

oare a ne lovi privilegiile, și a compromite linișt
ea

Moldovei : —
Cu umilință supunem Augustului nostru
Suzeran, prin organul Excelenței
Voastre, rugămintea noastră, ca în temeiul
legăturilor ce ne sunt garantuite

prin” vechi 'capitulaţii și

prin “Tratatul de Paris, să ni so păstreze Moldo
va
- şi autonomia ei, singurul mijloc pe care
se reazemă liniștea, și fericirea, țărei:
«Ave

m onoare a ne însemnă

.

.

-

a
«Ai Excelenței Voistre prea plecaţi și supuş
i servi: . :
i
- (Au iscălit) «Panaioti Balş, Secretarde
Stat, Ministru Afacerilor străinc;
Colonel. Rossetti, adjutant Caimacamului;
Maior Christea, comandant:

militar al Capitalei; Colonel ; Scheletti,

adjutant

Caimacamul

ui, director
Departamentului de Interne; A. A. Stura za,
director Departamentului - Finanţelor ; loan Drăghici, director Departamen
tului Lucrărilor. publice ;:0.

Carp, membru Divanului. domnesc;
A. Soro ciano, candidat la Divanul
domnesc ; G. Ci gara (străin, supus rusesc
), membru Divanului “domnesc ;
Teodor

Burada, preşedinte 'Tribunalului crimin
; Spăta
al r Pancrati,
președinte : Tribunalului din laşi; Gheorghe
Caliman, ispravnicul de
laşi

; C. Voinesco,. membru Divanului legisl
ativ; P. Ra do, vornie portăreilor; B. Drăghici, controlor Statului;
C. Balaeş, cassierul Departamentului Finanţel;orD. Gane, membru
Divanului legislativ ; J. Eni, președinte Tribunalului din. Piatra ; Costines
co, judecător la Tribunalul din
"Piatra; G- Asachi, arhivist Statului şi redac
tor «Buletinului Oficial» ; Em.
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membru Divanului ; M. Străjescu, agent principal al Guver-

nului “pentru propaganda antiunionistă; N. Drossu,: director -la Departamentul de Interne ; Const. Alcaz (supus rusesc), secretar Consiliului sanitar; P. Sterian, șșef de secţiune la: Departamentul Lucrărilor publice;
T..
Albineţ, idem la Interne; Antoniadi, idem la Secretariat de Stat; A.
- Braesco, idem la Finanţe ; Malcoci, secretar la arhiva Statului; Calici,
revizor la -Departamentul” de Interne; Florescu, şef de biurou la depar-

tament 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 poştelor; G.' Vasiliu, funcţionar la poliţia din laşi ; A. Steriadi (străin), subdirector vă-

milor; Castrino (străin), funcţionar vamal; M. Mihailescu, idem; Schinteiu, idem;. Farra (supus austriac);. loan: Ciudin, fără proprietate;
Scarlat Climenti, idem;

Chirica, idem;

O. Palladi,: idem,

T. Ro-

manu, idem; J]. Beker, idem; C. Gane. idem; G. Plastara: (străin);
supus grecesc; Calliarchi, idem ; Papazoglu, idem; G. Papafil; N.
B, Docan; Alecu Balș,
telnic ; |. Istrati, spătar.

logofăt; J. . Alexandrescu;

N. Istrati, pospi
Sa

- Depeşa' d-lui 'Thouvenel către: Comitele Walowsli,
expune

din 18, Maiu,

situația, politică din Constantinopole:

“«Ramazanul pricinueşte nişte trăgăneli față de cari nam ce să “faAc :; dar
sper ca cu: primul curier să pot transmite E. V. o:copie de pe instrucţiu-

nile pe cari Poarta sa văzut nevoită, a le trimite lui Savfet, Efendi, în urma
demersurilor mele pe lângă Marele Vizir.
«Din nenorocire nu, cred că o atitudine mai corectă i 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 și ale d-lui Benzi,

cari mi-au
- este foarte

fost comunicate, sunt tot atât de precise și de întristătoare. Dacă
regretabil

că mărturisirea

d-lui

Basili nu

s'a adăogat

la cele ale

colegilor săi, totuș sper că d-nii Comisari ai Franciei, Prusiei şi Sardiniei
vor luă act de protestarea ce li s'a, remis în lași, pentru a provocă, cel puţin
din partea mojorităţii Comisiunii Europeane, un act pe baza căruia să pot în-

cercă a obțineă cevă la Constantinopole.
„ «Cererea ce aș fi formulat-o singur pentru a obținea destituirea Caimacamului "Moldovei și a'ministrilor săi ar fi fost un
m'am

crezut autorizat

să trec

cu atâta sgomot

incident prea grav

și nu

peste instrucţiunile, ce Gu-

vernul Împăratului le va combină fără îndoeală cu Cabinetele, cari ţin ca şi
el să cunoască adevăratele: dorinţe ale populaţiunii moldoveneşti.
«Limbagiul meu a fost destul-de categoric, pentru ca să pregătească Poarta
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„la exprimarea cea' mai severă a nemulțumirei noastre, şi am, găsitla
d-l Ministru al Rusiei, la d-l Minial'
stru
Sardiniei și la d-l Insărcinat de afaceri
al Prusiei întreg ajutorul ce-l puteam așteptă până la primirea ordinelor guvernelor 'lor.

a

_

«Arfi fost zadarnic, Domnule

MN

Comite, să :mă

|

a

adresez d-lui Interiuncit

al Austriei, dar am crezut că trebue. să informez în mod sumar despre demersurile mele pe. d-l. Ambasador al Angliei şi să-l rog a mă secundă, . .
«Lordul -Stratford mi-a răspuns în acești 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 sa dus la: lași, însă d-l Stanley, care-l reprezintă acolo, este mul«țumit de "Prinţul Vogoridi. Se pare că greutăţile provocate în București nu
«există în Moldova, unde prin urmare se procedează fâră încetare la execu«tarea Fermanului. Mi se pare că acestea privesc autorităţile locale și nu pot
«înţelege modul de a vedea 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, cunoaşte

«nu numai simţimintele D-voastre în: această privinţă, dar și -ale
«reprezintanţi, m'am crezut dator să i le fac cunoscute și pe ale
„. «Deși exprimată sub forma condiţională, doctrina Ambăsadorului
foarte limurită și E. V. poate judecă ce ajutor pot speră din partea
meu atât acum, cât şi mai târziu. l-am trimis pentru edificarea

-altor troi
mele.»
englez o
colegului
lui perso-

nală petiția Moldovenilor către Comisiunea Europeană și am răspuns adresei

luj,-că cu tot regretul dea nu-i împărtăşi părerea, voiu continuă a face tot
ce va depinde d6 mine, în conformitatecu.
. instrucţiunile .ce am, pentru a

"asigură, libertatea și sinceritatea operaţiunilor electorale. în Principate. . „|
«Deci

am

redactat

pentru

d-l

Outrey. instrucţiunile

ce

am

onoare

a

le

transmite alăturat E. V.: şi -am „rugat pe d-nii Butenief, Durando și. de
Gundlach
.să însărcineze. pe primii lor dragomani de a face astăzi un demers, care să-l sileuscă și pe Reșid Pașa a se explică cu ei. |
«Marele Vizir știucă a fost extrem. de surprins de -idoa că manoper
ele

Caimacamului Moldovei ar puteă fi considerate, din cauză că nu. sunt pe-

depsite, ca 6 ofensă a demnităţii. Puterilor, cari ieau în serios ancheta
ordonată de Congres şi înclin a crede că discuţia se va face cu folos. pe
acest

teren, dacă :Rusia, Prusia și Sardinia vor. consimţi a o pune deodată cu noi.

Cecace pare în orice caz neîndoios, e că fără 0 lovitură puternică, intrigile
Porții, excitate. de Austria, tolerate de Anglia şi servite de instrumente oarbe,
vor triumfă la Iaşi și probabil și la București: In cât priveşte acţiunea. mea

personală, îndrăznesc a spune că-mi va fi imposibil a o împinge mai departe

i
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de Agent

şi a

20

drepturilor

melo de Ambasador, politica Guvernului Imperial.
Dopeșa, d-lui Victor Place către Comitele Walowski,
descrie arestările politice ordonate de Vogoride:

din 21 Maiu,

«In 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 și rus un
demers colectiv pe lângă Caimacam, spre a obţine oarecari lămuriri: pentru
Comisiunea - Europeană.
E
” «Prinţul Vogoride ne-a repetat cu insistenţă, că nu va da informaţiuni decât
la o cerere scrisă din partea noastră. Am

bănuit de sigur că aceasta nui eră,

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
acestea, am crezut că eră necesar. să se: pună cestiunea

curând.
în chip

Cu .toate
definitiv,

pentru a, nu lăsă nici o îndoeală asupra modului nerușinat, cum înţelege Guvernul Caimacamului

a-şi 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 cruţ d-lui de Talleyrand conflictul ce i
se pregătiă,

preferam

să-i micșorez gravitatea,

luându-l

pe

socoteala. mea.

Am scris prin urmare Caimacamului o scrisoare, în care mărginindu-mă a-i
aminti promisiunea, verbală, ce mi-a fâcut, 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 0 îndocală 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, şi de-a re-"
fuză apoi orice explicaţie care l-ar incomodă. Această” procedură este cea
mai comodă

și mi-a spus cu gura mare

că este hotărit să se servească de

oa faţă de Comisiune la prima cestiune ce i se va prezintă. Este dar important a şti ce înisemnează în acest caz pentru Caimacam Comisiunea.
«Supus

și plecat în faţa Comisarilor ture și austriac, a căror îndrumare

urmează cu o ascultare

admirabilă, el nu

o

se îndreptează decât în coritra

acelora dintre Comisari, cari voesce o aplicare legală a Tratatului din Paris.

«EL este foarte mult încurajat pe această cale de Agenţii austriac şi turc,
cari găsind în el un om care le face perfect afacerile

lor,. au natural 'inte-

resul să anihileze cât” se poate de mult rolul de înaltă supraveghere a; Comisiunii.
«Dar ceeace arată o rară nerușinare este îndrăzneala, cu care Caimacamul
sprijineşte

sistemul

său

pe

autonomia

Principatelor.

Pe

când de o parte su-

pune cele mai mici acte ale administraţiei sale şi alegerea tuturor. funcţio-
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narilor la aprobarea Comisarului Porții și
Agentului austriac, fără să creadă
că prin aceasta autonomia este atinsă, de
altă parte nu-i este teamă să spună,
că informaţiunile date Comisarilor
'de bună credință ar compromite această
autonomie. Este. nevoie. de mare răbdare pentr
u a rămâneă în marginile: po:
liteţei, asistând la un spectacol, care pe lângă
toate nu e decât o' continuă
bătaie
de joe în fapte şi vorbe a, Congresului din
Paris. | PI

«Ceeace agravează situația este că dacă Guvemul
moldovenesc este. auto„riza să răspundă astfel la, toate cererile de expli
cațiuni,ce vor adresă Consulii în numele Comisarilor lor, rolul nostru de obse
rvatoriși informatoriva
fi de un folos neînseninat, căci ne va fi imposibil
a verifică, cevă,
«Sunt cu atât mai obligat să semnalez acest incon
venient, cu cât. listele
electorale:
vor apăreă, și momentul alegerilorse aproprie.'
.
e
«Atun

ci fără îndoealăse vor face abuzurile cele mai mari, și
fiindcă Guvernul va refuză să răspundă la cererile noastrnee,va fi
aproape imposibil
să confruntim diferitele aserţiuni. Caimacamul are totde
auna răspunsul gata:
«Aceasta nu priveşte decât pe Moldoveni și Guvernul
lor, iar Consulii. n'au
«să se amestece.»
cc
aaa
N
In acest moment apare din nou în foaia oficială,
a, Guvernului
Frantez «Moniteur Universel» din 21 Maiu un noi
avertisment :
«Guvernul moldovenesc nu se mulţumeşte să influenţeze votul
alegătorilor,
ci vrea să-şi rezerve! și alegerea candidaţilor
Pentr.u a-și' ajunge scopul,a
rocurs la un expedient care încoronează sistemul de constrânge
re și: de arDitrariu

ce-l urmărește cu atâta îndârjire. ParagrafulV al Ferma
nului do
convocarea Divanurilor ad-hoc determină numărul deput
aţilor ce trebue să

trimită fiecare oraș. Capitala va trimite din partea ei patru depuţa
ţi. Evident
că corporaţiunile' de negustori și de industriași vor da cel
mai mare număr
de alegători. Căci fiecare din ele va delegă câte trei
împreună Gu starostele
ci. Guvernul moldovenesc a înțeles cât ar fi de important
pentru realizarea
proiectelor sale a se numi de corporaţii alegătorii cari împăr
tășesc 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
semne

ze în alb; după ce vor fi indicat pe '6 foaie separată
numele candi

daților lor. In posesiunea acestui document, acoperit de semnă
turi, Guvernul
va, puteă însorie întrinsul fără, grijă nuinele alegătorilor” ce-i
vor conveni
şi face să triumfeze ideile lui în numele dorinţei, poporului.
Acest faptva

păreă 'de sigur

de necrezutşi: m'aș'fi sfiit cu însumi do a-i da credinţă,
cu
toate cele, ce se întâmplă sub ochii mei, dacă nu'mi-ar fi fost
afirmat de
însuș
starostele” unei corporaţiuni, care mi-a comunicat în acela
ş timp pro-

cesul verbal pregătit de Guvern.» - :

N
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“O: telegramă a Baronului
de: Tâlleyrarid-Părigord comunică Comi,

telui Walewski: în -25 Maiu, 'că: abuzurile Caimacamului Vogoride
întrec orice -bună cuviință, și arată -'deciziunea Comisaiilor - Frandioi;
Prusiei, Rusiei și Sardiniei. de a nu intră în relaţiune cu-un Divan
convocat: sub 'astiel: de . auspicii FER
:
«Rapoartele Domnului

Place, din

15. Şi

17 Maiu, dovedesă

că abuzurile

Caimacamului „Moldovei, cu privire la dispoziţiile electorale, întrec

margi-

nile. rușinei, Conivenţa Austriei este învederată. Savfet fiind absent, Comisiunea nu este constituită, In înţelegere cu colegii mei prusian,. rus și sard,

mam, crezut dator: a declară astăzi în Procesul Verbal. al primei. şedinţe, și
în mod preventiv,ecă nu este potrivit cu. demnitatea Puterilor. reprezentate
în Comisiune de a aveă să trateze cu un Divan convocat sub astfel de aus„pici, * Aceasta este „intenţiunea mea, afară de a nu voiu primi, un ordin al
EV. sau o părere contrarie a d- lui 'Thouvenel, căruia . îi comunice accastă
depeșă.. Dacă Caimacamul şi sistemul ce. el reprezintă nu vor fi schimbaţi,
alegerile din Moldova” nu' vor fi decât o comedie nedemnă. »

Depeșa,. d- lui Thouvenel către Comitele Walowshi din 25 Maiu
udă, relațiunea stării de lucruri. și a intrigilor din "Constantinopol:
| câm avut. onoare a anunţă B, v. în postseriptul ultimei mele depeşi, că
Marele” Vizir, în urma „unor nouă. demersuri din -partea mea, la cari s'au
alăturat Ministrii . Rusiei, Sardiniei şi Insărcinatul de afaceri al Prusici, s'a

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-rești. — 9, Ministrul Afacerilor 'străine va convocă oficial pe: reprezentanţii
Puterilor semnatare “Tratatului din. Paris, pentru a hotări asupra pretențiunei Caimacamului Moldovei de a procede la operaţiunile electorale, fâră

a aşteptă soluţiunea îndoelilor telative la interpretarea unor clauze ale Fer-

manului.
zu
!
„«lmi rămâne să. raportez, cum s'au petrecut lucrurile.
a
i «Primul dragoman al Ambasadei a prezintat lui Reșid Paşao copie a in-

strucțiunilor anexate la depeşa mea din 18 Maiu, chiar în momentul îîn care
A..S. îl informă. „confi idenţial . despre. proiectul stabilit în ajun de.a-mi a-

dresă,. „mie, precum. și d-lorButenief, Durando și Gundlach o notă verbală,
dictată. de. Ambasadorul “Anglici şi. de Internunciul Austriei, să respingă ca

nefundată, cererea noastră, principală. Marele Vizir şi-a exprimat dorința de
a arătă Lordului Stratford și Baronului de: Prokesch singurul act în care părerea mmca 'a fost consemnată,

cu motivele ce o .sprijiniau, şi d-l Outrey s'a

323

DIVANURILE AD-HOC DIN IAŞI.ȘI BUCUREŞTI, Ul.

|

107

grăbit să. consimtă la. această. comunicare, E..V. va -vedeă din cole, două
documente alăturate aci, că colegii mei,. luând „cunoştinţă de argumentele
mele, au găsit o ocazie mai: mult de a persistă în părerea:lor şi de a expune
o teoriecu totul opusă. Ei
nu:sau mărginit numai a discută cestiunea, controversată, .ci au. contestat natura și validitatea înţelegerii stabilite, între noi
înainte cu trei săptămâni, pentru a supune cercetării Comisiunii . Europeane
îndoelile ce ni Sau prezentat; și ca.și cum n'ar fi fost deajuns atâta, ei Şi-au
expus: întrun mod foarte curios preocupările cari sunt cu siguranţă : mobilul purtării. lor. Deşi îndrăznesc. să atrag atenţiunea, E. :V. asupra textului
însnș al instrucțiunilor d-lui Ambasador al Angliei şi ale d-lui-Internunciu
al
Austriei către primii lor dragomani, cred folositor a expune'mai jos punctu-,
rile: cele: mai semnnilicative..
„i
iri.
e
e
«lată mai întâiu, cum „se: exprimă d-l Baron de Prokesch : «A opri „exe«cutarea :Fermanului în Moldova din cauza îndoelilor
de interpretare ridicate
în. Valahia... ar. însemuă, a subordonă și a pune astfel într'o. stare de depen-«dință una faţă de cealaltă, cele două provincii, a căror: independinţă reci«procă. este unul din privilegiile cele mai. vechi şi mai sfinte garantate
de
«Poartă»,

. .

-

PR

Dă

ta

„ «Lordul Stratford: reia la: rândul său cestiunea în aceşti 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 in=

«trarea în Iași în mijlocul unei. mulțimi ațățatecă
; spiritul de partid
sa de«elarat în cluburi și procesiuni, ete, ete...
Da
e
„In cât priveşte argumentul final, care cuprinde o apologie
indirectă a tu-

turor scandalurilor administraţiei Prințului; Vogoride;: trebue
de asemenea,
amintit, că d-l Ambasador al Ang
lie
-l-aafirmat,i
deși 'aveă pe masă, împreună cu o scrisoare în care i.se semnalau „impresiun
ile.
d-lui.
Baron de
Talleyrând; ale d-lui Baron de Richthoffen Și. ale d-lui Berizi,
voluminosul
Memoriu adresat Comisiunii Europeane de bărbaţii. cei. mai
consideraţi.şi

mai cinstiți din Moldova...
N
N
Aa
<A" bănui. mai dinainte că Caimacanul
este

Rae
uiua ?
în 'stare să nu-și cunoască da-

toriile sau să denatureze, intenţiile bune ale , Puterilor, “ar. însemnăa duce
zelul.și prevederea, la exces.*
y
ti
«D-l Baron de Prokesch, recunosc, nu-și ascunde jocul.
EI. proclamă
sus
și tare,.că Austria este contrară Unirei și va face totul pentru
a:0 impiedică.

EI însuş lucrează în consecință şi-i „urmărește scopul, fără, să-i
pese de mij-

loa
Măce.
așteptam. deci să-l am de adversar și nu-l învinuese :pentru
nici
o. armă întrebuințată în. contra mea. Ceeace mă miră este.
că;.o: afacere, în
care nu este de regulat. decât o. cestiune de drept. şi nueste de: lămurit

decât o .cestiune: de bun simţ, a fost transformată: în 0 luptă de avant-po
s-

108.
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turi privitoare: la: Unirea Principatelor. Mă mir că în această
terniunciu âl Austriei are de secundant:pe d-l Ambasador

594

luptă d-l In-

al Angliei, că d-l

Stratford întrun document oficial laudă dispozițiile Ministrilor turci, exagerând importanța:
unei agitaţ
pe-ii,
care Lordul

Clarendon a găsit-o de curând

cu totul naturală și cu totul simplă, şi că taxează de zel excesiv, de prevedere 'neopoitună o îndoeală oareasupra
care
lcalităţii
”
Prințului Vogoride.
«In 'acelaș timp, când se prezintau' intrucţiunile celor doi colegi ai mei lui

Reșid Paşa, acesta eră îndemnat să 'se opună în contra pretențiilor intolerabilo ale Ambasadorului Franciei, şi declară că dacă sar convocă o Confe-

rinţă, ci: n'ar luă parte la dânsa. Aceasta însemnează
a se da Marelui Vizir

cirajul:
de: a' înfruntă ameninţarea, pentru care mi-am pus stăruințele. Domnii

Ministri ai Rusiei, Sardiniei și d-l Insărcinat de afaceri al Prusiei și-au
îndreptat stăruințele “lor în acelaș 'scns, ca și mine.
Da
"" «Mi-am dat cu scrupulozitate toată osteneala, în comunicările mele directe

precum și în cele cu cari am însăroinat pe primul dragoman al Ambasadei,
ca. mănținând! cu tărie hotărirea mea de'a nu primi ca încheiere a desbateri- -

lor nota:ce fusese: vorba să mi se: adreseze, să nu mă despart de limita co

am obiceiul să păstrez în relațiunile mele cu Ministrii turci. Dar nu m'am
crezut obligat la aceeaș rezervă faţă de doi emisari, trimiși învederat ca să
mă ispitească din partea Marelui Vizir și să mă

sperie de urmările ncînţe-

legerii: publice cu 'Lordul Stratford..
i
" cReşid-Pașa știe— îmi ziceau ei — că aveţi de o mie de ori dreptate ;el

care toată prietenia pentru D-voastră, un devotament desăvârșit pentru Francia.
«Cereţi-i ce. voiţi:și vă -va 'acordă, dar credeţi-l, poziţia, lui” este foarte grea.

«Lordul Stratford îl plictisește în mod oribil, dar nu desperează că va scăpă

«de el. Ambasadorul Angliei numai la idea că sar puteă să vi se cedeze,
ca fost cuprins de. o:fucum
rienu s'a mai văzut». .

+ La aceste insinuări am rispuns declarând că nu pot 'să mă abat dela. li-

nia de: purtare: ce mi-o' idică datoria mea. Și atunci am socotit, Domnule
Comite — și cer iertare pentru aceasta E. V.,— că cel mai bun lucruîn a-

ceastă împrejurare eră să icau exemplu dela decanul meu și să-i adoptez cel

puţin odată sistemul care-i: reușește de mult timp. Deci la 'vândul mou am
simulat un acces de supărare și am declarat interlocutorului meu intimidat,
că dacă lucrurile se petrec:în acest mod la Constantinopole, nu voiu da îna-

poi în faţa nici unei piedici și'.nu mă viou lăsă bătut de persoane furioase.
-„«Câtevă, ore mai târziu, Divanul s'a, întrunit, fâră să se mai țină 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

cotirea instrucțiunilo
mele
r

din 18 Maiu şi a răspunsurilor d-lui Ambasador

al Angliei șia Internunciului Austriei, discuţia s'a încheiat prin convocarea
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unei Conferinţe a Reprezentanţilor Curţilor semnatare.
Tratatului din. Paris,
Din patru câţi eram, ne-am: găsit. cinci de acord, dacă
:nu asupra. cestiunei
de fond, cel puţin asupra. cestiunei
de formă, şi: Poarţa, în definitiv. s'a alăturat la părerea exprimată de d-nii Butenief, Du
ra
.de nd
Gundlac
o,
h
și. de
mine cu privire.la competinţa ei excluzivă, „Anunţând
acest rezultat. d-lui
Outrey în dimineaţa, de. Joi, 21 Maiu, Reşid Pașa m'a
rugat să nu spun, că
cu aș fi reclamat în ultimul rând, în mod categoric,
întrunirea, în Conferinţă

plenară, a, autorilor Fermanului și 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 Stratford și ale Baronului de Prokesch asupra
instrucţiunilor mele.
N'am crezut potrivit să las să se pună în arhivele
Porții o combatere a modului meu .de a vedeă, fără-a-i adăogă o replică, și am
redactat. sub, forma

de

instrucțiuni

către

d-l “Outrey

un

act, ce am

avut:

onoare. a-l transmite

BR. V. şi în care sper că am domonstrat cu prisosință dreptat
ea părerilor mele.
«Mai rămâneă să comunie primirea. făcută:de Ambas
ada englezi
: şi. In-.
ternunciatura austriacă propunerii Porții. E. V. cetind. scrisoar
ea, alăturatăce
mi-a trimis d-l Comite de Ioscielsky, 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, întrunir
ea, Conferinţei și Reşid
Paşa mi-a, trimis,.vorbă, că se duce să iea :.ordinul
Sultanului: pentrua, ne
convocă mâni la dânsul în al său Yali-la Emirghian.»
-::;
Ea

“Expunerea actelor ilegale ale' Caimacaimului Moldovei, făcută
! de

d-l Thouvenel, în 26 Maiu:

a

e

«]. Numiri scandaloase în Divanul de apel din
Iași. Oameni: scoși .din ser-"
viciu pentru delapidări dovedite și constatate legal
au fost numiţi membri la
acest tribunal.
|
o
E
|
i

«2. Promoţiuni în armat

ă în disprețul tuturor regulelelor. icrârhiei.Un individ distituit, fiind că a comis abuzuri -revoltătoare;
a: fost numit “şeful intenden
ţei militare,

«3. Destituiri în massă ale: funcţionarilor administrativi. -..

op

TR

Articolul. 19 din' Regulamentul Organic Spune:
inst;
„. eCaimacamii nu vor putea, da, în timpul gestiun
ii lor, rângur
'de. boieri
i,

«nici destitui
«dovedit». -.

funcţionarii publici
„7
a

; «4. - Dar în afară de faptele

pentru
:

altcevă
DR

decât

pentru un. delict
a a
aia

menționate aci, Caimacamul Moldovei, care conferise dejă câtevă ranguri de boierie,.a creat boieri,
voind, după .cum:a spus
ț

alu
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aleşilor: conirocaţi la dânsul” pentru ași! primi brevetele, să dovedească «în
-!

«prezenţa. Comisarilor forţă p uterii săle și deplinătatea drepturilor sale».

«5. Predându:se Coimisarilor F rancici; Prusiei și Sardininiei-o.petiţie în care
cuvântul Unire nu'e pronunţat, dar care amintește abuzurile și violențele
administraţiei, Guvernul moldovenesc a pus
triva “Unire, pe. care au primit 'ordin

să. se redacteze o petiție îîmpo-

să o semneze toţi funcţionarii.

«Președintele "Comunei laşi a chemat pe cei 36 staroști ai corporațiilor de
negustori; le-a arătat: iceastă petiție

semnă-o. Unii au fost; aduși

: «Există o protestare

nu "voi

dacă

cu bătaia,

și î- a ameninţat

la primărie cu jandarmi.

.-:

p.

i a celor i mai mulţi staroști, cari declară ică nu iu cedat

decât constrângeri.
a
cAceste mânopere! sau practicat sub: ochii şi sub inspir aţiuna Comisarului
i
Otoman, care 'a' ținut să aducă la Bucurşeti petiția de care e vorba.

«6, 'Staroștii diferitelor corporaţiuni” au fost invitaţi să prezinte Primăriei un
proces verbal, redactat mai dinainte, relatând

despre o alegere ce nu avusese

încă “loc: şi insând - în alb numele - “celor : trei delegaţi ai fiecărei corporății,
chemaţi în virtutea F ormanului, să ică "parte la alegerea, deputaţilor oraşului.
Actul

a?

există.

.

MR

a

E

t

Caimacamul a intervertit ordinea alegerilor, pentru

Ferman.:

i

RE

,

Diva; arătată

de

n

«8. In realitate: a a prescurtat! și redus la jumătate durata

de 30 zilei fixată

de Ferman: pentru reclaniaţiunile cu privire la listele electorale.
”
«9. In contra Regulamentului Organic şi a: “tuturor precedentelor, el a lipsit
„Galaţii. de numărul. de deputaţi, ce -trebuiă, să-l aibă potrivit
|
pulaţiunei sale.

numărului -po-

«10. Prezidenţia colegiilor electorale s'a cedat prefecţilor. şi 'subprefecţilo,
în contra Fermanului care! "declară; ca abuzivă orice intervenţie a: autorităţii,
„ce n'ar aveă

de

. Instrucţiunile,

scop unic “mănţinerea

date

de Inalta

ordinei.»

:

-.

i

Poartă - Comisarului

Principate ! în 28; Maiu, sunt următoarele

:

e

,

Otoman:

din

a

«Ni s'a raportat că circulă svonuri că s'ar exercită acum. în “Moldova violenţe asupra unor clase ale populaţiunii ; că aceste se bazează -pe- ordine
secrete ale Guvernului și :că însuș Caimacamul s'ar găsi în neputinţă” de u
prodedă - altfel; deoarece: farailia Prințului “Vogoride este ca o garanţie în

mânile 'Porţii. .,
„i:
«Dar cum Înalta Poarta, îiîn sinceritatea principiilor sale, îşi face o datorie
dea execută, deplin Tratatul din Paris, şi cum manifestarea simţimintelor popu-

laţiunilor. -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 . este învederat că 'nii: a: făcut nimic» ce' ar 'puteă
mieșură această dispoziţiune și: nu a dat nicăir
nici
i..
un: ordin, nici” secret

nici public;în această privire, consideră ca o dato'arie
sa,'de a expune ade:
vărata stare a situaţiunei, pentru a desminţi în public aceste născociri
cari

ar puteă face să existe :0 îndocală: asupra sincorităţii. purtărei sale, . -: >:
«Astfel este învederat că Inalta Poartă doreşte mai mult decât oricine,în
calitatea
ei de suverană, realizarea lucririlor, cari în: Gric6.'n64 ar puteă

aduce bunăstarea, liniştea

şi odihna

populaţiunilor: celor două Principate

şi

că va pune toate stăruințele. în acest. scop. Poaita, care din principiu :n'a fost

favorabilă ' cestiunii” Unirei Principatelor, “ce ocupă 'actualmânte. spiritele, nu
şi-a, ascuns părerea să nici aci, nici în Principate. i e
a
«Lăsând
'la o parte cestiunea violenţelor făcute:în această, privire “asupra

populaţiunilor Principatelor, 'Poârta a fost totdeauna de idee.că hotărîrea, definitivă a“ Regulamentelor Organice ale celor” două Principate -6ste lucru care
va fi rezolvit de Congresul din Paris; prin urmare Inalta Poartă n'a: făcut

nimic. pentru a exercită un fel dă influență în Principăte; în scop de: a: da

de pe acum mai multă tărie prop
sale
riei
păreri “şi pentaiu. a .veghiă acolo
la protejarea drepturilor sale,
ei
«Nu se poate de' asemenea contestă,:
că: depeșa 'telegrafică 'ce afost tri-

inisăi pentru a împrăştiă, chiar când

ar:fi fost favorabile. legilor : țerii, orice

întrunire care se ocupă de publicaţiuni turburătoare, precum erau:
în urmă
în Bucureşti, n'a fost inspirată decât 'de dorinţi sinceră de a apără -liniștei
țerii de orice atingere și că nu aveă de loc:ca scop săi: facă a ieși din calea
- legală modul de. alegere a membrilor: Divanului.
e iei
|

„

"“<Prin urmare dacă: sia trimis de Poartă vreo; instrucţiune. secre
saută
.pu-

blică: către
alegeri, vă

Caimacaniii celor două Principate .pentiiu a face violenţe în
autorizez .și vă invita declară celor în: drept, .:că “intenţiunea

formală a Guvernului
este, că ordinele să fie: numaâi decât publicate. In. cât
priveşte «garanţia», ce starfi raportat ca venind. din" partea ! Prințului -Vogoride, deoarece aceasta atinge onoarea. Inaltei Porţi, vă invit de asemenea
a declară celor. în drept, că Guvernul nu o: poate: în nici :un chip "primi.

Deci nu veţi îngădui să se facă violenţe în nici 0 :parte a Principatelor, în
contra legilor ţărei, şi sper că veţi binevoi a lucră în acest sens.»
-:.

«Deci “guvernul . este” totdeauna” gata“a dovedi,că estela adăpostul plăh-

gerilor

aduse în contra

lui şi cum

în obligaţiunile
- sale el nu seva :abate

dela. linia: de sinceritate şi de dreptate, şi cum libera exprimare 'a dorințelor

sincere al6 populaţiunilor Principatelor; cu privirela Regulamântele necesare,
seva putea. obţineă prin mersul legal. al alegerilor, fără-yiolenţe. nici aţâtarea
dorințelor ; cum. de altă parte: Poarta” speră din: partea: Puterilor. gaiante, că

delegaţii
Puterilor, favorabile ori nefavorabile Unirei, vor procedăîn această

112
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afacere tot: cu aceeaș

„eontinuă.: Puterea
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598

este. nevoie să mărturisim. * că pentru a

Suverană să urmeze

calea, apucată

în această cestiune,

trebue, natural,ca fiecare parte să rămână cu credință în aceeaş stare
de
nepărtinire. - sec
a
«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 s'au arătat îndoeli, pe când 'asupra

sa zis nimic;

celui din Moldova

nu

considerând
'că. Guvernul a 'socotit ca şi E. V. în răspunsul

dat, Comisarilor francez, prusianși. sard, că n'ar fi locul să se întârzie formarea, listelor 'electorale ; că -ambasadorii Franciei, Rusiei,. Prusiei şi Sardinici au spus și ei aici, că textul Fermanelor. trimise în cele două provincii
fiind identic, regulele alegerii trebue să fie și cle asemenea în cele două
eri ;: considerând de altă parte că Guvernul discută asupra. acestui subiect
cu Ambasadele Angliei și Austriei, voiu aduce: la cunoștință hotărîrea îndată

cevafi luată,

o...

DR

a

i «Do'altfel cea mai mare parte. dintre Comisari, cari au fost la Iași, fiind
iărăș la Bucureşti,:
iar Comisarii “Angliei și Austriei nu sau depărtat din
acest oraș; E. V. va binevoi a se întoarce și 'ea îndată în - Bucureşti
. Și

cum veţi trebui! desigur să vă puneţi în înțelegere cu toți Comisarii asupra
afacerilor, cu cari ci' sunt însărcinăţi; și cum, după cum e posibil, E. V.

veţi fi deji în Bucureşti, dacă, îndoelile arătate asupra câtorvă puncte
ale
Fermanului se vor înlătură în- urma ultimei mele depeși ; e clar că acest
soiu
do greutăţi va: trebui să fie lăsat la o parte.
RE
|
«Dealtminteri mă

grăbesc: a aminti

E.

V., că e foarte necezar ca Comisarii

să lucreze în înțelegere
în: afacerile. co 'cad în cercul puterilor acordate lor
de către

Congresul

din Paris; că dacă

deosebită într'o cestiune, nu mai
"mari; că în: asemenea situaţiune
și că: în sfârşit atunci :când: se
și în cestiuni cari ar fi în afară de

încape
trebue
vor ivi
cercul

fiecare

Comisar

misarilor, acestia se vor: adresă imediat la Ambasadorii

rmhenea 'voţi raportă Porții. :

e

va. aveă "0

părere

îndoeală că se vor produce greutăţi
stăruit a se întruni părerile tuturor,
greutăţi ce nu se vor puteă rezolvi
de atribuţiuni date de Congres Color, și E. V. de ase-

i

«Trebue să adaug, că daci E. V. este încă. în laşi, executarea
repede a
afacerilor va impune să vă întoarceţi la București. Veţi binevoi a
plecă numai: decât,
aa
«P. $. Sa hotărit ca zilele :acestea.să fic o întrunire a Ambasadorilor,
pen-

tru-a ajunge.la o înţelegere asupra divergințelor. ce există între Excelenţ
ele .
Lor, cu'iprivire la pregătirile pentru alegeri ce:se fac în Moldova. M, Sa
dând
o Iradeă în acest sens, vă voiu face cunoscută hotărirea ce se va
luă»

as

-
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cumpănă

ultimul. Domn al Moldovei adro
-.
la Paris în 30 -Maiti un memo
riuîn care:
arată starea deplorabilă și
anormală a Moldovei.

scază Comitelui: Wâlowsii

o
:
«Excelenţă, :
«Populaţiunile române din Principa
tele Dunărone : Moldova și 'Ța
ra-Românească, de patru sute de

ani stau: uitate și părăsite de
atenţiunea - ochiului curopean, şi lăsate în prada
inamicilor, cari pururea sau
silit „a le subjugă:
şi a le face victima nesaţiului

omenese,
Ii
«Hotarele întinse ce Moldova pose
i
dă pe timpul lui Ștefan cel Mare,
în urma
tractatului încheiat de Bogdan
Vodă

, au fost necontenit călcate
de inamici, au
fost totdeauna nerespectate,
şi, în cole de pe urmă, răpi
te
de megicși, cu
învoirea Porții Suzerane, care,
prin stipulaţiuni, se îndatorise
a apără ţara,și
a păzi frontierele nebântuite
de străini. Aşă, Bucovina se
luă de Austria, și Basarabia de Rusia.
a

Si
“«Locuitorii Principatelor totdeaun
a, şi-au îndeplinit
chemau tractate
le; ci

e
îndatoririle la cari îi

nau fâcut nici o abatere, nici
o rea urmare în contra:
legăturilor lor. Poarta, Suzera
nă însă, n'a lăsat nici: un
prilej fără a călca
tractatele. Ea înstrăină părţi din
Moldova, dădu necontenit lovituri
își resbună pentru intriga
locuitorilor,
sa cu străinii asupra Români
lor. De sute de ori
încălcă ea însăș țara cu sabi
a, sângerând și măcelărind
poporul nevinovat.
De altă parte, Austria lucră
necontenit la mreaja cu care
să-și mai adaoge
pământul Bucovinei. |
o
,
a
«Excelenţă !. Atotputernicul
Dumnezeu ascultând vocea
poporului român, a
fraţilor, a părinţilor, a bunilor
şi a străbunilor mei, sa milo
stivi, în fine, a:
“insuflă Puterilor Europeane
cugetarea pentru suferințele
Moldo-Românilor, ce
le dictă un filantrop interes
pentru îmb
unătăţirea 'soartei lor, - «Inaltele Puteri, încheind Trac
Da
tatul de Paris, Începură a
încurajă pe Români;
ele așteaptă, în înalta lor gene
rozitate, exprimarea dorințel
or poporului; spre a-i îndeplini cererile, Insă
răuvoitorii inam

ici îşi puseră toate puterile
toate mijloacele, pentru ca să înăd
și uneltiră:
ușe adevăratele dorinţe ale popo
rului, pentruca
să semene chiar în mijlocul
său felu

rite neînţelegeri. Austria și,
Turcia își făcură osebite interese
după aceasta, cu asemenea rea voinţă, găsind
în fară trădători, ! .
precum se găsește neghină
în grâu, pe cari îi cumpără”
materialmente ; ele
instalară: Căimăcămii în: cont
ra Regulamentului,. numiră
miniștri, dregători
şi diferiţi: impiegaţi; cărora
le figăduiau' bani, decoraţiuni
şi funcțiun
şi cu aceştia își. înființă maşina
pântru trădarea intereselor comune i înalte,adică pentru a insuflă locuitor
ale țărei, ;
ilor că ar fi mult maj bine
-să rămâie ţerile '
tot în mizeria și umilirea: în
cari se găsesc astăzi, stând în
statu-quo, pentru '
ca, în curând sau mai târziu,
să fie ele încălcate de oștiri
străine, lăsate în *
Analele 4. 1..-Tom.
XXIII. Memoriile
Secț.
Istorice.

,
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aceeaş suferință -ca până acum, și poate împărţite pentru totdeauna între cei
ce pândesc: prilejul de a le răpi și a le stăpâni cu dela sine putere.
«Fiind 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 și fericirea patriei mele,în numele meu,

în numele tuturor patrioţilor: din cler, locuitori

pontași şi proprietari, ori

răzăși : în numele a trei fii, a trei fiice, ce am acolo şi a copiilor lor; în:
numele tuturor. binovoitorilor pământeni;
viu a vă exprimă că fericirea ce

înaltele Puteri voese a face Românilor, nu poate mai nimerit şi mai binecuvântat a fi altfel decât cu reorganizarea următoare:
I.
«Unirea Moldovei cu Tara- Românească, pentrucă locuitorii âmbelor Principate sunt frați de acelaş sânge, şi de aceeaş

origine: Unirea, care poate

face o singură ţară mai întinsă şi mai puternică ; Unirea care leagă sau întruneşte pe toţi fraţii Români la un loc; Unirea în fine, care ar înlătură în
viitor toate mizeriile și intrigile străine pentru spoliarea ţerilor ; Unirea Moldovei cu 'Ţara-Românească, de vreme. ce celei dintâi nu i se întoarce în-

treagă Basarabia şi Bucovina ce i s'a răpit.
|

|

WI.

«Uniudu-se: Principalele, să se puie un Prinţ sau Rege străin, spre a le.
guvernă, căci numai un străin va fi în stare de a le face fericite.

«De li sar da un Prinţ pământean, li sar face iarăş cel: mai mare rău,
pentrucă eu din experienţă cunosc aceasta. Cu ruşinea mea, mărturisesc, că,
în timp de șapte ani, câtam guvernat Moldova, am făcut o mulțime: de
nedreptăţi

și de nelegiuiri ; cugetul mă mustră, Dumnezeu să se îndure a mă

iertă. Insă ce cră să fac, când eram în înrudire și în amiciţie cu toți boierii?
Cum eră să
postelnic pe
pe. nepoți și
vreunul din
dacă .răpiau

nu pun ministru pe vărul meu; logofăt mare pe cuscrul meu; .
fiul meu; preşedintele Divanului pe cumnatul. meu ; ispravaici pe amici, privighetori și polițai pe oamenii acestora.. Și dacă
ci nedreptăţiau pe: oameni, dacă ei condamnau pe nevinovaţi,
fățiș onorul și averea cuivă, ce eră să fac cu?— Puteam să fiu.

totdeauna drept? De-i depărtam din funcţiune, trebuiă să rânduese pe alţii :
tot ca dânşii, pentrucă Regulamentul Organic nu-mi permiteă să pun pe oricine
cu merite. De-i condamnam,
mă condamnam 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, şi care socotiă întru nimic chiar de a-mi tăiă, capul, după ve= *
chiul, obicciu.

E
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avut simţ

ire de Român, am fost de
inimă patriot, sufletul meu
pururea dreptate, însă puţin put
strigă,
eam face ; m'așş fi depărtat
de poziţiunea
în care mă găsiam ; dar cine
altul dintre pământeni puteă
să fie, în locul
meu, mai bun decât mine ?. Ne
voiamă fâceă să, sufer toate,
și să îngădui
multe rele—. O rudă a mea sch
ingiuiă și jefuiă cu toate puterile
pe niște:
locuitori pontași ; alta răpiă moși
ile a mii de răzași pe cari-i
lăsă în cea
mai mare siirăcie și ticăloșie ;
alta jefuiă vistieria ; alta prădă case
le obștești,
— M'am încercat dar în mai mul
te rânduri să fac dreptatea ; mă
hotăram
a nesocoti stăruințele și rugămi

ntele tuturora, cari săriau pen
tru unul; însă:
rezultatul tuturor încercărilor
mele a, fost că mi-am căpătat ina
mic
i de moarte,
cari mă poncgriau în toate
părțile. Poarta, după obiceiu,
. primiă neadevă-:
rătele calomnii, şi Poporul, auz
indu-le din gura. boierilor și a
funcţionarilor,
le credcă, întru nepătrundere
a adevărului. — Imi trobuiă
să
fac
prea "mult;
ca să mă cunoască bine acelaș

popor; îmi trebuiă, în privirea aris
tocraților,
să fiu mai aspru şi mai mult
decât tiran,
a
«Insă cum aș: fi putut

execută sentințele ce inima
mea încheia pentru:
nedreptate, când nu: aveam put
ere deplină în' mâni, când ave
am a mă. teme:
de intrigi şi de oricare funcţi
onar al Sublimei Porţi şi când
ştiam că, pentru”
orişice aș fi făcut, trebuiă, după
îngrădirea ce mi se pusese, să dau
relaţiune
și seamă Vizirului, întocmai
ca și guvernatorii de pașalâcu
ri
din
Tur
cia?
«Poziţiunea mea eră grea,

şi mai mulțumit aș fi fost astăzi,
dacă n'aş
[i mai ajuns să mai trăese niște
zile, în cari am suferit mult, și
în cari an
cunoscut ce va să zică invi
dia,

zavistia Şi dușmănia. De acee
a, dar, trebue
un Prinţ Străin Moștenitor Tro
nului, un cap încoronat, care
să stea în relaţii :
cu Inaltele Puteri, cu îndatorire
însă, după pretențiunea poporului
ca, fiii sau
moștenitorii săi să primească
religiunea ortodoxă.
.
a
«Numai un așă Prinţ va fi în
stare să ţie echilibrul dreptăţii.
- Iar posturile de miniştri, cum Şi toat
e celelalte funcțiuni, să. fie ocu
pate de pământeni:
capabili, cari, pe cât să fie
sprijiniți, recompensaţi și nea
movibili din îndatoririle lor, pe atâta să se sup
ue judecății, și să se condam
ne pentru orișice
abatere sau. nedreptate ar face
ei: .,
N
a
„«Cu Prinţul pământean iarăș
Sar deschide drumul la toți aris
tocrații de:
a speră fiecare în deosebi la
Domnie, împrejurare ce totdea
una-a produs și:
va produce intrigi şi partizi,
dela cari iese cea mai. mare miz
erie pentru ţară.

IL

a

«Drepturile: vechi cum. și păst
rarea. Autonomiei Principatelo
r să se garanteze de către Puterile Europe
ane, pentrucă în altfel iarăș
S'ar
lăsă loc intrigilor și influinţei străine.

a

i

;
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IV.

«O Adunare

generală care, prin oamenii aleşi, onești, patrioţi, cu

merite.

și capabili, să reprezinte toate clasele societăţii. Acea Adunare să fie legis-..
lativă şi legile -co le va face, după cum ca însiș va cunoaște interesele, să;
se încredințeze Guvernului spre a le pune în aplicațiune şi a le execută. —

însă de-a nu s2 face vreo abatere sau vreo resti Xmăcire .

Să se privegheze
neadovărată

«Prin

acelor legi.

pitru

aceste

puncte de reorganizare, se poate face toată fericirea

poporului român.

„«Atunci neguţătorul se va bucură cu sigăranță de specula. şi foloasele sale; ;
— atunci răzeșul va puteă fi-sigur că -nu i so va mai răpi nici odinioară
pământul. siu de moştenire; — atunci şi locuitorul pontaș nu va mai fi nici.

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

Europeanc,

cari vor

conlucră cu stăruință la asemenea, binefacere.» Comitele Walewski a răspuns în 11 Iunio la acest memoriu: a
Principelui Grigorie - A. Ghyka, prin următoarea scrisoare :
«Principe ! Mă voiu grăbi a aduca la cunoştinţa M. Sale Impăratului, augus-:
tului meu

stăpân,

propunerea ce mi-aţi

prezintat

privitoare la bazele pe cari -

Sar puteă stabili fericirea patriei Alteţei Voastre, «Pot să vă asigur, din partea mea, că M. Sa Impăratul Franciei doreşte
în realitate binele, prosperitatea, și fericirea tuturor Românilor.
«Aducându-ne însă -gminte de dispoziţiunile Tratatului încheiat în anul
trecut, suntem datori a nu pierde din vedere, că Puterile [ruropeane au decis:
a cere întregei naţiuni, cari sunt dorinţele cei.
«Prin urmare, îndată ce națiunea; română va fi rostit în comună înţelegere .
şi cu hotăriro dorinţele sale patriotice, Congresul de Paris va luă decizitini,.
cari vor fi.în urmă puse în aplicare, în conformitate cu dorinţele ce poporul
va fi manifestat,»
a

“ Ambasadorul Franciei la Constantinopole 'Thouvenel trimite Comitelui Walowski următorul memoriul asupra actelor ilegale ale
Caimacamului Vogoride:
-«10,; Destituţiunile pentru cauze de opiniuni- favorabile Unirei continuă."
- «Profesorii şcoalelor sunt loviți, în contra articolului 19 al Regulamentului:
Organic şi a privilegiilor ce le sunt lor recunoscute de Regulamentele şco-:
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lare. Unul dintre ei, d-l Gallian, profe
sor şeoalei din Huși, capitala, judeţului
Fălciu, s'a adresat Comisiunei Euro
peane și a protestat în contra desti
tuirei
„sale. El constată că, prezintându-se'
înaintea Caimacamului, acesta însuș
i-a,
spus că unicul motiv al destituirei
sunt opiniile sale şi că, daci ar obțin
ea
dela Episcopul de Huşi, adversar
public al Unirei, o garanţie oarecare,
i sar
da imediat iariș locul său.
.
«20. Seful municipalităţii de Dorohoiu
, boier cu rangul de Spătar, ales
“în
Noemvrie trecut, a fost acum revoc
at de Ministrul de Interne, în contr
a tu-

turor legilor. D-l Anastasiu

s'a plâns la Caimacam,

şi; acesta.a declarat, că
nu a fost destituit decâţ pentru opini
unile sale unioniste, şi că după trece
re
de săptămâni după alegeri,.el va fi
numit, pentru a-l despăgubi, adminis=
trator al judeţului.
a
|
a
«3, Un emisar al guvernului în satul
Duca, judeţul Vasluiului, proprietatea Seminari
uluidin
. Socola, a silit pe locuitori a somnă
o hârtie fărăa le
arătă conținutul ci. S'a dovedit în urmă
, că această hârtie eră o petiție în
contra Unirei. Municipalitatea satul
ui a constatat faptul de violență
şi de
fraudă prin o scrisoare adresati Vladicăi
de Socola...
o
«4%, Delegații judeţului Bacău. fiind
primiţi de Caimacam, acesta, le-a, declarat, că «rostirea dorinței în favoarea
Unirei nu ar aveă alt efect decât a
readuce o nouă ocupare

a țărei de o armată străină.» Această
declaraţie a
fost transmisă la Bucureşti prin o petiț
ie a sus numiţilor delegaţi, boieri și
proprietari mari.

a

Ia Ea
«5%, Guvernul, care opreşte publicar
ea unui program 'sau unei profesiuni
de credință din partea partizanilor
Unirei, lasă să se tipărească, în tipog
rafia
oficială documente contrarii. Caimacam
ul a „negat faptul, şi i s'a prezintat
înseși exemplare date de Directorul
tipografiei.
ca
«6%,

Neguţătorii și membrii 'cei mai importanţi
ai corporaţiunilor din lași au
“semnat zilele” aceste o declaraţie, cons
tatând violențele exercitate în: contra,
şelilor lor pentru a-i sili. să subscrie
numele lor şi numele altor persoane pe
0 petiție antiunicnistă, pe care Guvernul
moldovenesc a îmmânat'o Comisarului Otoman înainte
de pornirea sa din Bucureşti. S'au strân
s chiar droșcari
și oameni fără căpătâiu, pentru a
mări numărul semnatarilor, caro
s'a suit
astfel la 421.»
a
A
a

Comitele Walewski! toimite d-lui Place,
Să so ţie rezervat.
|
Se

în 9 Iunie,
Si

instrucțiuni
i

- «âm primit corespondenţa până la 21
Maiu incluziv şi vă mulțumesc pentru
informaţiile transmise de abuzurile
zilnice din Moldova, cărora apropier
ea
alegerilor le dă o. mai mare gravitat
e.
.
aa
«Mijloac

ele felurite întrebuințate pentru a împiedic
ă dorinţele țerii a se pro-
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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 transmite toate ştirile cari pot
lumină Guvernul Impăratului, nu pot să nu-ţi recomand îndestul, să aduci
"cea mai mare rezervă în relațiunile voastre cu autorităţile moldovenești, și

a te feri do. orice demers, care ar puteă fi considerat ca, o. ingerință a
„Consulatului în afacerile interioare ale Principatului. Reclamaţiunea făcută
Caimacamului însuș pentru a cere oficial explicaţiuni asupra arestărei a doi.
|
“Unioniști, ar. puteă fi interpretată în acest sens,
«In momentul acesta, trebue să te mărgineșşti a abservă cu îngrijire tot co

-se petrece în jurul d-tale 'și, a continuă a transmite Comisarului Impăratului
Şi Departamentului

n
meu

rezultatul _observaţiunilor

vooastre, cu acecaș exac-

titudine. ».

Po

fiocare zi, rând pe. rând, creștoau actele ilegale şi presiunile

administrative ale Căimăcămici din Moldova. Unionişti îîncep a, se mișcă,
şi a reclamă tot mai des și mai energic la Comisiunea, Europeană
din, București.

Intâia, .petiţiune , din 4 Maiu e adresată de Comitetul Electoral din
Iași

în contra,

do. Moldavia

deciziunii

Consiliului

de

Miniștri

publicată,

în Gazeta

No. 24:

«Congresul din Paris precum şi Fermanul de convocare a Divanurilor ad-hoc
au recunoscut locuitorilor Principatelor dreptul de a-și exprimă liber dorinţele lor relative la reorganizarea patriei lor.
«Chiar prin aceasta marile Puteri au recunoscut tuturor cetăţenilor dreptul
'mecontestabil de a se întruni, de a se sfătui asupra adevăratelor nevoi şi înterese ale ţerii, de a ascultă profesiunile de credinţă ale candidaţilor, pentru

“a puteă judecă care dintre ei este demn de a împlini una, din misiunile cele
mai înalte, aceea de a reprezeniă națiunea și de : a decide soarta țărei sale
în Divanul ad-hoc.
«Acest drept cuprinde pe acela de a formă comitete electorale şi constitue
o -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 priveşte

Principatele.
«Prin urmare pe temeiul acestor promisiuni solemne, a acestor principii
necontestate şi legale şi la cererea unui mare număr de amici de ai noștri
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“politici din ţară, noi subsemnații

întrunindu-ne în cea mai desăvârșită liniște
Şi sfătuindu-ne asupra nevoilor şi intereselor ţerii,ne-am constituit în ('omitet Electoral al Unirei Principatelor și am public
at în acelaș timp profesiunea noastră de credinţă.
SE
«Deci
purtarea, noastră a fost şi continuă a îi 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

partidului Unirei a fost nu numai
-mare

necesitate,

căci

fiind

noi

un demers

în ajunul

mult, „publicarea. programului

legal, ci şi un act de cea mai

reorganizării patriei noastre, guver

nul provizoriu prin desființarea legei de presă din 12
Maiu 1856, ne-a luat
orice

mijloc. de publicitate. Dar publicitatea este mijlocul
de a lumină opinia
publică asupra adevăratelor interese ale Moldov
: ei,
precum. şi asupra, porsoanelor cari sunt demne ds înalta misiune de
a reprezentă ţara lor în momentul.
cel mai solemn şi:cel mai critic al istoriei noastr
e, Numai în pu„blicitate vom găsi mijlocul de a combate teoriile
periculoase societăţii, a

desminţi svonurile răutăcioase, co se răspândesc pentru

a turbură ordinea,

și unirea între cetățeni și de a ne apără chiar cinste
a şi principiile politico
în contra calomniilor la cari suntem expuşi în
fiecare zi. Intr'un cuvânt, pu-blicitatea este unicul mijloc de a pregăti adevărata
și exacta exprimare a

«dorințelor țărei în Divanurile ad-hoc.

.

..

SE

«De aceea vedem cu surprindere Sfatul Administrativ
declarând prin hotărire

a sa din 22 c., publicată în «Gazeta de Moldavia»
No. 24, ca, ilegale
actele. noastre și dispunând confiscarea, și distrugere
a programului nostru. *.

«Această hotărire a Sfatului are de scop să intimideze
pe

unii şi să în-

curajeze pe alţii. Ea exercită prin urmare o adevă
rată presiune asupra. pă„rerilor și constitue o restrângerea libertăţii alegerilor.
Prin aceasta ea esto

„contrarie intențiunilor, generoase ale. Congresului din Paris
și:Fermanului de
convocare, cari opresc hotărit orice influenţă sau amestec al
Guvernului
Provizoriu, ale cărui atribuțiuni

sunt, mărginite la .mănţinerea

“pe care nici unul dintre numeroșii noștri partizani

cugetă a o turburi,

-

«Cum

O

liniștei

publice,

n'a tarburăt-o, nici nu

cae

a putut Sfatul califică actele noastre ca nelegale, în fața
atâtor pro-

„misiuni solemne ale Puterilor şi faţă cu deplina, libertate
de. care se buoură
fraţii. noştri din Valahia ? Căci acolo, sub ochii Comisiunei Europ
eane, se ţin

întruniri cu mult mai -numeroase, se discută prin ziare
toate cestiunile înalte,

se instituesc comitete, se publică programe, precum şi cores
pondenţa comi-

"tetelor provinciale cu Comitetul

Central.

a

.«

. «Hotărirea Sfatului mai spune că «noi reprezentăm un.pa
rtid care şi-a luat

«dreptul de a se constitui în mod formal. în comite
t, de' a discută, asupra
«existenţei potitice a Principatului, de a semnă proce
se verbale, de a publică
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“cun program», etc. Acest drept a fost recunoscut de Congresul din
Paris ficcărui cetățean al Moldo-Valahiei Și prin urmare nu are nici o nevoie dea
fi

sancţionat de: Guvernul local, a cărui 'întâie datorie (consfinţiti de Congresul
din' Paris şi de Ferman) este nepărtinirea, neutralitatea.

n

«Hotărirea Sfatului adaugă că «noi lucrăm alăturea de autoritatea, existenti».
Dacă prin accasta. Sfatul a voit să zică, că ne-am luat atribuțiuni aparţinând

“Guvernului, atunci respingem o astfel de imputare cu toată energia
ce ne-o
inspiră conștiința, despre. legalitatea actelor noastre. ȘI declarăm în
acelaş
timp că departe de a uzurpă cea mai mică, părticică din drepturile
autorităţii, noi respectăm ordinca legală şi nu facem uz decât de un drept
ce ni
sa dat în vederea: viitoarelor alegeri și care n'a; fost refuzat decât Guvernului
şi riumai lui: dreptul de liberă. manifestare a părerilor.
„. «Mai departe aceeaș hotărire adaugă «că noi lucrăm întrun spirit excluziv
«de partid», ete., ete. La, aceasta suntem întemeiaţi a răspunde, că
numai

actele ascunse și plăsmuite'în întunerec

ar

putea fi acuzate că emanează

«dintrun' spirit excluzivist de 'partid: şi că tind a rătăci opinia, publică
şi a
«ameninţă sinceritatea alegerilor.» Dar cei cari lucrează la lumina zilei,
cari

își proclamă
cu

tărie principiile şi tendinţele lor şi le supun la apreciarea

„Şi .la aprobarea, întregei ţări, cei cari nu întrebuințează alte mijloace de înfluință decât publicarea, profesiunei lor: de credință şi: slințenia cauzei
lor,

aceia sunt deasupra unei asemenea, acuzaţiuni.

„ «Deci în. urma atacurilor cuprinse în această hotărire a Sfatului, în contra
drepturilor celor mai superioare ale cetățenilor și a libertăţii alegerilor, subsemnaţii se -văd obligaţi u reclamă la E. V. în contra acestor misuri. și
a

“cere revocarea lor. imediată.»
" (Semnaţi:)
Constantin

Mălinescu,..

„In

Ştefan Catargiu, George Sturdza, Petre Mavrogheni, Constantin

Hurmuzali,

Anastase

.,...

Panu,

Ioan A. Cantacuzino,

Dimitrie

Cosadin,

Rolla,
Vasile

DN

4 Maiu so trimite Comisiunei Europeane din București doleanța

"Unioniștilor din Moldova cu numeroase

semnături:

„s «In 19 Fevruarie trecut subserişii semnalam în petițiunea adresată Puterilor semnatare ale Tratatului din Paris abuzurile de putere ale Caimacamului
Teodor: Balş şi invocam intervenţiunea lor pentru : a-l sili să se mănţie în

calea strictei nepărtiniri, ce s'a impus guvernelor interimare ale Principatelor
în tot ce priveşte cestiunea liberei expresiuni a dorințelor ţărei..
- «Continuarea aceluiaș sist
de. presiune
em
sub căimăcimia Prințului Vo“goridi ne-a silit să adresăm în 30 Martie Comisiunei Europeane de reorga: nizare. întrunită la Bucureşti, o petiţiune conţinând expunerea plângerilor

: noastre. vechi

și nouă,

.

.
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«Lipsa, oricărui rezultatal acestor:
două încercări Şi continuarea, și înrău
tăţirea chiar a acestei stări de lucru
ri, care apasă greu asupra cugetului
țerii,
impun subsemnaţilo

r datoria de a se adresă, încă odată
Inaltei Comisiuni,
rugând-o să binevoească. a luă în serio
asă. consideraţiune graba, învoderată
ce există, de a se stabili în Moldova
o stare de lucruri în conformitate cu
hotăririle 'Trac

tatului din Paris. Suntem obligaţi
a repetă aci, fără tomere de
a fi desminţiţi, că în ciuda acestor
hotăriri, a intenţiunilor formale:
ale marilor Puteri, enunțate în protocoalele
Congresului din Paris și contrar textu
lui
„Permanelor de instalare a Caimacamilor
şi de convocare a Divanurilor ad-hoc,
niciodată și în nici o vreme Moldova,
n'a fost Supusă la o apăsare atât
de
mare, ca aceea ce se exercitează în
acest moment, chiar în ajunul publicăr
ei
actului celui mai solemn al istor
iei noastre “moderne, acel care
provoacă
exprimarea liberă a, dorințelor a
cinci: milioane de creştini. Orice păre
re contrară, părerii administraţiei, — care
singură în Principate :nu trebue să
aibă
vreo părere

— orice întrunire electorală, orice prof
esiune - de credință, sunt
considerate ca crime de înaltă trădare.
Libertatea individuală; respectul domiciliului, sunt în

încătușată.

a

fiecare zi călcate în picioare şi pres
a este şi mai arbitrar
SI

Ia

EE

E
„ «Subsemnaţii credem inutil a Înșir
ă aci toate mijloacele prin cari admi
nistraţia îşi urmărește sistemul său:
de părtinire, chiar sub. ochii domnilor

Comisari.

Sare

Ie
; «In memoriul anexăt la prezenta petiț
ie se găsesc consemnate faptele principale cari motivează, şi legitimează plân
gerile noastre în contra Guvernului.
Dar nu ne putem opri de a observă aci,
că cocace ne iea,. orice” speranță de
a vedeă Guvernul actual revenina la.
legalitate şi pătrunzându-se cel” puţin
pe viitor de 'motivele de imparțialitate,
cari au îndreptăţit: instituirea! lui,
este, că chiar în timpul șederii domnilor
. Comisari în Moldova, el:a continuat să meargă cu îngâmfare po calea
de părtinire și de amenințări, ce și-a,
tras-o dela instalarea sa.
„.
a
a
Dara
aaa
«Incercările de intimidare sub toate
formele, arestările arbit are, ordonan„țele cari aveau de scopa prezentă, ordin
ea, publică serioş amenințată, în lipsa,
„oricărui simptom de. agitaţie şi a: orică
rei manifestaţiuni ilegale, au avut de
urmare să pună
ţara într'o situaţiune atât: de anormală, încât
trebuiă:să provoace mai curând sau mai târziu cea mai stră
lucit dezaprobare din: partea
populaţiunii.. Astfel sosirea domnilor Comi
sari în Moldova.a produs entuziasmul cel

mai viu și cel mai: obștesc, Poporul ieşit
în massă întru întâmpinarea lor, i-a primit ca pe niște liberatori
.
|
a
: «Cu

toate acestea Guvernul nevoind să vadă în
aceste mani

festaţiuni spontane şi legale semnificarea ce în adev
ăr o aveau, sa silit să le prezente ca
niște simptome premergătoare uneltirilo
r revoluţionare. El a mors până acolo,

:199
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încât a sustras, prin mijloace ce nu se pot califică, pe E. S. Comisarul Inaltei

„Porţi dela primirea simpatică a poporului, care-l
intrarea tuturor orașelor situate în calea lui.

așteptă cu. ncrăbdare

la
|

«Subsemnaţii nu putem crede, că în urma cunoștințelor exacte, ce domnii

Comisari au trebuit să-și câștige, în timpul şederii lor aci, asupra situaţiunii

anormale în care se găsește Moldova, doleanţele prezente nu vor fi luate în

„considerare ; dimpotrivă sperăm încă să: obținem, în urma intervenţiunilor
drepte ale Tnaltei Comisiuni, un regim naţional și legal care să poată asigură, o libertate deplină operaţiunilor electorale și care să ic, în acelaş timp,

„pătruns de datoriile ce Tractatul din Paris și Fermanul M. S. Sultanului impun
Guvernelor Interimare.
«Dacă sar întâmplă altfel, expuși în fiecare zi la tot felul de ameninţări *

şi provocaţiuni, ne-am vedeă lipsiţi de orice mijloc legal de a participă la
libera exprimare a dorințelor pe cari Divanurile sunt chemate să le emită
:şi vom fi reduși să susţinem o luptă tot atât de ilegală. pe:cât de infruc-toasă. Nu ne va rămâneă atunci decât să ne abţinem dela, orice participare

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-

gurarea, profundului nostru respect».
(Semnaţi) Episcopii:: Marcian . leropoleos, Chesarie

Sinadon, Ghenadie

„Șendrea. '*
Ciril Gumorier, Iosif Bobeni,.
Arhidiaconul: Ilarion Vârnav.

Arhimandriţii: : Neofit Scriban, Antonie
-Bogdana),. Varahiil (dela m-rea Lipova).

Dumbravă,

(dela mănăstirea

“Economii: Ioan Loşan, Dimitrie G. Ionescu.
Preoţii: Const. Şoimar, loan Sachelarie, Andrei Ioan, G. Solomon, Const.
„Agapia, loan Gafencu, M. Vasile, G. Profiriu, Dim. Andronachi, Gheorghe

Graur, Th. Agapia, Gheorghe” Badaşcă,

Alex. Gavrilescu, Vasile (Economul

din Dorna), Gheorghe (Econom), loan Grigoriu, Mih. Istrati, Gheorghe,
“Teodor Dimitrie, Alex. Dimitrie Mardari, Mih. M. Sachelari, Gheorghe Gavrilescu, Const. Nic. Nalma, Nic. Popoviez, loan (Econom), Andrei, Vasile
-Zotta,: Grigore, Vasile Koroi, Vasile Pompilian, loan Georgiu (Econom),

- Vasile

Arbore,

loan. (Bconom)

Ioan Georgiu, Gheorghe

(Econom),

Nemţeanu.
:Diaconii: Dim. Nicolau, x. George, Alex. Petrovici, G. Sana,
Vasilian, loan Pompilianu, loan Procopiu.
Logofeţii: PD. Rosetti, R. Rosetti, S. Catargiu, 0. Sturdza.

Ioan
Gavril
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„"Vornieii: G. Sturdza, A. Cantacuzin
o, P. Mavrogheni, E.
C. Hurmuzachi, I. A. Cantacuzino, S. Cănăn
ău, Th. Ghica, L.
Kogălniceanu, D. Rallet, D. Manu, IEm..
Costachi. Epureanu, G.
Aslan, D. Ch. Miclescu, Manoil Manu,
Ioan A. Ghica, Lascar

gore Cuza, O. Rolla, A. Panu.
Hatmanul: A. Aslan.
|

i

Chrisoverghi,
Catargiu,.M.
Razu, Const.
Bogdan, .Gri-

|

,

_ Postelnicii:Dr. G. Cuciuranu,
G. Grigoriu, Se. Mavrogheni, A. Luca,
"V. Alecsandri, M. Jora, D. Diamandi
, C. Strat, Dr. C. Varnav, P. Manu,
G.
“Prăjescu, C.

Teodoru, 1. Sturdza,N. Vârnav.

Agalele: Emanoil
loan Silion, E. Silion,
„Alex. Jora, Dim. Aslan,

loan Ralet.

Spătarii:

|

e

Morţun, Grigore Costachi Epureanu,
Ioan Donici,
Ioan Ralet, N. Burchi, P. Străjescu,
E. Grigoriu,
Dr. A, Grecianu, A. Fătul, A. Papadopo
l-Kalimachi,

o

LL

Sa

A. Milot, 1. Buhnilă, S. G. Negulici,
C. Angonescu, D. Sturdza,

G. Platon, A.. Corjescu, D. Filipu, G. Pastia,
D. Cozadini, G. Aslan, G. SiuTh. Codr

lescu, N. Carp,

escu, IL. Miclescu G. Anastasiu,

N. Lupu.

Colonelii:

Alex. C. Mavrocordat,!C. Vârnav.

Maiorul: Hâncu.:

GQ. Sion, G. Drian,

o
o

_

|

Comișii: Vasile Forăscu, Ch. Ruginsch
i, D. Nicolau, Lascar 'Tehure, |.
Fătul, Corjeseu, G. Dediul, G. 'Tufescul,
'Toma, Vricon, E. Antonescu.
Ban

ii: Ch. Schipor, S. Adamachi, G. Capeha,
S. Tiutu.
Slugerii: E. Nicolau, G. Panu, Zahareanu, |.
Bonteș.
Medelnicerii:

|

D. Albu, |. Neagu, N, Vasiliu, N. Archip,
Q. Eustațiu,

G. Frăţilă, 1. Patriciu, G. Lupu.

|

Serdarii: D. Manoliu, |. Praja, T. Lăţescu,
a
Pitarii: C. Frimu, D. Tacu, G. Ghiţu,
L. Lateş, F. Caramzuli, V. Chiriac,
Paharnicii: Ioniţă Sion, G. Brânză, C.
Tomiţa, G. Grigoriu, G. Tacu,

P. Gherghel. : - ”

Căminarii:

.

o

|

Polihroni Arbore, C. Pleşescu, |. Buţureanu,
A. Carakliu, G.

Cuparencu, D. Popovici (avocat), V. Popovici (avoc
at), Lăţescu, Fătul.
; bocotenentul: Ch. Manu.
|
”
„

Sublocotenenţii: Ioan Cocota, Brănișteanu.
D-nii:

E

|

loan Docan, G. M. Holban,A. Romalo,

P. Palladi, Matei Rosetti,

u,

Gr. Holban,

0. Bobeica, E. C. Sturdza, V. Mălinescu, A. Russo
, C. Racleș, Ghiţă Ioaniu,
Sandu Bonci
G. Balica,

Parteni, D. Hristescu,

drescu, A. Cambanu, |. Botezatu,

Gr.

Alexan-

C. Carp, 1. Grăjdeanu, D. Zamfirescu, |.

Lanali, T. 'Turculeţ (profesor), G. Cobâlcescu
(profesor), G. Cozadini, Teodoru,
Ch. V. Vârnav, Christu Cozmiţ
C. a,
Vasiliu, Gr, Lefter, I. Codrescu,'[. Tan-
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țarie, G. Onlicăniescu,

"DIMITRIE
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0. Torscon,

':

"BA

N. Hulubei, V. Bombilă,

.G. Corvin, N. Niculcea, (inginer), 1. Şendre, Anghel Ioan Duca.

.

In 10 Maiu Unioniștii din Moldova adresează următoarea potițiuno
"Caimacamului Vogoride :
« Hacelenţă,

«Buletinul Oficial» No. 31 cuprinde. o publicaţie care poartă titlul de:
“«Instrucţii pentru aducerea întocmai întru împlinire a Înaltului Ferman, atin«gător de convocarea. Divanului ad-hoc».
|
«In cât privește dispoziţiile acestor instrucţii, cari răstoarnă rândul ordinoi

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 observații rezervându-ne dreptul de
a le face la locul cuvenit.
„_câstăzi ne mărginim a reclamă numai În contra art. 3 și 4 din Insteueţi,
cari îndatoresc pe proprietarii de moşii şi 'do case, precum şi pe profesiile

libere a se înfăţişă la isprăvniciile şi la. eforiile locale în. termin de 15 zile

dela data «Buletinului», cu felurite dovezi, spre

Întocmirea. şi, indeplinirea

listelor că sunt în lucrare.
«Măsura, aceasta este o abatere. vederati dela citatul Ferman, care departe

de a legiui un termin de 15 zile pentru înfăţişarea unor dovezi pe. cari Guvernul le are în arhivele

sale şi le-a

şi adunat de. mult,. lasă

în

sarcina

Guvernului alcătuirea listelor,. iar. îndrituiţilor co sar socoti asupriţi prinn ele,
“termin de 30 zile, pentru reclamaţii.
«Din aceasta chiar se poate. cunoaște

că netnfisanea indrituiţilor îin

tor-

minul de 15 zile, însemnat prin instrucţii, nu „poate închide dreptul de.re'clamaţie în. curgere de 30 zile. .
i
|
«Pe aceste legale cuvinte întemeindu-ne declarăm: 1. Că noi dunoiştem
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. Aşteptăm
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, şi

„«3, Că,.prin urmare nu ne cunoâștem datori. de a ne înfăţişă iîn. torininul
de 15 zile însemnat prin instrucţiile Guvernului.»
Această

petiție

nu

s'a primit

de Caimacam; ci s'a trimis prin Con-

sulatul francez în original la Comisiunoa Europeană din București,
împreună cu alte asemenea reclamaţii dela Roman și. Piatra și cu
o baducere franceză.
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Comitetului Central” al Unirei

Europeană din Principate, din 20 Maiu:.

195

din laşi către

|

Comisiunea,

«In luna lui Martie a anului curent ne-am văzut obliga
ţi a reclamă în contră
hotărîrii Consiliului de Miniştri, care a decretat disolv
area Comitetelor electorale precum și confiscarea Programelor și Profesiunilo
r de credință.
.
«Reclamaţiunea

noastră adresată Caimacamului a fost de aseme
nea adusă.

lă cunoștința Inaltei Comisiuni.

|

|

«În vreme ce noi aşteptam cu liniştea ce ne
inspiră dreptatea cauzei noastre .
retragerea hotărirei sus menţionate, E. $. Caima
camul, care primind petiția
ne-a. promis că ne va face dreptate în. termin
de trei zile, ne-a, trimis-o
îndără

t fără nici o soluţiune și după cea păstrat-o mai
bine de o lună. «Acest refuz de dreptate fiind o dovadă strălucită
a sistemului de politică
excluz
ivistă în contra căreia noi ne-am adresat

în

mai

multe

rânduri do-.
leanţele noastre, ne sileşte să. aducem la cunoşt
inţa Inaltei Comisiuni, rugând-o să binevoească a luă măsurile. cele mai
energice pentru a ne asigură

respectul drepturilor noastre garantate
de Tractatul din Paris.
|
«Ne luăm în acelaș timp libertatea de a
înaintă Inaltei Comisiuni originalul
reclamaţiunii noastre trimis îndărăt de
d-l Caimacam, precum și traducerea .
acestu

i. act.

-

o
|
|
“Profităm de această ocazie pentru a reînnoi
Inaltei Comisiuni. expresiunea
consideraţiu
nii noastre respectuoase,»

Ultima protestare a locuitorilor din Moldova
în contra modului
de Convocare: a Divanului ad-hoc, a, fost
acoperită de mii de sominături și a motivat
o abţinere generală a.
cetățenilor dela alege
de aplicare a Fermanului

rile pătate de ilegalitate.
In Moldova, presiunea eră atât de mare,
încât Moldovenii au fost
nevoiţi să, tipărească această protestare în
Bucureşti,
|
la a fost prezentată de patrio
Moldo
țit
veni în 20 Iunie Comisiu:

nei. Europeane întrunită la București:

:

a

-

„«ixcelenţelor lor Membrilor Inaltei Comisii
uropeane pentru reorganizaţia,

Principatelor, adunată în Bucureşti.

aa

. «Prin art. 24 al Tratatului de Paris, «Maiestate
a, Sa Sultanul figădueşte a:
«convocă

îndată în Moldavia şi Valahia Divanuri ad-hoc, „comp
use

așă

în-.
«cât să 'constitueze reprezentaţia cea mai
exactă a intereselor tuturor claselor:
«socie

tăţii. Aceste :Divanuri vor fi; chemate a rosti dorin
ţele

populațiilor, în'
«privirea organizării definitive a Principatelor.»
a
Di
- «In ședința Congresului din 8 Aprilie 1856, Lordu
l Clarendon a observat:—

«că Congresul, ocupându-se

de Principatele

Dunirene, înainte
de

toate şi-a.

196:

E

:

DIMITRIE A. STURDZA

5pa

«propus a provocă rostirea liberă a dorințelor populațiilor, şi că
scopul acesta
«nu Sar putei împlini dacă, Domnitori :ar păstră puterile ce le au; și
că
«poate s'ar cuveni a căută o altă combinare care ar asigură Divanurilor
ad-hoc
«o deplină libertate.»
o
N
Da
«Mai mulţi Plenipotenţiari arătând că legea organică prevede întreru
perea
puterilor domneşti, Congresul a hotărît (protocolul 22, şedinţa din 8 Aprilie)
, că

lasă asupra Porții îngrijirea:
de aluă, la contenirea Domniilor, dacă trebuinţa .
ar cere, măsurile trebuincioase
cari ar fi în stare de a, îndeplini intenţiile
Congresului,» combinând libera rostire a dorințelor - Divanurilor
cu menți- .

nexea ordinei şi 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
mi-

lioane de Români întemeiau pe aceste cugetări, a fost amar
înșelată, Căimăcămia, de trei membri, prevăzută de Regulamentul Organic
, singura com-.

binaţie ce ar fi putut păstră ordinca și mănţinerea stării legale,s6 înlocui
de Caimacami deadreptul numiţi la Constantinopole, în contra dreptur
ilor

străvechi ale Principatelor și în contra stipulaţiilor Tratatului de Paris,
carele
voiă suspendarea, iar nu urmarea,
sub o altă formă, a: Puterilor Domnești.
Caimacamii îşi însuşiră nu numai toate prerogativele domnești, pe cari
at.

19 din Regulamentul Organic anume le refuză, precum : lista civilă, dreptul “
de a întări cu desăvârșire hotăririle judecătoreşti, a iertă pedepse, a numi
şi a depărtă pe funcţionarii publici, în sfârşit dreptul de a da ranguri militare și boierii; 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 corupție, Caimacamnii
;

ridicară fățiș 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 ăd-

ă

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 ocoaleși îri locul dregitorilor eforicești, cari, după
legi, nu:
pot primi însărcin-lor
ăril
decât
e numai prin alegeri repulamentare ale con-!
cetăţenilo
lor,
r Ei merseră încă şi mai departe: anulară chiar legi votate do:
puterea legislativă și întărite de puterea suveranăa ărei.
.
Astfel s'a înfățișat pericolul pe care Congresul a voit să-l depărte
ze, pevicolul. că Șefii Cârmuirei Principatelor ar puteă întrebuinţă puterile
de cari:
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dispun, spre a împiedică libera, rostire a dorin
țelor populațiilor, pe care Lordul Clarendon tocmai a voit a o 'feri de
orice înrâurire.
«Din înființarea ' Căimăcămiilor: directe, subse
rișii au 'cunoscut, chiar dela.
început, că stipulaţiile formale ale Tractatului
de Paris aveau să fie riu aplicate.
«De aceea, chiar

dela instalarea Căimăcămiilor, ei nau încet
at a protestă :
în contra nelegalității înfiinţării lor, în
contra puterilor nemisurate ce ele
şi-au însuşit, precum şi în -contra părtinirei
de care ocârmuirile provizorii ale Moldovei sau făcut vinovate. “Tânguiril
e subsrioşilor din 1J.9' Fevruarie, !
150 Martie și 22 Aprilie (4 Maiu) 1857) adres
ate Reprezentanţilor Marilor

Puteri și Comisiei Europeane întrunite la Bucur
eşti, mărturisesc aceasta. - -:
Cu toate acestea, nici uitarea totală a principiil
or statornicite de Congresul
de Paris,

nici călcarea vederată a nepărtinirei ce s'a reco
mandat cu deosebire :
ocârmuirei provizorie, nici legitimitatea tângu
irilor noastie, nici numeroasele :
și necontes

tabilele dov

ezipe cari ele sunt înterăeiate, n'au putut izbuti ca
să
căpătăm dreptate. Cu cât tânguirile noastre: erau Inui
vii, mai întemeiate şi:
mai înnoite, cu atât

asupririle,. apăsarea şi pirtinirea se făcură
mai. revoltă- :
toare, cu atât Căimăcimia urmă fâţiş a se ţinea
de. programul său politic,
fără a băgă de
seamă -nici

măcar

fiinţa. domnilor

Comisari

ai Puterilor”
Garante.
|
SIR II
or:
«ste obștește cunoscut, . că petiția colectivă: în
contra Unirei, înfăţişată
Excelenț

ei Sale Savlet

Efendi, a fost” provocată și fâţiş patronată de Guve
rn.
Nu mai puţin cunoscut 6ste, că această peti
țiea fost purtată de către func- *
ționarii. publici. și.

de 'către credincioşii: Guvernului, în Capitală
și prin: Districte, și- că subscrierilepuse
,: pe această petiție, sau căpătat numai prin
:
mijloacele: cele

mai nevrednice, precum:

din slujbe, puneri și înaintări în slujbe
şi

amenințări,

făgăduinţi, depărtări !

deereturi de boierii, şel. şel.

Ii
«Presa, deşi în condiţia cea mai aspră de censură, este
nimic
ită,
drept
ul
de
:
a. ne adună este oprit,în sfârşit, toate mijloacele

legale prin cari cetăţenii
Sar fi putut înţelege şi lumină, pentru rostirea
dorințelor, te au ase adună,
de ctre delegaţii celor şepte: pute
suntri
arbit
,rar desființate. Da
«Dar cu toate: aceste măsuri,

atât de abuzive şi provocăt

oare;- pacea, iniştea şi buna orândueală nu Sau turburat cât de
puţin:: Credinţa, 'ţărei în:
dreptatea 'Auguistilor Monarhi cari. au binevoit a
pune soarta; și viitorul? | Principatelor sub scutul lor, eră nssdruneinată așă'de
mari: erau: speranțele * |
noastre, așă de' tare și bine întemeiateră,
; dreptul nostru Pi
» «In adevăr cum

puteă cinevi, să-şi închipuească că un Tractat,

care'a: costat
atâtea jertfe, atâta sânge şi atâtea suferințe,un act carea fost desbătutși

subscris de cele mai mari puteri: din lume, așă de
curând să fie sfărâmat
Și, În ăplicarea sa, redus la o înşelătură vederată $ Cum
să-și: închipucască
cino
vă că un singur

Funcţionaral Inaltei :Porţi; un- Caimacam, ar
âjunge,:
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fără 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, și
a sc jucă astfel cu”

Marile Puteri, cari au luat parte la Congresul din Paris
şi cari au subscris
Tractatul din 30 Martie, cu conştiinţa sacrificiurilor și a,
puterei lor, şi cu toată:

seriozitatea care. trebue
«Astfel

este

însă

să fie caracterul esenţial al unui. act atât. de solemn?

trista realitate.

Ixpunerea

legiuitelor noastre tânguiri,

sprijinită
de dovezile cele mai autentice și mai nerecuzabile, nu numai
că
n'a produs" nici un fel de îndreptare și n'a adus nici o schimbare
în sistemul
de apăsare și de arbitrariu,

cari ne sfărâmă,

încă, fără încetare şi astăzi a ajuns la culme;:

dar sistemul

acesta s'a întărit

a

» «Listele de alegere, publicate de Guvern, sunt dovada.
coa mai vederată
întru aceasta și. ca un fel de încununare a acestei
.lucrări de apăsare și de

înşelătorie, care a ajuns la proporţiile unui scandal public,

.

«Listele acestea sunt o insultă făcută maiestăţii Tractat
ului de Paris, drep- !
turilor poporului din Moldova, dreptăţii, umanităţii.
Ele au deşteptat in- :

dignaţia ţărei, şi ar fi provocat izbucnirea mâniei sale,
dacă oamenii ciri în Unirea

Principatelor văd singurul mijloc de. scăpare și
singura condiţie de.
viitor pentru patria lor nu şi-arfi impus, ca lege
nestrămutată, de a res-

pectă ordinea, la fiecare întâmplare.
„«Chiar

ae

cetirea acestor liste dovedeşte cât s'a împlântat Guvern
ul. pe cale.

arbitrariului, călcând în picioare drepturile cele: mai
sfinte, titluri câștigate, condiţia legală a marei majorităţi a locuitorilor
din Moldova.
DE

„«Intradevăr,:
fără a vorbi:aci de metehnele Fermanului,de înlăturarea
-cu :
care el lovește pe mai multe clase de locuitori, de mărgini
rile și greutăţile -

de aplicaţii ce se găsese în cl la tot rândul;

poate

cinevă

sprijini oare

că
listele de acum publicate sunt micar conforme cu dispoziţ
iile” Fermanului,;
dacă nu cu stipulaţiile “Tractatului de Paris?
|

„«Din 2.000 de Proprietari Mari, cunoscuţi în Moldov
a, numai 350 alegători *
figurează în liste ; şi din 20.000 de Proprietari
Mici, numai 2:26 de alegă-

tori de gradul întâiu sunt cuprinși în ele. Clasa, Profesiilor
Liberale este repre-

zintată numai de 11 alegători, 'şi cele 15 târguri,
rezidenţe ţinutale din țară,
înfăţişează numai 1.788 de alegritori, proprietari
de case, neguţători şi meşteri, :
când, chiar în tablele vistieriei, figurează, 12.000
neguţiători şi meșteri, afiiră:
de acei ce. sunt
pe Pimântul dat Moldovei din Basarabia.
a

Tractatul de Paris însă a voit

ca toate clasele să. fie reprezintate în chipul :
cel. mai exact, Eră dar lucru firesc a se face cuveni
ta chibzuire, ca clasele
acestea să se reprezinteze la alegeri! cel puţin prin
majoritatea, din câre ele
se compun, iar nu prin oxminoritaatât
te de mică.
E
DE

_«Ne adresăm la, orice. tribunal 'cu cuget, facem apel'la
opinia lunici civi-:
lizate, ca să hotărască dacă o aşă de mică minoritate, ca acecu
pe-care listele .
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alegeri, poate să constitue un Divan,.
menit a reprezintă, inteclaselor societăţei, interesele a două
milioane de locuitori.:
excluziile și restrângerile Fermanului
sunt foarte mari. "Țara. putut aveă o reprezintaţie destul
de întinsă, dacă Guvernul
de puţină
. bună credință, nepărtinire şi conștiință
în facerea

listelor. Dar având în vedere un singur
scop, acela dea compune, cu orice
preț, colegiuri - elect

orale, cari să-i trimită, deputaţi părtinitor
i politicei sale
“personale, el a jefuit dreptatea, buna
credință şi legalitatea. Astfel marea ma=
joritate a partizanilor Unirei s'au șters,
în chipul cel mai arbitrar, sau pentru
greutăţi însuf

lețite de credință rea, sau pentru închipuite
lipsuri da însușiri,
cari nu sunt nicidecum întemeiate pe dispo
ziţiile Fermanului.
«O scurtă analiză va dovedi aceasta cu priso
sinţă,

«In contra, glăsuirii Fermanului, reprezinta
ția Egumenilor Mânistirilor Proprietare de Averi Inchinate, precum şi
reprezintaţia Mânăstirilor de Averi
Neînchinate, au fost cu totul falsificate.
După Ferman, Egumenii “Mânăstirilor,
ale cărora averi sunt închinate, adică
atârnate de locurile sfinte, sunt datori,
că și Egumenii Mânăstirilor Neînchinate,
să aleagă doi deputaţi ; cu! această
deosebire însă că deputaţii aceștia
trebue si fie aleşi nu dintre membrii
clerului grecesc, ci dintre clerici pămâ
nteni.
|

«In urma opunerii clerului grecesc de a luă
parte la alegeri pentru Divan
şi în urma pașilor făcuţi de el în privința
aceasta, atât la Constantinopole,
cât şi aici, sa hotărit, într'un chip ascun
s, a-l scuti, prin răstălmăcirea cuvântului închinat. Prin urmare, toate mânăs
tirile neînchinate sau mutat în

categoria mânăstirilor închinate, iar
în locul acelora, s'au înscris ca mânăstiri
neînchinate mănăstirile Neamţu şi
Vorona, cari, fiind chinovii, cu admin
i-:
Straţie neatârnată de autoritatea;
Departamentului bisericesc, sau părut
a
puteă sluji numai bine la, răstălmăci
rea cuvântului închinat. Cei doi stareţ
i
dela Neamţu și Vorona, fiind în
acest chip constituiți ca singuri
alegători
ai astei categorii de mânăstiri,
s'au declarat, de către Guvern,
deput
aţi îndrituiți. Afară de aceasta, mai
mulţi îndrituiţi din cler cu neleg
iuire
sau
scos din listele alegătoare,
|
Un mare număr de alegători din
clasa Proprietarilor celor. Mari,
precum
şi un mare număr de Proprietari
de Case din Capitală şi din rezidenţii
le
ținutale, s'au înlăturat, sub cuvânt
de sarcini ipotecare, când, după
Ferm
an,
numai aleşii

proprietăţii celei mari trobue să aibă
trei

sute falei slobode de
orice ipotecă. Asemenea, atât alegă
torii, cât și aleşii proprietăţii celei
mici,
s'au depărtat, tot sub; pretextul de
ipotecă, pretext despre care nicio
dată nu:
Sar fi putut crede că se va aplică
și în privința lor.
Ă
» «Bărbaţii numai au dreptul ce
legea, civilă a țăreile dă, dreptul
de a reprezintă
averea femeilor lor, cu toate că Fermanul
nu cuprinde: nici o măr-

Analele A. 12.—'Tom. XXXII1. =
Memoriile Secţ. Istorice.
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ginire în privinţa aceasta. Un

mare

număr

546

de partizani ai Unirei

asemenea

sau înlăturat, sub pretext că n'ar aveă titluri destul de lămurite spre a
dovedi câtimea fălcilor proprietăţilor lor, că moșiile lor n'ar-fi hotărite sau
împărţite, că n'ar aveă documente spre a dovedi vârsta sau condiţia de indigenat lămurit, așezată de legea reglementară, ş. c. ].
«Legiștii și, în deobște, toţi acei dedaţi Profesiilor Liberale sistematiceşte
sau depărtat, sub pretext că diplomele cari s'au. slobozit chiar de către
Guvern după examene, şi cari adeveresc condiţia lor legală, nu ar fi de ajuns
şi că le 'trebue încă diplome dela universitate, într'o ţară care nu numai că
nu are asemenea şcoală, ci până acuma nici școale speciale.
«Corpuri Alegătoare întregi s'au desfiinţat, aşă spre exemplu: corpul pro-

prietarilor dela Cahul, sub cuvânt că acest ţinut nu ar aveă alegători de
această clasă, când acolo se află peste o sută de proprietăţi mari, cari trec
peste numărul

de o mie fălci și cari toate se stăpânesc de către particulari,

între cari sunt mai mulţi boieri și fii de boieri, adevăr ce însuș Guvernul .
l-a recunoscut prin cuvintele poruncii, după care s'a înființat tribunalul civil
dela Cahul, .și în care anume

se zice: cAșă precum

în districtul Cahulului,

toate proprietăţile sunt boierești», ș. c. 1.
«Din contra, „Şi ca şi cum ar fi voit mai bine să dovedească abuzurile ce
am arătat mai sus, în mai multe colegiuri electorale, neajunsurile acestea

s'au îndeplinit prin trecerea în listă a mai multor persoane, cari nu au numărul de fălci hotărite de Ferman, nici vreo altă calitate din'acele cerute, dar
„cari se pot folosi de un titlu care, în ochii Guvernului, face mai mult decât
toate celelalte, adică titlul de părtași fâră rezervă ai politicei sale. Astfel, pentru.
asemenea persoane, condiţiile de-ipotecă, de vârstă, de indigenat, de proprietăţi de zestre, sau curat titlul de proprietari în deobşte,. de diplome

universitare, ş. c. ., nu sau cerut. Pe lângă aceasta, şi rangurile de boierie,
date cu

nelegiuire la persoane

cari nu erau .nici boieri, nici fii de boieri,

au mai slujit de mijloc spre a înfiinţă alegători pentru proprietatea cea mare.
«Putea să ne rămâe o: de pe urmă speranță în comitetele însărcinate.
după Ferman a cercetă, în cele treizeci de zile, reclamaţiile îndrituiților ne-.
trecuţi în liste.

Dar chiar această slabă nădejde s'a zădărnicit,

prin spiritul

care a predomnit la compunerea, lor. Și, 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, aleși
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

dar de făcut sub lovitura unui asemenea

acesta, sunt

regim,

atât de

contrariu stipulaţiunilor formale ale Tratatului de Paris, Capitulaţiilor Prin-,
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cipatelor, dreptăţii, drepturilor câșt
igate? Ce ne mai rămâne de făcut
, mai:
ales când suntem lipsiţi de orice
mijloc legal spre a puteă îndrepta
arbirara stare de faţă și a face ca Guve
rnul să intre în calea nepărtinirei ?
Ce
ne mai rămâne de făcut, în faţa indi
gnaţiei generale, provocată de asem
enea
,
uneltiri, când simţim că încrederea,
țărei în stipulaţiile Tratatului de
Paris
începe a se sdruncină, și când nici
nu putem prevedeă nefericitele întâ
mplări, în cari ar cădea țara, dacă
nu am urmă a, susțineă o luptă nepo
toliti?
Ingrijiţi dar despre viitorul ce ne
așteaptă, cunoscând de mult urmă
rile
unui Guvern, vinovat atât către ţară,
cât şi către Europa, ne credem dator
i
a ne feri de orice conflict şi de orice
neorânducală, a păzi liniștea pretutindeni şi totdeauna, și a alergă numa
i la mijloace legale, pentruca, să
combatem regimul uricios care ne stăp
ânește, adică a ne ţinea de o parte
și a
protestă, precum 'cere dreptul şi
datoria, noastră.
Si
«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 numeroși pe
cari i-a înlăturat, nu primesc această
favoare amăgitoare, și refuză a luă
parte la alegerile de cari sunt ame=
nințaţi, fiindcă împărtășirea lor ar fi o
complicitate,
- «In faţa ferii noastre şi a Europei,
care, curând sau mai târziu, ne va
da drepiale, venim dar cu solemnitate
a declară că:
Pe
„«Findcă s'a depărtat cu grămada o mare
majoritate de alegători, sub deosebite deșarte cuvinte, precum de .vârstă,
de indigenat, de nedespărţire de
moșii, etc.;

N
- «Findoă Fermanul s'a călcat, prin înfii
nțarea deadreptul a doi deputaţi ai
clasei clerului în persoanele stareților mână
stirilor Neamţul şi Vorona ; că
egumenii mânăstirilor închinate -s'au scuti
t, întrun chip nelegiuit, de îm-:

părtăşire la alegerile pentru Divan
;- şi că mai mulţi preoți 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, s'a impus şi aleg
ătorilor acestei clase ;
|
«Fiindcă s'au supus acesteiaş condiţii şi pre alegă
torii şi eligibili clasei proprietarilor miei

;

Si

e
«Fiindcă cea mai mică ipotecă este: privită
ca un cuvânt. de înlăturare,
chiar şi atunci când valoarea moşiei ar între
ce îndoit şi întreit suma ipotecei, de vreme
ce, după Ferman,

numai

trei sute de fălci se cer a fi libore

de o asemenea sarcină; -.: . .
«Fiindcă «bărbaţii sau lipsit de a reprezin
tă

i
averea de zestre, măcar că

Fermanul nu cuprinde nici o mărginir
e în această. privire ;
«Fiindcă, prerogativa ce Caimacamul arbit
rar şi-a însușit, de a da ranguri
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militare şi titluri de boierie, îi slujeşte

|

ca mijloc spre a îmmulţi numărul

alegătorilor credincioşi în clasa marilor proprietari, precum
corupție

;
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și ca mijloc de

|

«Findcă profesiile liberale s'au înlăturat întrun chip sistematio ;
„ «Fiindcă: numai micul număr de 310 alegători, de abiă recunoscuţi pentru
Capitală, a căreia populaţie se suie peste 18.000 de suflete, puși în ală-turare 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 la facerea listelor ;

«Fiindcă Galaţii, al doilea oraș a Principatului și care, după înseși listele
Guvernului, are 227 de alegători, sa desbrăcat de dritul de a alege doi deputaţi, șşi aceasta în favoarea Poeșanilor care, după înseși aceste liste, nu
numără decât 92 de alegători, și că, prin urmare; Fermanul s'a călcat prin
strămutarea rândului orașelor;
«Fiindcă, prin măsura, arbitrarelor depărtări din slujbe, pusă de curând în
lucrare, și mulţi profesorii sau lipsit de dritul lor de alegători;
«Fiindcă alegătorii orașelor de religia armenească, şi cari pururea au luat
parte la alegerile municipale, sau înlăturat din liste în contra Fermanului,
care

primeşte

ca alegători,

în reprezintaţia

oraşelor,

pe

toți

alegătorii

cor

purilof municipale;
«Fiindcă un număr de alegători înscriși în liste, cari au proprietăţi în mai
multe locuri, șunt trecuţi ca alegători și eligibili numai în ţinuturile acelea
unde încunjurările de a îi aleși 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, şi 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 clusa ţăranilor s'au făcut mai
multe alegeri în clasa, de gradul I şi de gradul II, prin mijlocul uiunor izvoade
electorale, în cari locul numelui aleșilor a rămas alb ;

«Piindcă,
la alegeri,
de glasuri,
«Fiindcă
câtevă zile

acei trei delegaţi, prin cari
sau impus mai înainte, fără
şi fără nici o publicaţie;
cea mai mare parte dintre
înaintea publicaţiei listelor,

fiece corporație are a fi reprezentată
a se fi făcut alegerea lor prin dare
starostii corporațiilor s'a schimbat cu
și că mai marele staroste al neguţă-

torilor din lași s'a înlocuit prin un
+ funcţionar, numit da dreptul de către
Guvern;.
«Fiindcă preoţii, diaconii, dascălii de biserică și scriitorii satelor, şi prin
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partea cea mai luminată a populaţi
ei sătești, s'au lipsit do dritul de

alegere în clasa, locuitorilor țărani
;

«Fiindcă adunările alegătorilor sunt
puse sub prezidenţia ispravnicilor,
în
* contra Fermanului și a art. 9 și 10
din Regulamentul Organic ;
«Fiindcă, afară de gazeta Guvernului,
închinată păstrării statului-quo, toato
jurnalele, chiar sub condiţia de a [i
censurate, sunt oprite ;.că profesiile
de
credinţă nu sunt învoite, că dritul
de a ne adună ni sa contestat; că,
în
sfârşit, suntem lipsiţi de toate mijloace
le neapărate spre a ne puteă lumină
și pregăti pentru actul cel mai mare
în vieaţa unei naţii, adică pentru aleg
erea,

-

deputaţilor săi;
«Fiindcă

listele electorale nu sau publicat întocmai

precum fusese pregătite de 'către administraţiile ținutale
, ci s'au prefăcut și Sau scurtat în Departamentul din Năuntru, şi apoi, chia
r când se aflau sub tipar, sau supus
unei a treia prescurtări, la care au
luat parte d-nii Caimacamul și Agen
tul
Austriei ;
Aa
|
«Fiind, în sfârșit, că aceste liste nu
înfăţişează, nicide cum majoritatea
claselor societăţii Moldovei şi că Diva
nul, ce ar rezultă din viitoarele .ale-

geri, nu poate nici întrun chip a constitu
i reprezintația legală şi exactă a
intereselor tuturor claselor, precum cere
hotărit art. 24 din Tratatul de Paris;
«Subscrişii se văd în

dureroasa. nevoie de a se relrage dela
orice împărlăşire la niște alegeri făcule sub jugu
l înşelăciunii, al împilării și al nedreplății. Ei se vor țineă de o parle,
până când țara nu va fi pusă în
acea stare legală, cerută şi holărită
de Congresul de Paris, în şedinţei din
8 Aprilie 1856.
"
«Ei declară viitoarele alegeri lovitoar
e în larga şi adovărata, reprozintare,
ce s'a făgăduit Principatelor de câtre
Tratatul de Paris, lovitoare şi în drepturile străvech

i ale țerii, în driturile fiecăruia din subs
criș

i.
«Ei protestează, totodată, în contra, ori
şi căreia hotăriri, în contra oricărei
măsuri, în contra oricărei dorinţe a
viitorului Divan ad-hoc, ca'unele ce
nu
pot fi decât: rezultatul unor alegeri
înșelătoare, ca unele c& trebue să
fie
lovite de nelegalitate, chiar înaintea,
întrunirii sale.

«Această protestaţie, strigătul de desnădăjduir
e a unui popor întreg, vătămat
în drepturile sale cele mai preţioase, înșe
lat în nădejdile sale cele mai legitime ; această prot

estaţie, dictată de o nevoie ncapărat
ă, nu atinge întru
nimic adâncul respect ce păstrăm
Puternicilor Monarhi, cari au garantat
existența patriei noastre. Cu totul din
contra, noi credem încă, că țipătul
unei

naţii ncfericite care, în mijlocul secolulu
i al nouăsprezecelea, vede în
pericol drepturi pe cari și le-a, putut păstr
ă, chiar în timpul barbariei şi al
luptelor veacului dg mijloc, va, ajunge la
picioarele tronurilor lor, și că li se
va face dreptate.
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părinţilor noştri, în genero-

zitatea Marilor Puteri ale Europei, în puterea opiniei publice, acestui tribunal,
înaintea, căruia cauzele drepte niciodată nu se pierd, noi protestăm cu solemnitate în contra silniciei ce ni se face.
|
«Țara va fi liniştită, nici o rezistență materială nu se va face din partea
noastră. Dar până când un singur glas va puleă să răsune în Moldova,
întemeiați pe dreptul noslru, având conștiința de a împlini o dalorință
sfântă călre strămoşii şi către fiii noștri, noi nu vom încelă de a prolestă,
«Stalornicească-se nepărtinirea; aşeze-se țara în starea cerută de către
Tratatul de Paris; respecteze-se solemnele juruințe ale Europei şi ale AMăriei
Sale Sultanului ; nimicească-se listele înşelăloare; compue-se altele nouă, poirivite cel puţin cu textul şi spiritul Fermanului; întrun cuvânt, lase-se
țara să se rostească liber, şi atunci cu toții vor puleă şi vor trebui să se
închine înaintea sentinței ce se va pronunţă».

Atunci când Principele Nicolae Konaki Vogoride a luat măsuri
atât de strașnice' pentru a lovi fără milă și fără cruţare viitorul
României, întreaga, țară s'a mirat de îndrăzneala lui. Se știă și cu-

noșteă dorința Caimacamului de a trece prin Căimăcămie la Domnie.

Se presupuneă de mulți, că familia Caimacamului, care eră în ser-viciul Guvernului: Otoman, îi va da tot sprijinul pentru a falșifică
alegerile Divanului ad- hoc din Moldova, înlăturând astfel executarea

|

leală a deciziunilor Tratatului de Paris,

Familia Caimacamului Nicolae Konaki Vogoride se compuneă din
următoarele persoane foarte influente: — Siofanalky Bey, părintele
Caimacamului, fost Caimacam al Moldovei în 1821 și fost Kapukehaia al Moldovei în timpul Domnici lui Mihail Sturdza, a căruia
soțio eră fiica lui Stefanalky Bey,— Alexandru Vogoride, fratele
Caimacaumului, fost Guvernor al Rumeliei Orientale, — Constantin

Musurus și Ioan Fotiade, cumnaţi
gineri ai lui Stefanaly Bey.

ai

Caimacamului

Vogoride,

și

O întâmplare neașteptată, dar norocoasă, a descoperit complotul
ce se urziă do inimicii noștri interni și externi, puind în mânile
Unioniștilor o parte din Corespondenja Secretă a Caimacamului
Vogoride — cu familia, sa și cu câțivă diplomaţi cari reprezintau
Puterile ce se agitau în contra Unirei.
Bărbatul care a descoperit această comoară a fost Dimitrie Rallet,
Membru al Comitetului Central al Unirei din laşi, chiar dela, fon-

darea lui în 1856

și fost Ministru

al Cultelor

și “Instrucțiunii Pu-
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blice în ultimii ani ai Domnisi lui Alexandr
u

Domn

al Moldovei.

Dimitrie Rallet a dus însuș, în ultimele
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Ghika,

ulţimul

zile ale lui Maiu 1857,

această corespondenţă, la București, și a încre
dinţat-o Baronului de
Talleyrand-Pârigord, care a trimis-o prin Secre
tarul său Le Sourd
Impăratului Napoleon III. Inarmaţ cu aceste
documente, Impăratul,
însoțit de Comitele Walewski, Ministrul său
de Externe, s'a dus, la
începutul, lui August, la Osborne, unde a convi
ns pe Regina Angliei
Victoria și pe Ministrii Clarendon și Palmerston
, că alegeri „făcute
prin corupțiune, falșificări și fraude, prin apăsă
ri, violenţe și nelegiuiri nu puteau fi tolerate de Puteri și de
Guverne civilizate, și
că ele trebu
iau. numai. decât să, fio anulate:

Inainte de a expune,. iarăș pe baza de Acte
și Documonte autentice istoria, întâmplărilor celor patru luni din
lunie în Septemvrie,
până ce poporul român a ajuns să-și rostească
dorința și voința, sa
asupra, organizării Statului Român dela Dunărea
de jos, precum se
hotărise de Puterile Europeane prin Tratatul
de Paris, e de nevoie
să cunoașteţi conţinutul Corespondenţei Secrete
a Caimacamului Vogoride, și aceasta cu atâţ mai mult, că ea este
astăzi proprietatea,
Academiei Române.:
Corespondenţa, aceasta cuprinde timpul de: 48
do zile, între
3 Aprilie și 20 Maiu. Ea este compusă de 17
scrisori, din cari 6
sunt scrise de diplomaţi străini în limba franc
eză, adresate însuș
Caimacamului Moldovei, una, singură în limba,
franceză, adresată de
[Hatmanul Ioan Fotiade, Capulkehaia, al Moldovei
la Constantinopole,
Ministrulu

i de Interne „Costin Catargiu și 11 scrisori familiare,

adresate în limba. grecească, însuș Caimacamului Vogor
ide de părintele,
de fratele şi de cei doi cumnați ai săi.
Tabloul următor lămurește și orientează și mai bine
situaţiunea co
se creă prin această corespondenţă.
;

|
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Scrisori dela
diplomați

Ziua

Serisori familiare
Luna

Ss
Z

>9

.

Luna

3

&3 |
|

...

Aprilie | 3

Aprilie

|18

Aprilie

|22

_

Aprilie

_

15 Aprilie

2

..

—! Alexandru Vogoride, primul Secretar al
Ambasadei Otomane la Londra . . .
Alexandru Vogoride, primul Secretar al
Ambasadei Otomane la Londra . . .
Prokesch-Osten, Internunţiul Austriei la
Constantinopole. . . ..
I. Fotiade, Hatman și Capukehaia al Moldovei la Constantinopole. . . . .

DD

Angliei la Constantinopole

Aprilie

>

Lord Stratford de Redclifie, Ambasadorul

ŞI

LD

Edhem Paşa, Ministrul de Externe al Sul

Aprilie

tonului, e...
Edhem Pașa, Ministrul de Externe al Sultanului cc...
.
—! Mussurus Paşa, Ambasadorul Otoman la

Aprilie

—| Stefanaki Bey, fostul Caimacam al Mol-

Londra. .,...

oo.....

Maiu

—||Stefanaly Bey, fostul Caimacam al Moldovei în 1821
....

Maiu

11. Fotiade, Hatman și Capulehaia al Mol-

dovei la
|. Fotiade,
dovei la
4/1. Fotiade,
dovei la

9

O

dovei în 1821
...
Gădel-Lanoy, Consulul Austriei la Iași.

Maiu
Maiu

4| Aprilie [22

5| Maiu

6

G|Maiu

|LG

Constantinopole . . ......
Hatman şi Capukehaia al MolConstantinopole . ...,..
Hatman şi Capukehaia al MolConstantinopole. .......

Alison, Secretar al Ambasadei Angliei la

Maiu
Maiu

20|-

Constantinopole. . . . .......
101. Fotiade, Hatman și Capukehaia al Moldovei la Constantinopole . .
11|. Fotiade, Hatman și Capukehaia al Mol-

dovei la Constantinopole . ..

lată textul însuș al scrisorilor

în traducere

...

românească:

|
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Scrisoarea confidențială a lui
Al. Vogoride,
sadei Otomane din Londra, cătr
o Caimacamul

„din

14

Aprilie:

137.

Secretar al AmbaMoldovei Vogoride,

«Mă grăbesc a-ți anunţă că cumnatul
tău, Ambasadorul, a văzut pe d-l
- Palmerston; el a adus informaţ
iuni plăcute cu privire la disp
oziţiunile sale
în contra Uhnirei Principa

telor. Lordul Palmerston este
cu totul în cono consideră contrarie drepturilor
şi
supr
emaţiei Suveranului nostru, şi prin urmare
instrucţiuni analoage se vor trim
ite astăzi
d-lui H. Bulwer, Comisarul Marei
Britanii în Principate. După cum
ţi-am
scris și mai nainte, este de mare
nevoie să-ți dai din timp toate
sili
nțele,
ca Moldovenii si nu exprime dorinţe
pentru Unire, pentru ca, să te faci astfe
l
vrednic de bunăvoința [naltei Porţi
şi de sprijinul Angliei şi Austriei.
Detra Unirei;-el

oarece aceste trei puteri sunt hotă
rite a împiedică din toate pute
rile lor
Unirea, nu trebue să te îngrijești
de loc de cele ce vreau sau ame
nin
ță să
facă Francezii, ale căror

ziare te tratează de Grec. Dimpotriv
ă trebue să lucrezi cu isteţime și fineţă, având
faţă de Moldoveni o atitudine gene
roasă,
faţă de boieri o atitudine politicoasă,
şi arătându-te cu tărie adversar al Unirei. 'Trebue șă le spui: că deoarece
Unirea, nimicește drepturile Moldovei
,
nu poţi consimţi, ca în timpul Căimăc
ămiei tale să se piarzăşi să se desființeze drepturile Moldovei în favoarea
, Valahiei. Un astfel de limbagiu trebue să
placă oricărui patriot moldovean.»

Scrisoarea, confidențialăa lui AL
Vogoride, Secretar al Ambasadei Otomane la Londra, către Cai
macamul Vogoride, din 15 Aprilie:
cAm primit mult dorita ta scrisoare
din 25 Martie (6 Aprilie) și am fost
foarte întri

stat de toate cele ce trebue în
mod. necesar să suferi şi de toate
intrigile la cari eşti expus. Dar
trebue, dragul meu, să suferi şi
să nu desnădăjdueşti. Rog pe bunul Dumnez
eu să vină ziua, când te vei
putea bucură de roadele muncii tale, *
,
Si
«Te: sfătuesc dar a urmă, orbeşte
pe reprezintantul austriac, de
ar fi şi
„mai nesuferit şi cu toate defectel
e sale. 'Trebue să te gândești, drag
ul
meu,
că acest om lucrează numai după
instrucţiunile Guvernului său, şi cum
Austria se şileşte, cu drept cuvânt, să împi
edice Unirea, urmează ca Consulul
ci să socotească drept o cinste, de
a se grăbi să prevină şi să îndeplin
ească
dorințele Guvernului său. Austria este
de acord cu ideile Inaltei Porţi şi ale
Marei-Britanii, și tocmai pentru aceas
ta, dacă va fi mulțumită Austria,
vor
fi mulțumite şi 'Turcia, şi Anglia.
,
«Ind

răznesc deci a-ţi repetă, sfatul meu
de a te conformă, sfaturilor şi dorințelor Consulului austriac şi de a într
ebuință fără nici o obiecţiune toate
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persoanele ce-ţi va recomandă el, fără a mai cerceti 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 proclamă
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 şi
a lucrat atât de mult în contra Unirei. Şi cum Anglia este contra Unirei,
după cum

ţi-am scris ieri, și că Unirea nu se va realiză, chiar

dacă

toate

Divanurile sar pronunţătîn favoarea ei, îţi poţi închipui, dragul meu, cât va
fi de dureros
mat sfaturile
Rusia, nu vor
foarte bine şi

pentru tine și cât de multe remușcări
vei aveă, că nu ai urConsulului austriac GUdel; căci Puterile, afară de Francia şi
încuviinţă niciodată să se realizeze dorința Unirei. Ar fi deci
de dorit, ca să faci astfel, încât Divanul Moldovenesc si nu se

pronunţe pentru Unire, căci atunci greutăţile celor trei puteri în faţa Franciei
și Rusiei vor fi mai mici, şi 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 viţioşi? Singurul lucru ce trebue să cercetezi la o. asemenea
propunere, este să vezi dacă acești oameni

sunt din toată inima și în adevăr

în conta. Unirei, și să nu-i întrebuințezi decât cu această condiţiune; căci
astăzi nu mai este vorba de moralitate ori de rea sau bună purtare, în înțeles filozofic, ci de existența drepturilor Imperiale față de rău voitorii și
inimicii M. $. Suveranului nostru, și toţi cei ce pot contribui, pentru a se
ajunge

acest

scop,

trebue

să [ie primiți

ca prieteni.

«Bine ai făcut că ai oprit libertatea presei, pe care niște Moldoveni smin-

tiți, prieteni ai Rusiei, sub mască franceză, caută a o întrebuință spre a face
poporul să se pronunţeîn favoarea Unirei. 'Ţine-te bine, dragul meu, și .
împiedică manoperele

de acest fel. Eu cred că dacă «Steaua Dunărăi» şi alte

asemenea publicaţii, bune pentru a înveli cu cele brânza, sar publică în
Francia, Guvernul nu a: întârziă; de a trimite numai decât pe redactorii lor
la Cayenne,
:
«Francia care vrea libertate, cluburi și adunări

politice în Moldo-Valahia,

ar trebui mai întâiu .să le îngăduo la dânsa acasă și să nu pedepsească cu
exil și amenințări pe toţi ziariștii, cari îndrăznesc

să

vorbească

cevă

mai

liber. Cine propovădueşște milostenia, să o pună el mai întâiu în lucrare.
«Tratatul din Paris nu vorbeşte de Unirea Principatelor, el zice numai că
Divanurile vor aveă; să se pronunţe

și să-și dea părerea asupra reorganizării

interioare a acestor două ţeri: dar smintiţii, cari doresc Unirea, au uitat cu
totul această clauză a Tratatului și se ocupă cu organizarea exterioară, în
loc să se ocupe cu cea interioară; și în loc să se gândească la, reformele din
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năuntru, ei meditează neatârnarea
și domni străini. Cine râde mai pe
urmă,
râde mai bine,
|
«Anglia este cu totul de părerea
Austriei şi se opune cu desăvârș
ire
Unirei, și o va împiedică de a se reali
ză, împreună cu Inalta Poartă, Dacă
Consulul francez vorbeşte altfel, nu-l
crede, căci minte și eu ştiu ce spun
.»

Scrisoarea Hatmanului 1, Fotiade
către
targiu, Ministru de Interne, din
21 Aprilie:

Logofătul

Costin „Ca-

«Dorind să fiu în continue relaţiuni
cu D-voastră, mă grăbesc a, le încep
e,
luând inițiativa de a vă rugă, D-le
Logofăt, să binevoiţi a răspunde dorin
ței
mele, în chipul cum ne-am înţeles
în timpul petrecerii mele în Iaşi.
«Cunoaşteţi de sigur co sa întâmpla
t la Constantinopole, cu privire la
D-voastră, în primele -zile dela, sosir
ea mea aci. Am toate motivele
de a
crede că ați rămas mulţumit de rezul
tatul procedării mele sub conducer
ea
înțeleaptă și prevăzăt

oare a A. $, Caimacamului.

|
|
«Acest rezultat constatând şi punând
în evidență interesul ce vi-l poartă
E. Sa, precum şi sentimentele mele
de prietenie faţă de D-voastră, D-le
Logofăt, îmi ofâră plăcuta ocazie de
a mă felicită și de a mă puteă recomandă, că am fost consecvent anga
jamentelor ce le-am luat faţă de
D-voa-

stră, angajamente

cari stabilesc

între noi

o solidaritate deplină,
|
«In momentul de față trebue să
aveți vizita Comisarilor; eu vă rog
să
vă apropiați de- Comisarul Imperial,
să-i faceţi profesiunea de credință
şi
să-l lămuriţi despre toate fără, cel maj
mic scrupul......
a
«P.S. Din ordin mai înalt, adaug
că ar fi bino să evitaţi cât se poate
de
mult cuvinte violente cu oricare dintr
e consuli, cu atât mai mult, că astfe
l
de cuvinte nu pot decât
sgomot

ne sunt foarte

Scrisoarea,

Porții Otomane

din 23

să strice cauzei noastre, de vreme

necesare.»

confidențială

Aprilie:

la Londra,

a

lui

către

C.

Musurus

Caimacamul

Pașa,

ce

actele fără

Ambasadorul

Moldovei

Vogoridi,

|

«Prea

ilustre şi prea subite frate,
«Am primit scrisoarea voastră din
G Aprilie și primesc astăzi pe cea dela
13,
precum şi toate scrisorile alăturate.
Vă sunt recunoscător pentru înformațiunile serioase ce-mi comunicaţi
regulat. Am făcut uz de prima, trimi
tere,
în deplin acord cu așteptările E. V.
Voiu face acelaş uz, cu un rezultat
tot
atât

de favorabil, şi de informaţiunile trim
ise cu scri

soarea de astăzi. «Vă spun confidenţial că Lordul Clar
endon a aprobat răspunsul vostru,
dat
reprezintanţilor Franciei și Rusiei,
cu privirel a cele două ziare; el l-a,
găsiţ

demn,

drept

și legal.

-

-
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- «Am recomandat
E. S. purtarea
- voastră înţeleaptă și bine chibzuită în împrejurările actuale atât de grele.

Scriu de asemenea

Porții ceeace este ne-

cesarși lucrez peste tot locul la, cetace poate-fi folositor succesului vostru
în cariera strălucită ce vă stă înainte şi pentru care mă bucur că vă arătați

atât de vrednic. Vă rog să nu încetaţi de a-mi trimite şi în viitor informaţiuni serioase. În ce priveşte ideile: şi sfaturile prietenești ce-mi coreți, “văd
cu plăcere că nu aveţi nevoie do ele, căci purtarea voastră pân în mo-

mentul de faţă este în conformitate cu toate planurile ce le-aș puteă dori!
Eu nu, doresc nimic altcevă decât să urmaţi aceeaş cale, căci puteţi fi si&ur, că în acest chip numele vostru va deveni ilustru în Europa, iubit în

Moldova,

demn de a fi pronunţat de către

generaţiile

viitoare ale patriei

moldovenești. Astfel veţi scăpă această frumoasă țari de pericolul, în care
vor să o arunce niște trădători neruşinaţi şi nevrednici de numele de Moldoveni, cari pentru interese şi recompense materiale și 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 şi a o şterge de pe

harta popoarelor autonome, și sub pretextul numelui fabulos de România,
vreau să reducă, Moldova şi pe Moldoveni în starea Irlandei și a Irlandezilor, neîngrijindu-se de blestemele generaţiunilor prezente și viitoare.
«Voi împliniţi datoria de patriot cinstit și virtuos, neputând suferi astfel de
acţiuni

ticăloase de ale acelora, cari

nu roşese a şe numi

partid

naţional.

Cum se poate numi «partid naţional» o-cabală care vrea 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 aveă alt

nume decât cel, de «partid antinaţional», căci singurul partid naţional în
Moldova tste partidul protivnic Unirei, acela care se interesează de onoarea
patriei, de autonomia,

ei, de interesele ei, de

prezentul

şi viitorul ci; şi cu

mă.bucur că E. V. şi prietenii E. “V. fac parte din acest partid naţional și
patriotio.

«Guvernul

aceasta.

englez este contra Unirei ; să nu aveţi nici o indocală despre

Vă spun

confidonţial

că.sau. dat de curând

instrucțiuni

în con-

secinţă Comisarului englez din Bucureşti, care este priotenul meu, și E. V.
va cunoaște în scurt timp rezultatul numitelor instrucțiuni.
«E. V. a răspuns foarte bine reprezintanţilor Franciei și Rusiei, aveaţi in-

contestabil dreptul și aţi lucrat în limitele puse de drept și de legalitate.
Co zic? Nu aveaţi numâi dreptul, dar şi datoria de a procedă, astfel, ca șeful
unui Principat autonom,

şi de a respinge. intervenirile scandaloase

şi ilegale

ale străinilor în afacerile interne, cari privesc în primul rând liniștea şi siguranța locală, de cari Guvernul

autonom

este în întregime

responsabil.

«Nu e vina E. V., dacă aceşti doi Consuli s'au pus în mod imprudent într'o
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poziţiune falsă, din care Guvernele lor nu-i vor
puteă scoate decât rechemându-i. Dacă aceasta va mai întârzia și dacă
acești domni și-ar închipui
să reînceapă acele interveniri oficiale și în scris,
răspunsul laconieşi stereotip al E. V. este gata: el va fi un antidot specia
l pentru aceste friguri

intermitente.

:

«Eu sunt convins că Inalta Poartă va ști să aprecieze
'serviciile prudente,

|

tăria, legală și înţelepciunea E. V., şi nu cred că, În urma
insinuaţiunilor
străine, să ajungă în situația neplăcută de a vă ascunde,
fără 'voie, în co-

respondența

ei, întreagă

mulțumirea

ce simte şi cât.de

mult aprobă

înţe-

leapta şi 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 fiindcă
sunteţi şef al acestui Principat autonom și în acelaş timp
boier moldovean,

trebue să vă îndepliniţi şi datoriile către patria voastră şi să
arătaţi la nevoie

Porții, cari sunt prerogativele pretinse ab anliquo ale
acestor provincii, şi că
cea dintâi dintre aceste prerogative este existența auton
omă a Moldovei ca.
un Principat deosebit. Orice om drept și cuminte nu
poate decât să respecte pe E. V., câtă vreme veţi consideră ca, o datorie a
pozițiunei voastre
şi a sentimentelor voastre patriotice, de a păstră, nevăt
imat depozitul preţios
ce vă este încredințat, depozitul autonomiei şi al
bazei prosperităței viitoare
a patriei voastre Moldova. Mă mărginesc astăzi
la cele de mai sus, rezer-

vându-mi să vă scriu, ori de câte ori se va prezintă
un caz serios şi demn
de a fi transmis E. V. Vă repet că în general purtar
ea voastră până în
prezen
t a fost

perfecti,

și

că

observând

şi cunoscând

aceeaș purtare veţi trebui să aveţi şi. în viitor;

tot ce se

Scrisoarea confidențială a lui Stefanali Vogoride
macamul Moldovei Vogoride din 25 Aprilie :

petrece,

DL

către

Caima|

«Scumpul meu fiu Nicolae! Dorindu-vă toată
fericirea, vă salut părintește.
«Din scrisorile ce vi s'au trimis de Inalta Poartă
, precum şi din cele ce

"singur îmi spuneți, rezultă că toţi sunt mulţumiţi
de administraţia voastră.
Mai rezultă că trebue să, fiţi mulţumit de secretarul
Ministrului Prusiei și de
Consulul său din

laşi.

|

A
«Aflu că d-l Bulwer se înțelege în mod 'sincer cu
reprezentantul Austriei.
Sublima. Poartă este satisfăcută, de purtarea înţele
aptă și de. limbagiul. pe
care Savfet-Effendi 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, si nu

se poarte cu bunăvoință către tine. 'Te rog
transmile.
E. S. complimentele mele respectuoase și devotament
ul meu pentru persoana,
sa atât

de vrednică de toată consideraţiunea.

149

«Cel mai

Na

DIMITRIE A. STURDZA.

periculos dintre comisari

este

558

d-l de Basily;

dar

presupun

că

veţi găsi mijloacele de a-l menajă și de a-l atrage în mod înțelept 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 mâ-

năstirile grecești ; până când afacerile vor fi organizate mai sistematic, răspundeţi că vaţi ruinat cu cheltuelile extraordinare făcute pentru distrugerea

sistemului unioniștilor; că dacă aceşti bani se luau

în vremuri

liniştite şi

pacinice, cu atât mai mult trebue să se iea în timpul de acum, agitat și critic
Și că pe când speraţi ca Poarta să vă -furniseze fonduri speciale pentru a
ajunge la scopul ei, ea vă lipseşte și de cei 12.000 de ducați pe cari Vis-

teria îi primiă în fiecare an. Vă puteţi înţelege în această privinţă cu SavfetEfendi şi să-l faceţi să serie Porții în acest sens.
«In orice caz fiţi foarte modest și plin de încredere în bunăvoința și adânca
prudență a E. S. Reşid Pașa și a stăpânului

nostru.»

Scrisoarea, confidențială a, lui -Stefanachi

„ camul Moldovei Vogoride,
* «Scumpul

meu

din 6 Maiu:

Nicolae! Dorindu-ţi

Vogoride către

Caima-

toată fericirea te salut părinteşte.

» «Cu mare mirare am aflat despre îndepărtarea lui Costin Catargiu din Ministerul actual al Moldovei și în special, în împrejurările cari au contribuit

la a sa îndepărtare; Eu cunose pe acest om ; el e îndrăzneţ, agită și răscolește totul, când vrea și când e decis. Este un om pentru care Austria
e

bine dispusă, ca fiind contrar: Unirei celor două provincii şi schimbarea lui

se interpretează ca o concesiune, din partea voastră, plângerilor aduse contra

„„ ui de către consulul Franciei şi că ai fi deschis porţile înaintării partidului
francez. Se mai

zice aci că la aceasta var fi călăuzit

și un

sentiment de

rivalitate : pentru a-l îndepărtă dela Domnie l-aţi îndepărtat din “minister,
pe când în definitiv Domnia nu depinde de cei din Moldova, ci de voinţa
și aprobarea Inaltei Porţi și de unii ambasadori străini, pe cari noi îi putem. dispune și atrage în favoarea voastră. Urmaţi sfatul ce vam dat ade-

seori ; fiți tare, răbdător

şi mai ales ascundeţi-vă gândurile, fiţi tăcut şi mai

ales imparţial și Allah Kerim (D-zeu va ajută) ! Invocână ajutorul lui Dumnezeu, noi veghiem aci. In cele din urmă trei zile am primit vizita d-lui Boutenief, a d-lui Prokesch, Ambasadorul Austriei și a Lordului Stratford ; zilele

aceste aștept și pe d-l Thouvenel,. Inalta Poartă cere ca să fiţi hotărit
şi ne-

clintit și să urmaţi. totdeauna

o linie

deauna, că sunteţi 'slujbașul puternicului

de purtare,
Imperiu

care

să probeze în tot-.

turcesc (observând în acelaș

:
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timp convenienţele). Voi trebue si-i apărați cauza,
până în mome

ntul când
Inalta Poartă se va, puteă declară pe faţă
contra Uhnirei.
,
«In scrisoarea ce am primit ieri dela d C.
Mussurus din Londra, îmi serie
că primeşte regulat scrisori dela voi și că
conducându-se după ele, raportează Lordului Palmerston și Lordului Clare
ndon şi că Mussurus. însuș şi ministrii din Londra sunt mulţumiţi de administra
ţia voastră şi de modul cum
- răspundeţi Francioi şi celorlalte Puteri, cari
se înțeleg într'ascuns cu dânsa.
Astfel cum Anglia este puterea cea mai prepo
nderantă în afacerile Orientului
şi
cum în unire cu Austr

ia se împotrivește și respinge partidele străin
e în
” Moldo- Valahia, cari ne sunt ostile, trebu
e să scrieți adeseori și regulat d-lui
C.
Mussurus la Londra şi să vă înţelegeţi în taină
și sincer cu Consulul
Austriei, căci d-l Prokesch a cerut cu stărui
nță numirea voastră la Căimăcămie dela Inalta Poartă, aducând ca argum
ent, că garanţia tatălui vostru
este îndestulătoare.
|
<Aştept cu nerăbdare scrisorile voastre pentr
u

a mă linişti.»

Scrisoarea confidențială a lui Fotiade, Capulkehaia
al Moldovei la,
Constantinopole, către
-Caimacamul

Moldovei Vogoride,

«Prea ilustre Principe!

din 6 Maiu:

M'âm grăbit a vă anunţă, astăzi printr'o teleg
ramă,
numirea A. $. Aali Galib Paşa, la Afacerile străin
e, fiul A. S. Marelui Vizir
şi giner

e al Maiestăţii Sale, precum și reabilitarea
A. Ş. Edhem Pașa; în.
demnitatea ce. ocupase înainte, ca membru
în Tanzimat. Aştept ca să-mi
trimiteţi cât mai curând felicitările obicin
uite în astfel de ocaziuni.
„
«D-l Panaioti -Balș îmi anunţă formarea Ministerul
ui E. V. şi înlocuirea,
d-lui C. Catargiu prin 4-l Vasile Ghica.
Mă mir că E. V. nu mi-a comunicat.
nimic cu privire la această schimbare serioa
să, abţinându-vă de a-mi trimite
„0 scrisoare, ca să pot țineă un limbagiu
convenabil ministrilor Inaltei Porţi.
şi ambasadorilor, cari se interesează în
cele mai mici. amănunte. de ceeace
se.petrece acolo. .
i
E

«Numitul d-l Balş aducându-mi la cunoștință
această schimbare ministe„rială, mica trimis în acelaș timp un pache
t al Consulului austriac pentru
Baronul Prokesch și un altul al E, &, Savfe
t-Effendi pentru Inalta Poartă.
«Curios să cunosc ce raportă, numitul
Consul, m'am dus să-i predau eu
singur Baronului Prokesch pachetul. E. S$.'
deschizându-l în prezența mea și
cetind comunicările,
mi-a exprimat nemulţumirea sa pentru
destituirea d-lui
Catargiu, pe care a atribuit-o rivalităţilo
r şi lipsei de încredere. Ar fi trebui
t
să

păstraţi pe d-l Catargiu. până la formarea
Divanului, după

cum vam 'seris:
adeseori. Dar dacă aveaţi motive să-l:
îndepărtați, orândueala, și datoria cereau
ca să informaţi despre aceasta Poarta
; cu toate acestea, faptul e îndeplinit

şi fiindcă cred. că numirea d-lui Vasile
Ghica a plăcut Consulului austriac,
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asupra

alegerilor,

pe cari

trebue să le grăbiţi cât se poate de mult, căci totul depinde de rezultatul lor.
«Lordul Stratford de Redclifte, făcând ieri o vizită A. S. Principelui, i-a
spus că cunoaște, dintr'o telegramă a d-lui Bulwer, înlocuirea d-lui Catargiu
fâră alt comentar.
m
|
|
«Pachetul E. $. Savfet-Effendi pentru Inalta Poartă a fost predat de mine:
lui Azim-Bei,
cui îi eră adresat. Voiu cunoaște astăzi conţinutul lui.
- «Aştept aci răspunsul E. V. care-mi va confirmă primirea pachetului şi

aşteptcu nerăbdare

detaliile

evenimentelor

îndeplinite.»

- Scrisoarea, confidențialăa lui Fotiade, Capukehaia al Moldovei la
Constantinopole, către Caimacamul Vogoride, din 9 Maiu:
(Secretă) .

,

|

«Prea ilustrul meu frate! Relaţiunile mele cu Marele Vizir şi A. S. Galib

Pașa

sunt cât se.poate

de intime.

.

«Baronul Prolesch a contribuit mult la numirea, lui Galib Paşa şi a câștigat
astfel o mare influință la Poartă.B. V. să aibă griji a-și atrage şi mai
mult bunăvoința Austriei, căci trebue să ştiţi, că 'eu servesc: aci de- instra-

ment secret în relaţiunile E. S. şi Marele Vizir,

- “«Aştept încă răspunsul vostru la cele ce vam

cunoscute: hotăririle voastre în ceeace
veşte recomandaţiunile mele

|
scris şi binevoiţi a-mi face

mă priveşte pe

daţiuni, dar în particular și nu în scrisoare oficială,
<Totul merge bine şi sper că prin situaţia ce am

ajunge scopul.

mine

pentru d-l Arghiropulo şi alte

|

a

şi în ce primici

recoman-:

.
câștigat aci ne -vom

Sa

«Baronul: Prokesch merge mâne la Buiucdere; el a promis să prânzească
mâne la noi cu întreaga sa familie; de altă parte Lordul Redelifte mia în=!

“vitat poimânesă prânzesc la el.»
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 Commisarului

francez. M'am

grăbit,

după

o înțelegere

prealabilă

cu

Baronul

Prokesch, să comunic Marelui Vizir și A. S. Galib “Paşa, conținutul numitei»
depeşe. În acelaș timp am. întâlnit la A.$. pe primul dragoman al Ambasadei.

austriace, Baronul

Schlechta,

însărcinat cu: aceeaş misiune de: a comunică.

Inaltei Porţi depeşa Comisarului austriac tratână aceeaș chestiune.
“«Cu chipul acesta am fâcut cauză comună şi am propus, de acord. cu'ei,
măsurile cerute în' această ocaziune. A. S. Galib Pașa ne-a comunicat depeşa:

5Gl.

*
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Intrinsa se spune:

că, nici un act ilegal nu a fost comis și nu se va comite
în Moldova, şi: că
Inalta, Poartă poate da această asigurare d-lui 'Thouvenel,
în caz când ar voi

să prezinte reclamaţiuni.

|

|

o

<A. S. Marele Vizir aprobând cererea E. V. a promis că
va răspunde d-lui
Thouvenel că «Caimacamul având depline puteri la numirea
miniștrilor săi,
«imediat ce s'a convins de parţialitatea 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 acelaş

timp actele sale contra, Unirei. Eu am recomandat Porții să
ţină d-lui Thou-

venel un limbagiu hotărît şi să blameze, intorcându-i
argumentele, parţialitatea Comisarului şi 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 Viziraului a avut o lungă conferință asupra, afacerilor moldove
nești. Astăzi după
ce voiu află amănuntelă acestei conferinţe, vă voiu anunţă.
Așteptând aflu că

trimiterea, celei de a doua scrisori patriarhale
vam

comunicat-o,

către

a fost amânată pentru moment.

această copie:și să o ţineţi secretă.

Mitropolit, a cărei copie

Vă rog deci să păstraţi

|

«Alaltăieri primul dragoman al Ambasadei franceze a comuni
cat Marelui
Vizir. instrucţiunile Ambasadorului său susținând că E.
V., în unire cu Savfet-.
Effendi, aţi ameninţat pe Mitropolit a-l destitui şi
ci această noutate s'a
răspândit.în Iaşi. Fiind întrebat despre aceasta, am răspuns
că Caimacamul.
obţinând probe reale despre ilegalităţile și purtarea
anticanonică 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 regulele existente şi cu canoanele bisericeşti, a, scris o
scrisoare sfătuitoare Mitropolitului. Astfel am prezentat cestiunea ca foarte simplă
și foarte regulată.
«Eu conchid după comunicările şi spusele. Ambasadelor
franceză
şi rusă,
, că,

ei încearcă să scape cu orice preţ pe Mitropolit și
să învinovăţească pe
E. V. că persecutați pe Sf. Sa pe nedrept şi cu patimă.
i

«Daţi-mi la timp ştiri despre tot ce se petrece, căci
de o săptămână sunt
fără vreo scrisoare a E. V.
A
«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, confidențială a lui Fotiade,

Capukehaia al Moldovei
la;

Constantinopole, către Caimaca.mul Vogoride,

din 16 Maiu :

«Excelenţă! M'am informat cu privire la ultima întrevedere.
a d-lui Thouvenel
cu Marele Vizir și 'cu A. S. Galib Paşa și mă grăbesc
a vă anunţă, că E. S. a.
*

._.
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vorbit mult contra purtării

DIMIPRIE A, STURDZA
d-lui

Catargiu,

-

prezentând

"509:a
chiar documente

ce

probau violențele parţialităţii sale contra Unirei. EL a mai reclamat și contra
persecuțiunilor i. V. și ale lui Savfet-Efendi împotriva Mitropolitului. A adăugat ,
„că aţi spus Sf. Sale, că dacă va continuă să încurajeze clerul pentru Unire,

„„ veţi face ca ţara să fie ocupată de. trupe austro-turce. Intre alte reclamaţiuni

contra voastră în special și contra noastră, cei de aci, Ambasadorul

adăugat, pentru a ne compromite
pe

a mai

toţi faţă de Poartă, că aţi declarat d-lui

Place în mod confidenţial, că deși voiţi să păstraţi cea mai mare imparţia-

litate şi să lăsaţi ca lucrurile să: meargă dela sine, totuș vă temeţi să
procedaţi astfel, deoarece aveţi pe venerabilul vostru părinte și familia voastră
la Constantinopole.
IE
|
«În .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 referenduuu, pentru a fi supuse discuțiunii Consiliului de ministri, care se va întruni astăzi sub prezidenţia Marelui Vizir.
Până atunci, în urma 'celor 'ce am aflat dela Lordul Redelifte și Baronul de
Prokesch, cari au comunicat Inaltei Porţi depeși confidenţiale, Consiliul de
miniștri nu va puteă decât să aprobe toate actele E. V. și ale lui Savfet-

- Efendi contra Unirei. Poarta i-a comunicat acestuia, înainte cu trei zile, telegrafic aprobarea sa, îndemnându-l să grăbească cât se poate mai mult alegerile în Moldova, împotriva plângerilor Comisarilor francez, prusian, rus și
sard, cari au voit să fie suspendate sub pretext că Fermanul de Convocare

are nevoie de o interpretare și de lămuriri. Răspunsul dat 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 înțelegere şi armonia, ce există între

E. V. şi Savfet-Efendi. Continuaţi a vă strânge tot mai mult relațiunile cu
E. $., căci aci Savfet-Efendi se bucură de o mare consideraţiune la Poartă

și la Ambasadorii Anglidi și Austriei.
|
» «Mai ales în urma, celor ce vam scris, trebue să grăbiţi alegerile şi năzuinţele: voastre vor fi răsplătite de către Poartă, care doreşte mult ca Divanul

Moldovei să se întrunească înainte de cel al Valahiei.

|

A

"«leri am vorbit mult cu Baronul Prokesch și cu Lordul Redeliffe. Am fost
foarte mulţumit că i-am găsit foarte bine dispuși în favoarea E. V. Lordul:
mi-ă, arătat o dopeșă telegrafică'a secretarului d-lui Bulwer, care acum se
află în Moldova, prin care îi anunţă plecarea d-lui Le Sourd și-i recomandă
foarte călduros pe E. V. In această întrevedere Lordul mi-a comunicat
că

se spune, că
hârtiile d-lui
" «Alaltăjeri
„care aveă. să
a.

E. V. pentru a .plăceă Francezilor aţi dat în ascuns d-lui Place
Catargiu, dar a adăugat că consideră aceasta, ca o calomnie.
am. întâlnit la Poartă pe primul dragoman al Legaţiunei Prusiei,
comunice A, S. Marelui Vizir raportul. Comisarului prusian din
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lași, care relată că E. V. aţi [i spus că
prezenţa -Comisatrilor' în Iași a adus. - cu sine revoluţia. Insă.d-l Balș, voind
să - îndrepteze. expresia E. V., ar-fi
modificat-o zicând, că prezenţa Comisarilo
r a încurajat spiritul de revoltă,
EI spune

că E. S. Savfet-Efendi întrun moment de supăr

are contra Mitro-.
politului ar fi zis că va face' să se ocupe
ţara de trupe turcești, pentru “a;
întrebuință puterea armată contra union
iștilor. De altfel rapoarte de acestea
nu fac nici o impresie la Inalta Poart
ă.

» «Ambasadorul Prusiei a făcut o comunica
re

tului, dar rezultatul nu a, fost după

Scrisoarea

dorința sa.»

Porții în favoarea, Mitropoli-.
|

confidențială a lui Fotiade, Capulehaia,

Constantinopole, către

Caimacamul

Vogoride,

i

al Moldovei la

din 20 Maiu:

_

«Excelenţă ! Imediat după ce am primit
scrisoarea E. V. din26 Aprilie, m'ara.
grăbit să comunic cele ce am crezut
de trebuință Vizirului și lui Galib Paşa.
|
In precedenta mea scrisoare, vam rapor
tat cu privire la Mitropolit, precum
şi

hotărîrea luată de a se amână

trimiterea

celei de a doua

serisori patriar-.
hale, a cărei copie vam trimis-o. Veste
a schimbărei favorabile, făcută prin
împăcarea Mitropolitului cu E. V., ne-a,
bucurat pe toţi, cari am prevăzut
un rezultat oarecare, chiar și amical, al
primei scrisori patriarhale. Ar fi fost:
de dorit a reuşi să se trimită și aceas
tă a doua scrisoare, Dar A. S. Marele. Vizir, repetându-mi cele ce i-a spus
de curând a-l Thouyenel, adică că

E. V. sunteţi obligat a evită orice imparțiali
tate în urma instrucțiunilor se-;
crete ale Porții şi fiindcă familia, voastră este
aci ca zălog în.. mânile Gu-,
vernului superior, A. 3. pentru a nu da
ocazie la nouă plângeri și pentru a
nu confirmă vorbele d-lui 'Thouvenel a decis
să amâne trimiterea acăstei
scrisori. Din. parte-mi am avut grija si
întrebuinţez diferite argumente și
mijloace de formă pentru a desminţi cuvintele
d-lui Thouvenel, probând că
ele nu sunt decât niște sofisme pentru
a intimidă Inalta Poartă 'Şi pentru a:
paraliză energia Guvernului moldovenesc
şi nădăjduese, după cele ce am:
înţeles eu însumi şi după asigurările Baronului
Prokeschși ale Lordului Redcliffe, că mi-a
m

ajuns scopul. Dar până

atunci E. V. să iea:

bine seama, la
convorbirile ce aveți cu Consulul Franciei, la orice
vorbă care var. puteă,
compromite în faţa Inaltei Porţi, şi aceasta, măca
r “pentru ochii : lumei.. Vă,
anunț cu bucurie, căi în Consiliul ce Sa, ţinut
alaltăieri. toate actele E. V. şi
ale lui Savfet-Efendi au fost admise, şi aprob
ate de către toți membri Con-,
siliul
ui, mai ales măsurile ce le-aţi luat în unire
cu el pentru a grăbi

alegerile.
„ «Poarta scrie astăzi lui Sâvfet-Efendi exprimându-i
aprobarea
'sa. :Vă 'alătur
aci scrisoarea, ce veţi binevoi a o predă, imediat
E. S., căruia i-am scris că-i.
sunteţi recunoscător și că nu încetaţi a-i aduce elogi
i atât la Poartă cât și
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“nouă. Dar fiindcă E. S. a primit dela Poartă instrucţiuni. complete, E. Voastră trebue.să se înţeleagă cu el în orice ocaziune şi să-i urmaţi sfaturile.
„. «E. 8, 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 voinței sale; dar
printr'o depeşă telegrafică, sosită patru zile înaintea scrisorii sale, E. $. 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 alte cestiuni. : Răspunsul va fi conform cu vederile
IE. V. Din cauza Ramazanului această depeși n'a 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 aveă majoritatea, a bucurat mult pe Marele Vizir,
care îndată ce se va obţincă aceasta, își rezervă, după cum mi-a spus, a
vă dovedi, imediat după rezultat, prin probe strălucite, satisfacțiunea Inaltei

Porţi faţă de E: V.

«lată în puţine cuvinte spiritul politicei Inaltei Porţi: ca doreşte ca E. V.

să lucreze cu energie în contra Unirei, dar peste tot fără sgomot și mai ales
fără, a divulga că primiţi astfel de instrucţiuni dela Poartă.

«In “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 credeți.
pentru a: conlucră în. vederile sale.
«Instrucţiunile trimise Lordului

Redeliffe de către Guvernul

său sunt lă-

murite.şi precise. Inalta Poartă a fost foarte mulțumită de aceasta.

-

«Acum trei zile Baronul Prokesch şi Lordul Redelifte, ducându-se la Poartă, -

sau explicat în mod confidenţial cu Marele Vizir, care a adoptat şi aprobat
toate propunerile lor cu privire la măsurile ce trebue luate contra Unirei.
„Am auzit acestea dela, înșiși Ambasadorii, pe cari i-am văzut zilele acestea.
«Deoarece d-l Thouvenel întrebuinţează în continuu cuvintele : parţialitate:
şi asuprirea opiniei publice, ca motive

pentru plângerile

ce

administraţiei E. V., am comunicat Marelui. Vizir, în -scop

le

face contra

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. Sper că acest argument ne

va folosi mult.
«extrasul din «Gazeta Moldovei», ce mi-aţi trimis, a plăcut: lam arătat

celor:
ce 'se cuveniă.

Vreau

să-l: dau

să
s se 'publice în

ziarul

d-lui

Sper că aţi fost mulțumit de articolul lui Nogu6s din 18 Maiu.»

Nogu6s.
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Scrisoarea Lordului Stratford de Redelijfe
către Caimacamiul Moldovei Vogoride, din 3 Aprilio:
| «Domnule Caimacam, Mă grăbesc a vă
anunţă primirea celor două scrisori,
ce mi-aţi făcut cinstea ami adresă în urma
numirei voastre la Căimiciumia,

"Moldovei.

Cea

din

1*/,

Martie

mi-a

fost predată

«E. V, nu face decât să dea dreptate

de

d-l Fotiade.

simţimintelor mele, presupuind că

mă interesez de succesul administraţiei voast
re. Sunteţi prea mult identificat
cu bunăstarea Principatului, pentru a-mi
permite să presupun măcar un
moment, că nu vaţi da toate silințele,
ca, să justilicaţi încrederea Inaltei
Porţi. Imprejurările în cari se găsesc astăzi
Provinciile Dunărene sunt eritice și viitorul uneia ca şi al celeilalte depin
de, în parte, de mersul guvernelor lor provizorii şi de înțelepciunea
mai maro 'sau mai mică ce va

prezidă, la exercitarea funcţiunilor lor,

i

«li de sperat că bunăvoința Inaltei Porţi, unită
cu Marile Puteri, aliatele
sale, va reuşi să realizeze bunele dispoziţiu
ni -ce se" manifestă în Principate, pentru a asociă progresul prosperității
lor respective, cu marele prin-

cipiu al integrităţii Imperiului Otoman, conslinţit
din nou prin "Tratatul din

30 Martie

1856.

|

|

«Fiţi încredinţat de dorinţa mea de a întreținea
cele mai bune

cu E. V. și profit de această

ocuziune

mele consideraţiuni.»

pentru a vă

relaţiuni

da asigurarea,

înaltei

Scrisoarea Baronului de Prokesch-Osten,
Internunciul Austiiiei
la Constantinopole, către Caimacamul Vogoride,
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 ce mi-aţi făcut cinstea

a-mi adresă, cu data de 26 Fevruarie (10
Martie), am amânat
meu până în momentul când poziţiunea A. V,
sa mai clarificat.

răspunsul
i

"cAm urmărit cu un viu interes.
şi cu o mulțumire crescândă activitatea
ce A. V. n'a încetat a desfășură întrun chip cars
V'a, făcut si: meritaţi recunoștința și elogiile Inaltei Porţi și m'am; felicitat,
în acceaș măsură, pentru
partea ce am avut fericirea să iau, la alegerea
persoanei A. V. pentru postul

ce ocupați în chip atât de demn.

«Experiențele
vedeă stăruind,

Si

apucat pătrunderea voastră și cunoaşterea

ale Curţii suzerane.
«Eu apreciez

asemenea

|

aa

din ultimul timp îmi dau asigurarea preți
oasă de u Vă,
Alteță, cu acelaş tact și cu o egală tărie
pe calea ce a

pe deplin

N

greutăţile

o

adevăratelor interese ale ţărei şi

în contra

a

cărora

are să lupte A. V;

înţelepciunea, și curajul, cari vor reuși să le birucască;

constitui decât un merit cu atât mai strălu
cit,

”

nu vor

150

DIMITRIE

A, STURDZA

-

|

566

- «Inalta Poartă, faţă de pericolele ce prezintă Unirea şi faţă de necesitatea
de a le combate, împărtășește părerea și hotărîrea fermă a Austriei. Rog
„peA. V. să binevoească a fi convinsă de aceasta în fiecare moment și în
orice ocazie. Experienţa voastră, Alteță, vă va face să înţelegeţi uşor menajamentele pe cari Divanul e câte odată constrâns
mările neplăcute ale situaţiunii ce i-au impus
aci, în cazurile

unde

acţiunea

Porții este

împiedicată

aceea, a organelor

sale, în a, căror deștepticiune

dințat

Continuaţi

interesele.

energie, înţeleptește

dreptate unei purtări,
rațiunea ce o pot

deci,

să le facă şi cari sunt urîmprejurările. Dar tocmai
sau

contrariată,

și devotament

Alteță, să le apăraţi

cu

începe

și-a înore-

credinţă şi cu

moderată în ce privește formele, şi toată lumea

care fără

patimă și observând

pretinde în mod

legal,

va da,

față de toţi conside-

nu urmăreşte

alt scop,

decât să

servească, în calitate de depozitar responsabil al puterilor Suzeranului, cauza
acestuia şi a, țărei.»
Scrisoarea lui

Edhem

Pașa

goridi, din 22 Aprilie:

către Caimacamul

Moldovei

N.

Vo-

«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 şi copia a trei cereri
adresate de redacţiunile acelor ziare Consiliului Administrativ și Secreta|

riatului.

«Cum; aceste ziare nu sunt destinate decât să servească de organe pentru

propagarea, ideilor unioniste și cum Comisarul: Inaltei Porţi v'a adresat din
Bucureşti
“două

o scrisoare, în care vă

ziare,

eu vă autorizez, prin

recomandă
urmare,

a împiedică

d-le. Caimacam,

reapariția, acestor
să refuzaţi

rizaţiunea cerută pentru publicarea, lor.
«Am primit îîn acelaș timp cu scrisoarea de mai sus și «Buletinul

auto-

Oficial»

„privitor la dispoziţiunile ce s'au luat până acum pentru executarea Fermanului de Convocare a Divanurilor ad-hoc, precum şi copiile diferitelor discursuri, ce sau pronunțat
cu această ocazie și cu ocazia predărei Fermanului

SE

pentru numirea D-Voastre.»
„ Scrisoarea, lui Edhem

din

Pașa către Caimacamul

Moldovei

Vogoridi,

22 Aprilie : :
«Domnule

Gaimacam!

Am

primit depeșa

confidențială

ce mi-ați

făcut

„onoarea a-mi adresă cu data de 2 a curentei, pentru a mă informă despre
diferite cestiuni”şi între altele despre limbajul ce aţi ţinut câtorvă dintre
N

567

DIVANURILE

AD-IIOC

DIN

IAŞI

ȘI

BUCUREŞTI, , III,

-

şefii partidului unionist și despre simpatiile faţă
de Unire ale d-lui Dalyell
LI
destinat a fi trimis la Iaşi, ca să secondeze acțiun
ea Consulului englez. . :
«Aprob în totul ceeace ați spus şi răspuns
numiţilor şefi de partid şi
interzicerea publicării . ziarelor unioniste. “Inalt
a Poartă nu poa-te
decât să
apreci

eze purtarea, D-Voastre lăudabilă în această, privin
ță.

«Mă, grăbesc a vă preveni, că am

O.

informat pe E. Sa Ambasadorul

i

Angliei

despre toate cele ce mi-aţi comunicat cu privire la
d-l Dalyell şi cum SavfetEfendi trebue să fi sosit în laşi, vă rog sa-l puneţi
în cunoştinţă despre aceasta
și pe E. Sa,

«Voiu luă în considerare

N

|

e

cele ce-mi spuneţi cu privire la d-l Constantin

Catargiu şi vă mulțumesc pentru traducerea ce
mi-aţi transmis a unci piese
ce conţine profesiunea, de credință şi dorințele
partidului unionist.».

„_

Sorisoarea d-lui Gâdel de. Lanoy, Consul âl Austr
iei la; Iași, cătro
Caimacamul Vogoride, din 4 Maiu:
i

«Alteță ! Este de absolută urgenţă, ca instru
cțiunile să fie expediate chiar
astăseară. Insistaţi, impuneţi-vă autoritatea
și nu pierdeţi nici un momenţ,

Vă rog. Mai târziu vă voiu explică motivul.»

„Scrisoarea, d-lui Alison, Secretar al Ambasade
i Angliei la Constantinopole, către Caimacamul Vogoride, din
16 Maiu:
- „«Excelenţi, Am primit scrisoarea, ce E. V, mi-aţi
făcut cinstea a-mi trimite
prin intermediul. d-lui Hatman Fotiade şi vă asigur
în toată sinceritatea, că
În urma relaţiunilor ce primesc, voiu continuă a da.-dr
epiate administrației
voastre.

e:

«Am comunicat ' conţinutul sorisorii voastre Îi. $, d-lui” Ambas
ador şi
mulţumindu-vă pentru cuvintele măgulitoare ce le-aţi spus
la adresa mea,
am onoarea a rămânea al E. V., ste.»

Două rapoarte ale Baronului de Talleyrand-Pâri
gord, adresate
Comite
: Walew
lui
ski, din 29. Maiu și. 12 unic, comunică copiile.a
7..scrisori «ale cărora originale au fost depuse
de un pricten din
Moldova» în mânile Comisarului. Fransioi.
e
* “In 29 Maiu au fost depuse „«Originalele Scr
isoril
— d-nilo
or»r:

Alecu Vogoride din 14. Aprilie (No. 2), Prokesch:Osten diti 18
Aprili

e
(No. 3)-şi Gâdel-Lanoy
din 6 Maiu (No. po
-- In 12-Iunie au fost depuse. «Originalele Scrisorilor»
d-lui Ioan
Fotiade din 10, 16, și.20 Maiu—.
i
Prin raportul din 29 Maiu să mai trimiteă, și seriso
area, Patriar-
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1), prin care amenință pe Mide Talleyrand-Pârigord

către

Comitele Walewski, 'din 29 Maiu:
«Am 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 toate afirmările din corespondenţa

mea

și au-

"torizează, protestările ce m'am crezut: dator, în înţelegere cu colegii mei
prusian, rus şi sard, a le trece în procesul verbal al Comisiunei.
<V'am adus la cunoştinţă intențiunea noastră comună în depeșa 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

arhului din. Constantinopole către
cerută de Prinţul

Mitropolitul

din

amenințătoare

Iași.

a Patri-

Această scrisoare,

Vogoride, a fost predată deschisă Eminenţei Sale de către

Ministrul de Culte. Ea făceă începutul seriei de măsuri hotărite a se luă în
contra Mitropolitului; dela intimidări verbale s'a trecut la ameninţări scrise,
dela amenințări 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 n'aș face- decât să
slăbesc impresiunea ce va produce asupra E. V. cetirea -acestei coresporidenţe 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

„Prokeschși de încurajările ce le trimite Caimacamului Moldovei. Alătur şi
un bilet al d-lui Goedel, Consulul Austriei la Iași (No. 4), în scop de a grăbi
formarea listelor electorale, pe cari d-l de Richthofen,

rugat pe Savfet-Effendi să le amâne până ce

d-l Benzi şi eu l-am

Comisiunea va rezolvi greu-

tățile relative la aplicarea Fermanului. Mi sau predat originalele depeşei și
biletului, cari dovedesc ceeace noi um afirmat totdeauna : necalificabila

îngerință a Agentului austriac din lași. Această ingerinţă cred că este stabilită în mod inconteștabil prin acest document preţios. Am comunicat d-lui
Thouvenel

toate aceste piese.

-

«Savfet-Effendi reîntorcându-se încă alaltăieri, Comisiunea va incă mâno
prima sa şedinţă oficială şi se va constitui. Proevăd mari greutăți, 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 a devenit prea învederată, pentru
a nu aduce atingere autorităţei noastre comune. Increderea în Comisiune se pierde
pe fiecare
zi şi greutăţile interioare, ce se îngrimădese în jurul cestiunei
politice a

Unirei, mă fac să cred, că singura soluțiune posibilă va fi o hotărire
prea

labilă a Congresului din Paris. Oricum ar fi aceea, voiu preferăo nesiguranţei în care sunt lăsate populaţiunile, deoarece noi nu le putem
promite
realizarea. pozitivă a unei dorințe prea naturale și prea generale
, pentru a

puteă fi contestată, astăzi.»

“Baronul de Talleyrand-P6rigord
12 Iunie, următorul raport:

trimite

Comitelui

Walewski,

la,

«Vă trimit copiile a trei scrisori foarte curioase, cari au
picat în mânile
mele. Ele sunt urmarea scrisorilor ultimei mele expediţ
iuni și completează
seria dovezilor în sprijinul convingerei mele, că nu
întâlnim la Londra, la

Constintinopol, și la Viena decât rea credinţă.

«D-l Fotiade este, precum o ştiţi, cumnatul Principelui
„Vogoride, și mui
mult încă însărcinatul de afaceri al Moldovei pe lângă
Sublima, Poartă. Ţin.
a vă atrage în special luarea aminte, că el seriă
aceste scrisori instructive
în momentul, în care Reşid Pașa, cu lacrimi în ochi,
protestă, în faţa d-lui

Thouvenel, de imparţialitatea, de lealitatea şi 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 şi auspiciile a asemenea oameni, nu vor
fi decât o
nedemnă comedie?
LL
|
«Relaţiunile mele cu Sir H. Bulwer sunt personal foarte bune;
dar. am
evitat foarte mult săi mă pun în opoziţie cu dânsul în timpul
discuţiunilor

dese,

dului

cari s'au rădicat
în ultimele, ședințe.

Insă atitudinea, sa în faţa parti-

Unirei a asvârlit aci, trebue să spun, o mare

descurajare. Nimeni

nu

mai e la îndoeală că Anglia, este astăzi ostilă programului Unioniș
tilor în mod

sistematic. Purtarea agenţilor săi, ceeace cei lasă să se înțelea
gă din instrucțiunile lor, în fine limbagiul presei austriace și turcești,
sunt fapte vădito

pentru a legitimă temerile acelora, cari s'au încrezut în buna
credinţă şi în
«fair play.» Sarcina mea devine din zi în zi mai grea, şi dacă
d-l Thouvenel nu capătă o satisfacere pentru ilegalit
- Caimac
ăţil
amului
e
Moldovei,
creditul meu va fi iute pierdut. Depeșşile d-lui Place nu pot
să lase nici o

îndoeală, că Principele Vogoride urmăreşte, cu o periste
nță -nebună, calea '
deplorabilă în care a intrat. Liehman, Bulwer şi
Savfet declară,. că carac-

terul nostru consultativ ne interzice de a remedii această,
situațiune. |
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„ «Ce vor gândi populaţiunile câlor două Principăte, când vor vedeă

asistăm

«Unirea

dintre noi», axticol publicat în ziarul « Concordia», No. 34,

de Dimitrie Rallet, cu aluziune 'la corespondenţa

goride,

că noi

ca spectatori impasibili la abuzurile ce se fac în jurul nostru?»

îmmânată

de D. Rallet Comisarilor

la București. '

«In fiecare ţară cele mai multe rele
vin de pe afară.
Ra
a
«Gr. Alexandrescu.

i

«Suntem în ajunul

secrotă a lui Vo-

zilei măreţe unde 'Țerile Române au ajuns a-și rosti

dorințele, unde pământul

lor,

liber de povara unei lungi

ospitalităţi, are a

produce flori sau spini, unde soarta noastră se vă hotări spre bine sau. spre
rău, unde sub dulcea înrâurire a unei speranțe comune, avem a uită tristele
încercări prin cari am trecut.
|
.
«Puterile Europei ne smulseră din uitarea în care ne-au fost părăsit şi ne

zic: cAveţi un trecut plin de mărire,

aveţi

titluri învechite ce vă apără

naționalitatea. Voim a, le da o nouă consfinţire și a le scoate din. nou la
lumină, căci împrejurările le-au fost înlăturat, și învăluirile ce dădură peste
voi le ciuntiră. Venim dar să vă restatornicim în drepturile voastre ; dacă
sunteţi unul şi acelaș popor, dacă aveţi tot aceeaș istorie, tot aceeaș cre-

dinţă, tot aceleași interese şi nevoi, dacă există în adevăr între voi, ca
între fiii tot aceleiaş mume, părtășie de glorie şi de nenorociri, dacă aţi

avut și aveţi tot aceiași inimici, dacă doriţi.a primi un loc în marea familie europeană, dacă voiţi a aveă un numeși a fi însemnați în cartea de -

aur a naţiilor civilizate, vorbiţi!

rostiţi-vă,! Starea

politică, ce veţi cere va

primi consfințirea, și chezășuirea întrunită a Puterilor ce luară asupră-le a
regulă hotăritor soarta voastră». Aceste întrebări ni le face Europa.
«Chemarea, noastră de astăzi este de a răspunde de primim sau de respingem binefacerea ei. Poziţia noastră de astăzi este osebită în vieaţa naţiilor.
Alte popoare, prin sacrificii mai mari, prin vărsări de sânge, prin lupte ne-

curmate,

nu

dobândiră

recunoașterea

drepturilor
lor. Tractatul

de

Paris

ne

învocşte a ne rosti dorinţele “și istoria ne aşteaptă, ca să însemne răspunsul

sub dictarea noastră însăș în litere neșterse, spre eterna noastră glorie
sau

rușine. Răspunsul acesta, oricum îl vom da, va fi dovada nemuritoare a
preţului ce punem pe soarta noastră, va fi mântuirea sau sinuciderea noastră
și a urmașilor noștri.
Sa
RE

«Desigur,

n'am aveă nici o îngrijire asupra rezultatului acestei a noastre

manifestări, dacă am ști că ţara ne e liberă de toate piedicile în rostirea dorinţelor ei. Dar vai! de câţi șerpi înveninaţi nu se găseşte ea împleticită!
Câţi dintre noi nu privesc căderea și peirea lor întrun viitor senin, în nea-
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mestecarea, străinilor cari-i întrebuințează ca urielte
înrăutățitelor.lor scopur

i.
Străinii, după Tractat, nu au voie a înrâuri asupra
rostirii dorințelor noastre ;
cu toate acestea ei lucrează la decăderea .noastr
ă viitoare și la eterna, noastră

slăbănogire. Dar, neputând să o facă singuri, își
aleseră pe unii dintre noi:
şi, măgulindu-le vanitatea şi pretenţiile, îi întreb
uinţează, de instrument spre
a ameninţă

și a înfiricoşă .pe cei slabi, spre a calomniă
pe cei ce nu iau
Tractatul drept o literă moartă. Ce imputare
nu făcură ei partidei naționale
“în 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 n6 acuză în țară ca
comunişti, ca cugetând la împărțirea averil
or și la schimbarea -religiei? Nu
ne acuzară că am aveă planuri a răsculă Transi
lvania și 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, țara, întărită
prin Unire, scutită în viitor de încălcări și înrâuriri
străine şi ridicată din
starea,
de populaţie,

precum

ne-a. cunoscut

până

acum

Europa,

la aceea
de nație.
|
|
o
a
«Spre acest scop să lucrăm a întinde între noi unirea,
sufletelor şi a voinţelor, ca mijlocul cel mai sigur de a âjunge la, unirea
âmbelor noastre po-

poare întrun singur trup de nație. Să statornicim
deodată Unirea, morală,
şi Unirea politică va urmă ca o consecinţă fireas
că și neapărată. Să 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 înșelăm prin
prea multă încredere,

decât să ne desbinăm prin imputări neîntemeiate, şi prin
prepusuri ușuratice
şi rău voitoare, cari ne slăbănogesc partida, şi fac bucuri
e inimicilor noştri

din lăuntru și din afară. Să ne înţelegem asupra
persoanelor ce au a se
alege, și să le hotărim, fără a ne pune toţi ambiți
a de a fi aleși, căci atunci,
desbinând -voturile, am servi iarăș pe inimicii
noştri, cari ar puteă face să

triumfeze

abnegaţie,

candidaţii lor cu mai puţine
în iubirea

patriei să

voturi.

Unirea, în desinteresare, în

fie rădăcina şi Unirea

politică: va fi rodul
preţios. Intăriţi de aceste simţiminte, să depunem cu încred
ere pe altarul
patrie

i dorinţa unui întreg popor drept -omagiul cel mai
scump. Patria, im-

pilată întregi veacuri, ne chiamă spre săvârșirea

puteă sta nemișcat de glasul unei mume

acestui mare

act. Cine ar

dezolate, care nu așteaptă decâto

rugă, o dorință din partea, fiilor ei, ca să arunce,
după îndelungate suferinţe, .
vălul negru al durerei ce o acopere, şi ca să-și
poată arătă, iarăş frumu-

seţile ! Care dintre noi ar refuză, să verse pe ranele
ei balsamul ce are să o vindece
! Cari

din copiii ei ar respinge mâna unei mume care
vrea să-i unească pre toți întro singură şi puternică familie ? 'Toată,
încrederea să o
punem în noi

înșine și să fim

convinși

că Divanurile

exprimând

dorinţa

,
'naţiei, adică Unirea, ea nu se poate decât a se
acordă de Congresul din Paris,
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căci la din contra s'ar paraliză aplicarea 'Tractatului. 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, şi al-machinaţiilor
ce sau dovedit și se vor mai dovedi în fața Europei.

«Un asemenea vot al Divanurilor nu numai nu se poate luă în băgare de
seamă de către Comisarii Europeani cari au pozitive dovezi despre. machi-

naţiile urmate, dar ar pune pe Comisie în contrazicere cu misia ci definită
prin art. 24 din Tractat, cât și prin instrucţii ce consistă în îndatorirea excluzivă de a adună adevăralele și nu silitele sau escamolalele dorințe a
țerilor, precum pot fi acele ce sar rosii de Divanul Moldovei, asupra căruia
sau depus şi se vor depune în Comisie prolestaţiile şi abținerile cele mai

legiuile şi mai solemne cari sunt înlemeiale pe cuvintele: a). Că Guvernul

Moldovei, care trebuiă să pășească la convocarea Divanului după unul şi acelaș
Ferman, na luat nici în o băgare de seamă observaţiile Comisiei, cari s'au
îndreptat şi s'au lămurit prin ofisul Guvernului din Valahia,cîncât astăzi unul

și acelaş Ferman are în Valahia o aplicaţie largă şi în Moldova o aplicaţie
diferităși 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 șicanat 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 Uhnirei.
«Să aşteptăm cu încredere lucrarea Comisiei ; ca este chemată a ne apără

de toate mrejile întinse asupra noastră din lăuntru şi din afară. Ea are să
reverse asupră-ne binefacerile 'Tractatului.de Paris, răstălmăcit şi căleat 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 fațu Congresului

de Paris, care n'a înţeles, prin art. 24 al Tractatului, ca exactă reprezentaţie

a dorințelor şi trebuinţelor țărei, un Divan făurit prin întunecoase mijloace
și 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, situaţiune creată de «Corespondenţa se-

cretă a lui Vogoride.» Eaa influenţat; fără îndoeală asupra deciziunilor ce aveă de luat. Caimacamul Moldovei; fi că ele se primiau
sau ca sfaturi: date de persoane competente, sau ca ordine directe.
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Astfel instrucţiunile amintite în scrisoarea Consulului Gâdel
-Lanoy:
adresată Caimacamului: Vogoride în 6 Maiu, sunt «Instrucţiun
ile din

27

Aprilie

alo

Sfatului

Administrativ

Extraordinar

privitoare

la

executarea Fermanului:de Convocare a Divanului adhoc.
» Aceste
instrucțiuni, completate în 30 Aprilie prin Circulara către
Prefecţi:
a Ministrului de Interne, Logofătul Vasile Ghica, au fost public
ate:
ex oflicio 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 Diplom
aţia
Angliei -și a Austriei, evenimentele s'au. precipitat-iute, până
ce-a,
izbucnit noînţelegerea dintre Francia, Rusia, Prusia, și Sardin
ia
de o.parte, Anglia și Austria de alta parte, care a produs
rup-.
toaroa, relațiunilor dintre cele patru Puteri și Turcia.
de

Una din manifestările produse se constată în scrisoare Comitelui
Cavoan

adresată,

Marchizului

Emmanuele

d'Azeglio

în 27

Iulie.

„«..ste inutil să Vă întreţin de cestiunea Principatelor,
fiindcă e mai
bine să puteţi zice, că nu ştiţi ce cu cuget în această privire,
căci, dacă

aţi fi nevoit să faceţi cunoscut ce gândesc cu, ea n'ar puteă, fi decât foarte

displăcută . Cabinetului Britanic, care, după a mea apreciere,
se poartă, foarte
„rău în aceste ţări nenorocite...»

Depeșa d-lui 'Thouvenel

"se face

ecoul .indignaţiun
ei
,

către Comitelo
resimţiș te

Walowskidin
. 25 Iunie

la Constantinopole

zentanții Franciei, Rusiei, Prusiei şi' Sardiniei.

de repre-.

“Am primit depeşa ce mi-aţi făcut onoare a-mi trimite cu
data do [3 c.:
şi am fost fericit că, aţi binevoit a aprobă pe deplin atitudinea și
limbajul

meu

din

Conferinţa

ţinută la Poartă, în 30 Maiu

trecut,

de către

repre-

zentanţii Puterilor semnatare ale Tractatului de Paris și Ministrii Sultanu
lui.

Rapoartele

Consulului

o: îndoeală

despre

Moldovei

nostru

din

Iaşi nu

mi-au

lăsat

din nenorocire nici

dreptatea preveder- ilor
mele și purtarea

Caimacamului

dovedeşte în modul cel mai evident, că n'a: luat în serios reco-

mandarea ce i sa făcut, de a aplică Fermanul de convocare în
mod leal şi
potrivit cu adevăratul lui spirit. Scrisorile d-lui Yotiade, pe cari E.
V. le-aţi
văzul de sigur, descoperă 'înstigațiunile cărora a cedat d-l Vogori
de, şi nu
se poale admite că ar fi luat Kapulehaia Moldovei o răspun
dere atât de
mare asupra sa, dacă war [i fost îndemnal de Marele Vizir.
Lipsa de
bună credință: a Porții este constantă, și contrastul, atât de adeseor
i sem- nalat, între vorbele lui Reşid Pașa și “actele Guvernului din - Moldov
a, a
crescut: mereu. Această stare de lucruri a-fost de altfel constatatăîn
mod:
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oficial prin trecerea în protocolul

a declaraţiunii
Benzi,

.

şedinţelor Comisiunei Europoane, nu numai

identice a d-lor de Talleyrand, de Basili,

dar și prin

aprecierea

ce a făcut

de Richthofen şi

acestei declarațiuni

d-l. Bulwer.

În cât privește tăgăduelile Comisarului Otoman, comparate cu expresiu
nea
confidențială, întrebuințată de Reșid Paşa
— «de exces de zel al d-lui Vogoride»— nu puteau decât să implice încă mai mult raspunderea Porții.
«Este din ce în ce mai vădit, că se va continuă, până la capăt acelaș
joc

în Principate, și că la Constantinopole se vor încercă a nu recunoaște
cât este

de odios. Acelaş gând ne-a venit d-lui de Butenieff, d-lui
General Durando,
d-lui Baron de Gundlach și mie. Ni s'a părut că nu ar trebui
să.mai întârziem a pune în dosarul procesului, pe care Congresu
l 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, instrucţiunilor
ce are nu
poate interveni în alt chip decât. prin sfaturi, ne puteam teme
că Caimacamul Moldovei nu va ţineă seamă de mustrările ei și că
dacă mai rămânea
vreo speranţă, de a da poporului din acest Principat un
mijloc de a-şi ex-

primă liber dorințele sale, acela eră de a atribui însăș Porții răspunde
rea
sistemului de apăsare care amenință să facă iluzorie cercetarea
ordonată de

Tractatul din 30 Martie.
|
|
«La, aceste” consideraţiuni, cari le aveam în comun cu colegii
mei, se mai
adăugă una a mea particulară. Sub cestiunea lealităţii
care vine în primul
rând, nu se poate 'tigădui că nu este și acea a Unirei
Principatelor; limbajul d-lor de Butenieft, Durando și de Gundlach îmi
permite a crede că
înţelegerea nu se face la Constantinopole şi la Bucureşti,
decât pentru a șe

continuă în altă parte. Căci nu ar fi logic să-şi bată cinevă capul
ca să câştige libera exprimare a unei dorinţe naţionale, dacă această dorință
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 și care s'a terminat prin Înțelegerea cea
mai deplină și

cea.mai cordială, am convenit asupra terminilor unei
note identice pe care
să o-dăm Porții. De asemenea ne-am înțeles ca documen
tul 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 și Sardinie
i trebuiau la, rândul

lor să îndeplinească aceeaș misiune. Hotărirea noastră eră
luată când a. sosit
o depeșă telegrafică a d-lui Comisar al Sardiniei, care arată
oportunitatea
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rezoluţiunii noastre. Acum avem

conștiința împăcată că am făcut tot ce de-

pindei de noi, fie pentru a împiedică, fie
trece răspunderea asupra cui se cuvine.»

“În aceeaș zi a urmat
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pentru a eonstată scandalul

protestarea, d-lui

Ali-Ghalib Pașa, din 25 Iunie.

Thouvenel

adresată

și-a

lui

„ «Subsemnatul Ambasador al M. S. Impăratul Francezilor, am
onoare a anunţă
pe A. Sa Ali-Ghalib Pașa, Ministrul Afacerilor Externe al M. S.
Sultanului, că
nu pot, fără a lipsi dela datoria ce o am ca reprezentant al
uneia din Pu_terile semnatare ale Tractatului din 30 Martie, să nu consem
nez într'o notă
oficială, impresiunea ce-mi produce modul cum sa procedat
în Principatul Moldovei la executarea, art. 24 al acestei importante transac
ţiuni.
«După declaraţiuni de atâtea ori repetate, după asigurări atât
de pozitive -

despre dispoziţia, ce o au miniștrii M. S. Sultanului, de a supraveghiă
apli-

carea, leală şi fidelă a 'Tractatului din Paris şi de a lăsă populaţ
iunea Prin-

cipatelor să-şi exprime în libertate dorinţele

sale ; subsemnatul

credea

că

Inalta Poartă se 'va consideră obligată hu numai în virtutea învoelil
or internaţionale pe cari le-a semnat, dar 'şi pentru misiunea de încredere
ce i sa
dat de Congresul
din Paris în ședința din 8 Aprilie, si nu mai tolereze
Caimacamului Moldovei, pe care ea l-a. numit și care depinde
de ea, 0 pur-.
tare ce poate compromite propria răspundere a. Guvernului Otoman
.
«Timpul ce a trecut a, slăbit foarte mult această, speranță, deoarec
e Cai-

macamul Moldovei, departe de a dovedi prin actele sale că ține socoteală de
"observaţiunile categorice ce a trebuit să primească, a stăruit în acelaş sistem
de ilegalitate, de arbitrariu și de violenţe. Comisarii Franciei, Prusiei
, Rusiei

şi Sardiniei au fost obligaţi a consemnă în protocolul şedinţei din 30 Iunie
trecut o declaraţiune colectivă, că nu li se pare potrivit cu demnitatea Congresului, să intre în legături cu un Divan ales în acest mod.
|

" «Faţă de prelungirea, acestei stări de lucruri, subsemnatul sunt
prea mult
pătruns 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 intențiunile
Guvernului
M. S. Împăratul Francezilor, Augustul meu stăpân, de a nu
neglijă nimie
pentru a asigură populaţiunei 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 neputinţă de a nu atribui însăş

rile ce va trage

Inaltei Porţi urmă-

după sine falsificarea profundă ce se :aduce textului şi spi-

ritului 'Tractatului din 30 Martie și prin apăsarea ce se exercită asupra dorinţelor poporului din Moldova și care împiedecă csrcetarea ordonată de Con-

gresul din Paris.»

|

a
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Franciei,

Prusioi,

576:

Rusiei,

și

Sardiniei

la

Cons-

tantinopole au adresat, în 25 Iunie, Ministrului de Externe Ali-Ghalib

Pașa

Nota

următoare:.

| «Reprezentanții

Franciei,

|
Prusiei, Rusiei

și Sardiniei nu se pot opri de a

exprimă, Sublimei Porţi surprinderea cu care ei au aflat în ce mod se con-.

tinuă în Moldova
contenit acelaș

procedura executărei Fermanului,

sistem

de intimidare

deschisă,

şi de

întrebuinţându-se

ne-

presiune

De.

violentă.

aceea nu este de demnitatea Comisiunei, emanaţiune ea 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 şi a trebuinţelor ţărei

și va răspunde

„privire.
«Sublima

atât de

rău

intenţiunilor

Congresului

|

de

Paris

în

această

Poartă respinge, e adevărat, orice solidaritate, în această privire,

cu 'agenţii
ei 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 agenți și

nu-i va obligă a-și modifică, purtarea lor.»

Reprezentanţii Franciei, Prusiei, Rusiei și Sardiniei au anunţat în
fine: Inaitei Porţi prin o Notă Identică din 5 August, că relaţiunile
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 Moldova, subserisul, Ambasador.

al M. S. Impăratului Francezilor, Augustul său stăpân, are onoare a anunţă
A. Sale Aali Paşa, Ministrului Afacerilor Externe al Sublimei Porţi, că, în

urma unui ordin telegrafic ce a primit dela Guvernul său, se află în dureroasa obligaţie. de a, declară rupte: relaţiunile diplomatice între cele două

Impărăţii, şi că prin urmare „se pregătește a porni
nopole.»

imediat

din

Constanti|

In 6 August Domnul Baron de Thouvenel raportează Comitelui
Walewski audiența sa la Sultan, pentru a-i anunță că pleacă din
Constantinopole:
|
«Am fost anunțat M. Sale Sultanului, care 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-și vie în fire. Am luat cuvântul şi i-am zis:— «Sire!
De mai bine de o oră nu mai aveți la Constantinopole un Ambasador al
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Franciei ; am dorit însă 'să ieau cencediul meu
dela M. Voastră
ca simplu particular,. onorat .de bunătatea Voastră». — Sultanu
l a rămas ca: împietrit dinnaintea

„realităţii unui fapt desăvârşit. Cu încetul a recăpătat
vocea, și după
expresiuni foarte amabile pentru persoana mea, el
miza zis cu durere:—
«Sunt foarte: nenorocit de o asemenea

întâmplare,

de ruptura relaţiu

nilor 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 ai
făcut: pentru. mine lumină, căci am văzut că nu se mai putea
remedii nimic, Am!

răspuns : — «Sire, nu vreau să prelungesc o scenă, câre
turbură
inima M; Voastre și inima mea, Eu plec; însă, în acest
moment dureros,
ceeace mă. susține, este conştiinţa că, mi-am îndeplinit
datoriile mele până la
sfârşit către Impărat şi 'către Maiestatea Voastră.»
a

Audienţa, la Sultân avu loc în 6 August. Vizita Impăra
tului Na-

poleon; 'la.:Osborne a. urmat imediat
; și în 10 August; la ora 11/,
seara, Comitele Walewski adresă din Paris la Bucure
ști următoarea

telegram:.ă

e

-

”

a

:;.«Cred că! ariulărea, alegerilor "va:fi pronunțată
la Constantinopolă.:

» -! »
«Din. ăcel moment. relaţiunile diplomatice vor fi iarăș
reluate, şi protestaţiunile: 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 '30Maiu. Iţi voiu comunică amănuntele : Pentru
moment, mă mărginesc

"a-ţi recomandă

cea mai mare moderuţiune.: Dorim, pe cât e posib

il,a trece
cu: buretele peste trecut >:
[
.
.
ai
Asupr acelor petrecute la, Osborne; Mussurus Pașa, Ambas
adorul
Otoma

n la Londra, a trimis lui Aali Paşa,la Constantinopole

: două,
telegrame. cc
Ai “7
„. Aceea, din 10 August eră o comunicare a Lordului
Clarendon făcută, de Subsecretarul

din Foreign

Oifice:
LI
Zi
«Lordul Clarendon, care e încă la Osborne, îmi comuni
că, prin Subsecre-

tarul de Stat din Foreing Office, învoeala dintre Cabinetele
de Lond

rași
Paris privitoare la dificultăţile actuale: Puterile vor
sfătui
pe Inalta Poârtă
să anuleze

alegerile din Moldova, şi să permită, ca listele” electo
rale “să” fis

revizuite pe bazele

hotărite la Conferinţa din Constantinopole din

30 Mâiă
şi ca alegeiile 'să se facă 'în 15 zile dela data primir
de ei
către Cairhacară

a ordinului Inaltei Porţi, - -.::;:-..
e
it,
„.«Din contra s'ă conven
că,: oricare
it ! ar puteă fi opiniunea, Divanurilor ad:

hoc;: Anglia, şi : Francia,în întrunirea Congresului de
Paris, vor mănţineă: SuzeraniInaltei
tăt
. Porţi,
ea.şi.îşi vor da toate” silinț
a. restăt
ele
ornici în PrineiAnalele A

R.—Tom.

XĂXLUL-

Memoriile “Src[. Islorice.
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pate O organizare carele va uni în cceace; priveşte raporturile.
lor: militare;
financiare:și judiciare,
însă: sub guvernarea a doi Hospodari -separați. - :
«A

:doua. parte

a învoelei :trebue să fie: considerată, «pentru 'mhoment,

confidențială, pentru a nu prejudecă, în aparență, deciziuneu Congresului.
„«Astfel -prin această învoeală Inalta Poartă

'ca

va, reluă; relaţiunile diploma-

tice cu Francia, şi celelalte trei Puteri. Ea, va fi scăpată de: toate
încurcăturile momentului și de celelalte cari. sar mai fi ivit mai târziu, câștigân
d
punctul principal, părăsirea definitivă a: Unirei. Inalta ' Poartă, : mănţinâ
nd astfel demnitatea sa prin refuzul dat de a primi cererea. celo
. patru
r Puteri,
poate astăzi.să primească, cu. .cinste pentru .ea sfaturile amicală
alâ celor
șase Puteri.
.:
ap
DEE
,

«P.S. Alteța Voastră este rugată să. ție cel mai mare" secret asupra învo-

elei dintre Anglia şi Francia, privitoare la, cestiunea, Unirei.»

„*A

doua telegramă,

din

11. August,

“avut-o: cu însuș Lordul Clarendon.

comunică

Si

convorbirea-:ce

ti

a

Se

«Am văzut în acest moment pe Lordul Clarendon, care mi-a confirma
t
cele comunicate de mine A. Voastre prin telegramă de ieri:.. El. mi-a
zis
că renunțarea Franciei. la Unirea Principatelor e completă, şi mi-a:.reco-

mandat din nou' ca Inalta Poartă: să ție cel mai mare secret asupra ăcestui
“punct. Lordul Clarendon mi-a mai spus, că prin cuvintele de Unirea
raporturilor. militare, financiare și judiciare se înțelege un sistem 'de.unire mili:
litară şi: vamală, precum Statele. germane stau ca exemplu; și cu stabilirea
, -

principiului că sentințele
executorii în celălalt.»

pronunțate

de

Tribunalele unui

Principat vor fi

+ In Camera Comunelor Domnul Disraeli a adresat în 1l August
o Interpelare Guvernului asupra, divergințelor ce sar fi „ivit; într6

Francia,și Anglia în. privirea Unirei Principatelor și dacă speră
că
o soluțiune amicalăa dificultăţilor
va, aveă loc. “La, această inter“pelare a răspuns imediat Lord Palmerston, clarificând situațiu
nea,

politică po deplin.

.

_*

1

o

a

DE

2 «D-l Disvraeli: Imi pare potrivit, de vreme ce nobilul Lord se
află” prezent,
a “face . interpelarea “ce am .anunţat, asupra celor ce s'au petrecut
în' timpul

din -urmă la, Constantinopole. Camera știe 'că Ambasadorul
Franciei la, Conștantinopole și Reprezentanții. altor trei Puteri au întrerup
t relaţiunile-;lor

cu Poarta. Se pare că o divergință de opiniune privitoare la forină
-guvere
nului ce este:a, se: stabili în “Principatele -Dunirena a. dat loc la'acea
stă-măsură gravă. In epoca Conferinţelor dela Paris, se credeă .că există o: înţele:
gere.completă între Anglia şi Francia şi că: amândouă
aceste: Puteri -erau
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favorabile. Unirei acestor. două - Provincii. - Star.
păreă Însă, că 'este. astăzi
între Francia: și Anglia o schimbareă, 'politicei.
Dorese să întreb pe nobilul
„Lord, dacă ne .poate da' oarecari' lămuriri, dacă
este -permis a speră o soluiune amicală. dificultăţilcari
or există între Francia; şi Anglia; sau ' dacă

este de tâmut, între noi şi preţioasa; noastră ali
ată
o răcea
,:lă de am: deplo...
ea
,
sia
„. «Lordul Palmerston : Nu sunt surprins că prea onora
bilul gentlemeri îmi
face o interpelare asupra unor împrejurări publicate
- de' mult de ziare și
cari prezintă
un oarecire - interes; Au
- fost diverginţe. de vederi
tantinopo
:: însă.leele nu s'au ivit, precum își închipueşte prea. Ia: Coâs" onorabilul
gentlemen, asupra -Unirei sau Neunirei Principate
lor, ci: privesc regularitatea
sau iregularitatea,, alegerilor, cari au avut; loc:
în
că, în virtutea Tractatiilui.de Paris; trebue să se-fi Moldavia, Dorânia-Sa, ştie!
că în amândouă Provinciile
“alegeri pentru Aduniri
ră-o cu toții?

0

reprezentative, cari aveau a, luă

în' considerate':nsvoile și dorinţele poporului din: aceste provincii,
în privirea organizării: lor
și a nevoilor dintre dârisele. Cele şase Puter
i aveau să numească Comisari
cari
să fie prezinţi

în Principate în tot timpul. alegerilor Și
al deliberărilor ;
iar după ce Adunările vor fi pronunțat: dorin
ţele lor; după ce Comisarii vor
fi făcut
raporturile
lor asupra,

celor petrecute, aceste raporturi trebuiau
să
fie comunicate Congresului de Păris, care-îşi
aveă, sediul:la Paris, fârăa [i
constititit în acelaș mod ca mai, înainte, ci numa
i compus:de Ambasadorii.
Puterilor: la, Paris. Congresul astfel compus
și numărând în sânul său 'şi un
Reprezentant al Turciei, trebuiă să delibereze
asupra dorințelor şi rapoartelor
ce i'sau comunicat, și în conglăsui
cu. Sulta
re.
nul să hotărască asupra, Or-

ganizărei viitoarea acestor provincii...

-

i

ri
«Pentru a execută aceste măsuri, Poarta
a adresăt Guvernorilor celor două
Provincii un Ferman care regulă modalităţi
le alegerilor. Sau ivit dificultăţi
asupra interpretării unor părți ale acest
ui Ferman, care fusese. făcut şi hotărit

cu consimțământul “unanim. al Reprezenta
nţilor Puterilor la, Constanlucrând în înțelegere cu Guvernul Turce
sc, care, în 30; sau. În
31 Maiu trecut, a dat oarecari deslușiri, ce
au fost trimise Guvernorului
Moldovei, pentru a fi aplic
tinopole,

ate în Valahia ca în Moldavia, întrucât ele
puteau
fi aplicate în faţa diverginţelor locale
mai mari sau mai mici, |. ata zi
; «lară din cauza:

întârzierilor, sau 'din' cauza, - neregularităților
acelora cari
aveau, datoria de â transmite. aceste document
e [vorbe
- acum
sc 'de funâ

ționarii „Guvernului “Turcesc), alegerile 'din
Moldova;.s'aui făcut. iără: a-aveă
în: vedere acest

e interpretaţiuni,. și. în genere se crede. că
aceste alegert
nu erau conforme nici cu regularitatea. nici
eu! legea, şi că ăstfel fiind, F6» Zultatul alegerilor ar fi fost 'cu :totui altul,
dacă alegerile
sar: fi: făcut" conform 'eu interpretaţiunile
trimise,

:

aa
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„:«lată cazul care a fost supus Ministrilor la Constantinopole; Patru
dintre
dânșii, acei al Franciei, al Rusiei, al Prusiei și al Sardini6i au
cerut Guver-

nului

gerilor

Turcesc, în afară de reprezentanţii
şi decretare

de

âlegeri

Angliei și Austriei,

nouă. “Poarta a înțeles,

anularea ale-

că acâastă

priviă cestiuni hotărite.de cele șase Puteri “în comun acord,

cerere

și prin urmare

nu puteau fi schimbate numai după cererea a patru Puteri.
Poarta a refuzăt
atunci a semnă o cerere făcută de patru Puteri, zicând că
dacă ar fi semnată
de cele șase: Puteri, afacerea luă, alt aspect. .
.
e
<A fost din toate părţile o “neînțelegere, și de' acolo a rezultat,
că reprezentanţii, Franciei, Rusiei, Prusiei și Sardiniei au întrerupt relaţiile
lor diplo-

matice cu Sultanul sau erau hotăriți să le întrerupă. Vizita c6
. Impăratul
Francezilor a făcut în zilele trecute la Osborne „dimpreună cu
Ministrul său

al- Afacerilor

străine, a dat Guvernului “Angliei ocazia

Guvernul Francez asupra, acestor lucruri.

de a se înțelege cu

:

i

„ «După noi, existau în mod. evident iregularităţi- aparente, însă
nedovedite,
și noi am gândit, având în vedere opiniunea, gensrală, că eră de dorit,
chiăr
în interesul Porții, ca: alegerile să fie reiricepute. Noi :credem că Guvernu
l
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 * date

de către "toţi aliaţii săi,

de a adoptă “mersul. reco-

mandat, adică să -ordone anularea alegerilor, revizuirea convenabilă a listelor
electorale,
:și alegeri' nouă în cele cincisprezece zile ce vor urmă reviziunii

listelor...

a

|

De

,

«Sunt, fericit a spune că nu există nici un motiv de a

se teme de o diver-

ginţă de opiniune asupra acestui punct între Guvernele Angliei şi al Franciei,
care ar puteă turbură armonia și înțelegerea deplină, care: există astăzi între

cele două Puteri»,

o...

ri:

DC

a

"Lordul Clanricardo adresând în 13 August în Camera Lorzilor o
interpelare, asupra aceluiaș, subiect, Ministrului Afacerilor Străine al
Angliei, Lordul 'Clarendon a răspuns în următorul mod.:.
«..E.un;fapt că Caimacamul. Moldovei a făcut alegerile în virtutea unoi

liste, confecţionate de el însuș. Reprezentanţii Franciei, Rusiei, Prusiei. şi
Sardiniei au protestat, conform instrucţiunilor. primite dela Guvernele lor,în

contra „unui

Divan

astfel

constituit și au declarat

că ei nu-l

puteau ''con-

sideră.
ca, icoana, adevărată a opiniunilor poporului. În “consecință, reprezentanţii. acestor patru. Puteri la Constantinopole au cerut ca alegerile să fie

anulate ;și casă se facă alegeri nouă. - --

Ca

a

-: “Poarta” înșă a- judecat, cii-nu poate încuviinţă această cerere, care este
contrarie Independenţei Sultanului ; mai ales că, fiind vorba de execuţiuneă
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leală :a :'Fractatului ds Paris, eră de nevoie pentru a-i da: urmare
ca:ea să
emane dela toate Puterile contractante.
. . e:
”.. «Sa: iscat o neînțelegere care nu a fost înlăturată prin depeșele
telegrafice
susceptibile de interpretaţiuni diferite ; şi astfel am primit ştirea
de ruperea

relaţiunilor diplomatice între cele patru Puteri. menţionate
şi Poarta, tocmai
în momentul îri care Impăratul Francezilor, însoţit de Ministrul
său al. Afa-

cerilor “străine, sosiă la: Osborne.

Sa prezintat atunci în-mod

natural oca:

ziunea dea ne. da socoteală: de o stare de lucruri, care deodată a lut
un
aspect, foarte” complicat şi care ar fi putut ercă eventualităţcui totul
în disproporţie cu cauza care le-a produs:
|
aa
i
. “eLiuând în privire această situaţiune, ne-am. hotărit,'cu toate
că: nu s'a

făcut o anchetă asupra! alegerilor din Moldova, cu toate că nu există acâă
notorietate care în Anglia ar fi fost suficientă pentru a ne-autoriză; a: declără

nulitatea acestor alegeri; totuș ele prezintă la prima vedere o dovadă
de
iregularitate, de naturi a ne âutoriză să recomandăm 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 concluziunea, că.ele nu pot
să: fi6
considerate ca, reprezentarea

fidelă a poporului.

In deosebi. noi am -fosi
de

opiniune, că. intenţiunile celor, patru. Puteri, cari sunt părți contraâtante
“alo

'Tractatulii de Paris, nu ar “fi îndeplinite, dacă, o'usemenea repreze
ntaţiune
nu ar fi asigurată. Guvernul” Angliei nu putea apără nişte alegeri,
. cărora
nu se poate negă caracterul unei neregularități. Am -crezut dar-că
ara;fi

pe deplin îndreptăţiţi a recomandă Sultanului a anulă alegerile şi a revedeă

listele electorale.

a

_. «n „privirea. mersului, ce am urmat,

i

o

E

noi nu puteam. să nu ne. aduceri

aminte, că Sultânul a sălvgardat îndestul propria sa independență, adoptâ
nd
o linie de purtare. care.nu eră contrară întru nimic demnităţii poziţiunii
sale,
şi anume-a consimţi la o cerere; ce i se face de toate” Puterile: interes
ate
în cestiune.
aa
E
e Da
e a
ae
„_ «Cererea “aceasta consistă în o' simplă propunere,că 'Tractatul
de Paris
trebue să. fie executat cu toată buna credinţă, ceeace, după :noi, nu
poate
Întâmpină nici o greutate a fi consimţit ; și odată. această propunere
adoptată,

ca va înlătură toate

îndoelile,

cari, e cort, planează

Moldova, şi cari, de:nu ar fi desființate, ar despoiă
toritate cu care e.de dorit să fie îmbrăcat.
-..

asupra

alegerilor din

Divanul
de acea au.
a
a

O rămășiță interesantă a situaţiunei anterioare din Principat s6

află

în coinunicârea Doninului Victor Place către Comitele Walows
ki.

din 13 August:
«Partidul

separatist

din -Principate.a primit o nouă lovitură foarte grea
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prin moartea P. Sf. Sale Episcopul de Huşi Islrati.
Acest partid a cărui adevăra
tă slăbiciune

s'a dovedit cu ocazia

ultimelor. alegeri, nu axei, altă.

tăie -.decât manoperele administraţiei provizorie a Moldo
vei şi sprijinul -atât
„de
fiițiș ce i-l da: Austria.

Cel mai

inflăciirat și mai ascultat agent al aceste

i
politici de înşelătorie și asuprire eră.un oarecare Necul
ae Istrati, despre care
am.
avut

prilej

să „vă. vorbes

e în mai multe rânduri. Dar toată puterea acestuia se trăgeă din poziţia fratelui său Episcopul
de Huși, şi mai ales din
situaţia
viitoare ce-l

aşteptă, pe acesta, căci eră desemnat
'ca urmaș al -Mitropolitului. Prin scontarea acestui viitor și-a câștigat
“Istrati influința, dar
prin
moartea fratelui său le-a pierdut pe toate deodat
ă,

..

.

-:: DEI

;* «În ţara aceasta unde. lume
estea.
foaste superstiţioasă, niulți .au.spus: că
Episco
pul

de .Huși a fost pedepsit de Dumnezeu,

fiindcă s'a învoit la toate

intrigile urzite de. Austria, şi Turcia pentru a înăbuși

dorința naţiunei.

Eu

nu merg 'așă .departe, dar mă mărginesc-a constată.
că, această. moarte, întâmplată . după protestarea celor patru Puteri în contra
: alegerilor din Moldova, a contribuit la -dezorganizarea, acestei 'gaște, : care
a; făcut atâta rău
ţărei, și i-a luat pe. singurul om, care-dintre toţi elerici
i-a ascultat
de inspi-

rațiile: cele rele. .:
PE ă
-€
e
„* «De ar-primi şi Administraţia : Provizorie -pedeapsa,.
ce a meritat,
— ca; listele
. electorale 'să fie'. rectificate conform cu interpretările
date Fermanului
de. către. Comisiunea Internaţională, și. ca, alegerile din
Moldova, făcându-se

„într'o perfectă legalitate; st fie adevărata 'expresiune a dorințelor ţărei»
,-

" In'21 August Caimacamul Moldovei, greu încurcat prih pibli
carea
«Core

spondenţei 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 Principatului Moldovei, cari -au. fost furate Principelui Caimacăm Konaki
- Vogoride,
iar nu pierdute, precum cei carile ascund au pretins prin
ziare;: Fiindcă

conţinutul acestor scrisori precum și textul lor a fost:
desfigurat într'un mod
„extraordinar în publicaţiunea menţionată, subscrisul,
Secretar de Stat ad-in-

terim, 'este însărcinat.de Excelenţa Sa Principele Caimacam
de a da o des-

minţire formală autenticităţii unor: asemenea fraze, născoc
ite de un mic partid,
care nu a avut. nici-un scrupul-a, întrebuință mijloace
. le
cele mai reprobabile
pentru a, denigră, persoane onorabile, cu-scopul de.a,
le împingea fi ostile
persoanei

a

Caimacamului»,

|
-

E

|

|

„ (5) Secretarul Statului ad-interim, A. Fotino.

Scrisoarea d-l Kate, Secretar al Comisiunei Europâane pentru
RoOrganizarea Principatelor, adresă,o scrisoare d-lui Aga, Coştaki Epu-

-
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înaintată Comisiunei

iro-

E

ca

.

Li

cAm onoarea a vă comunică, că am primit reolaimaţiunea ece aţi adiesat
în .8. lunie 'd-lui Baron de Richthofen, membru în Comisiunea. 'de> Reorganizare cu 'sediul în Bucureşti.
;
;
«Am onoare a aduce la cunoștința D- voastre, în. numela d- lui Comisar
al Regelui, că nu recunoaște. Adunărei. convocăte de Guvernul Moldovenesc
caracterul 'de 'Divan moldovenesc, astfel cum „acesta „ă fost hotărit. de Con:gresul. de''Paris, şi că nu se. pune. în relațiuni cu acest Divan. -.
Ş
-" «Ştiu. 'că d-nii Comisari: ai Franciei, Rusiei Şi Sardiniei - sau pronunțat, înîn
acelaş sens», i.
e.
i
i
at

“Sorisoarea confidențială a Comitelui w alowski, din 17: August,
adresată 'Baronului, de Talleyrand-Perigoird expune. idea ce . ayeă,
Impăratul Napoleon III la Osborne — a face cunoscute . dorinţele
populaţiunii Principatelor Dunărerie, a arătă combinaţiunile cari ax
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 pro-

nunţată şi revizuirea listelor electorale va -fi începută. Vă recomand â aduce
la această operaţiune cel mai mare spirit: de împăcăciune, şi a. întrebuință
toate silințele voastre pe lângă colegii voştri de Rusia, de Prusia .şi-de
Sardinia pentru .a-i îndemnă să: urmeze exemplului co veţi da: Imi .pare
iniposibil: a se îndreptă toate.- iregularităţile do 'cari. au fost pătate. întâiele

operaţiuni electorale. Mi se pare de ajuns că putem obținea destul pentru.a con
stată dreptătea” reclamaţiunilor noastre şi pentru a da.o dovadă de sinceritatea
dorinței noastre ; să

ne

triumfat. .

declarim

mulţumiţi,

că

legalitatea; şi 'ecitâtea:.au

" «dea Givernului Impărătului se. poate restrânge: în câtesiă uviite. lati-o:
—să se “facă cunoscut, pe cât este posibil, dorinţele populaţiunilor Moldo-VValake,
a arătă combinaţiunile cari ar puteă realiză o orgânizaţiună coiifoimă cu înteresele și simţimintele țărei, a înlătură, prin concesiuni reciproce, conflictele
de-natură 'a dâpărtă-sau chiar a compromite. rezultatul final, în; fine a conicentră, toate 'silințele pentru a grăbi, ps cât va fi cu: putinţă, lucrarea, '0o.misiunei, fără; a pierde din vedere un singur 'moinent, că ne aflăm nu pentru
a ne.răsboi, ci pentru a ne împăcă..
:
-.
E
a
«Şi astăzi.noi tindem spre acelaș țel_:ca mai înainte, având, totdeauna

intențiunda de. a. admite concesiuni, cari, amânând : succesul : deplin;

"face

cu atât: mai

cert».

îl: vor
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comunică, ofi.cia
Baronul
lui de ''Talleyrandîn 21 August, rezultatul obţinut prin imporOsborne.

dintre Guvernul

-

Impăratului

și acela al M. S. Britanice, sta-

„Bilită în urma intervederei dela Osborne, trebue să producă o situaţ
iune:în
condițiuni mai normale. !
|
a
«Cerculările mele “trimise la, Agenţii diplomatici ai M. S. sunt destina
te
a vă arătă natura și importanța convorbirilor ce am avut la
Osborne cu
Ministrul Angliei. Vei vedeă, cum guvernul Reginei, mai bine
informat de
ceeace sa petrecut în Moldavia, a recunoscut, . dimpreună cu noi,
convenienţa de a cere Porții anularea alegerilor şi alegeri nouă, după,
revizuirea

listelor, conform cu ce
misari şi Caimacamul
- «D-l de Bourqueney
primi instrucțiuni, cari

s'a, practicat în Valahia după o înţelegere între CoPrincipatului. :
a
îmi comunică dela “Viena, că Comisarul Austriei va
îi recomandă în mod special moderaţiunea şi rezerva.»

In 24 August, două săptămâni după înțelegerea: dela Osborn
e
dintre Francia, și Anglia, Ali Pașa, trimite Caimacamului Moldovei
ur-:
mătoarea telegramă:
«Inalta, Poartă, în baza înţelegerii stabilite.cu cele şase Puteri semnata
re

ale” Tractatului din
- Paris, vă ordonă: .
E
Si
«19, Să anulaţi alegerile ce sau făcut în această provincie; |

„«2, Să revizuiţi listele electorale -pe următoarea bază:
tărilor. date în Valahia celor câtevă puncte îndoelnice din
în cazurile absolut identice, afară de cazurile particulare
„ «3% Să procedaţi la nouă alegeri după trecere de 15

acestui ordin.»

aplicarea
Fermanul
Moldovei,
zile dela

E

|

interpreelectoral
...
primirea
i

„„ „Imediat în ziua următoare, în 25 August, apare Ofisul: Caimacamului Conaki-Vogoride No. 93, adresat Consiliului "Administrativ

„-

extraordinar al Moldovei, publicat în « Gazeta, de Moldavia», No. 65.
„+ «Căimăcămia Principatului Moldovei.
|
«Primind

însoţitpe
ă

lângă

aceasta,

în

original, depeşa telegrafică dela

.Inălţimea Sa Ministrul 'Trebilor străine âl Inaltei Porţi, cu data de 12 (24)
August, prin care, după înţelegerea avută cu celelalte șase. Puteri ce 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 Sfatului

Extraordinar, spre a regulă îndată o din nouă alegere pe bazele
și interpre=
taţiile date în Valahia la unele puncte ale Fermanului
de Aleger>. . :
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«La, acest: prilej, eu chem . deosebita băgare de seamă
a. Sfatului şi mai
ales a părţii administrative, ca, revizuirăa şi îndrep
tarea, listelor si se facă,
întocmai după prescrisele deslegării prin aceste
de pe urmă dispoziţii, : întorcând pătrunzătoarea;
luare aminte, ca a viitoarele alegeri, precum 46 mai
multe ori li sa ordonat, să se înlătureze orice înrâur
ir6 din. partea, amplâiaților Statului, cari.ar putea aduce confuzii și îngreu
eri, căci, pentru cea, mai
mică abatere, vinovaţii se vor supune unei aspre
răspunderi ; neînpiedecând
În nici” un chip 'libera 'consfătuire a alegătorilor,
ori de ce opinie ar fi, și observând cea: mai 'strictă probitate.și lealitate
îri lucrările 'alegătoare, spre

a-și atrage aprobația Guvernului și stima” compatrioţil
or.

a

* «Prin urmare; orice amestec direct sau indirâc
t al autorităţilor ar înrâuri
în lucrările alegătoare va fi abuziv şi pedepsit,
având numai partea admi=
nistrativă”a, priveghiă ţinerea liniştei şi a bunei
rândueli în timpul alegerei.
«Eu am deplină speranţă 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 și răspunderea.
:
i
IE
«Depeșa, sus. arătată și -acest Ofis se va publică îndată
prin «Buletinul
Extraordinar» spre obșteasca cunoştinţă.»
Ia
e

In acoeaş zi de 15 August so publică următorul Proces
verbal
al Consiliului Administrativ Extraordinar al Moldovei din 13
(25) Au-

gust în «Gazeta de Moldavia», No. 65.

o

«Jurnal încheiat în seansa Sfatului Administrativ Extraordinar din
13 August
:1857, prin asistența următorilor membri : :
«D-lor: Ministrul Dreptăţii, Logofătul N. Canta.
|
«Ministrul .din Lăuntru, Logofătul V. Ghilka.
Aa
a

-

«Ministrul Finanţelor, Logofătul N. Millo.

|

«General Inspectorul 'miliţiei, Hatmanul N. Mavrocordat,
«Secretarul: Statului ad-interim, Aga Alexandru Fotino.

Se

„«Ascultând Ofisul Exe: Sala Prințului Caimacam sub No, 93,
pe lângă care
i se comunică în original depeșa telegrafică a Ministrului Trebilo
r Străine

al. Inaltei Porţi din '12 (24) August, poruncitoare de a se anulă alegeri
le fă
cuteîn acest Principat pentru Divanul ad-hoc, şi de a se păși. către săvâr-

şirea de nouă alegeri.
|
"
«Văzând, atât din citatul 'Ofis cât şi din alăturata, pe lângă;el
depeşă; că
nouăle: alegeri urmeazăa; se face pe baza, dispoziţiilor adoptate
în Principatul
Valahiei.
Si

« Văzând că, prin aceeaș depeşă, terminul fixat pentru 'săvârşirea nouălor

.
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alegeri este” după expiraţiă de cincisprezec
'zile,
e socotite! din: ziua primirei
zisei depeși, adică de astăzi 13 (25) August:
.îi
.
«Incheie: '„i
t
i
;- «l-iu. Ca nouăle alegeri să se facă pe baza instrucţiilor publicate în Valahia

prin
. ofisul Ex.. Sale: Prințului Caimacam al Valăhici din .14 lulie:1857 sub
No. 937, în .care să se introducă întoemirile cerute spre a [i:potrivite :cu

datinele acestui Principat, -

DI

ae

„ - 2-lea: Ca Departamentul din Lăuntru, pe lângă listele tipărite şi publicate:la

cele de mai înainte alegeri, să alcătuească osehite liste de toţi proprietarii
mari şi mici cum. şi 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 aleşi,

a:

„ «3-lea. Ca, în privirea scurtului termince se .hotirăşte de Inalta Poartă

pentru săvârșirea nouălor alegeri, Departamentul din Năuntru să pășeascăde
îndată, către alcătuirea, tipărirea și publicarea tuturor listelor, şi. deplinirea
tuturor lucrărilor pregătitoare, încât, la. ziua; de 29 August :curgător, colegiile electorale să -fie' întrunite, spră a desăvârși alegerile pe rând, după regula păzită mai înainte.
ia
„câ-lea, Ca, la. caz când, din scăparea din vedere, :s'ar prileji a nu se înscrie,

în aceste nouă

liste, fețe de

acele îndriduite a

luă parte, "la alegeri, se .dă

dreptate unor asemenea, a-și face de îndată reclamaţiile lor, prin ţinuturi
la
administrația ţinutală, iar în Capitalăla Ministerul din Lăuntru, în cursul

acelor15 zile imai sus arătate.
a
e
«5-lea. Ca, deși partea din Basarabia anexată către Moldova se găseşteîn îm-

prejurări excepţionale, însă, spre ia nu urmă: iarăș vreo complicaţie, :Depar„tamentul din Lăuntru să dea ordinele cuvenite autorităților competente ale ţinutelor Ismailul

și Cahulul spre a desăvârși acolo: alegerile întocmai și: fără

nici o deosebire, după pilda. celorlalte ţinute ale Principatului, * : ..
«6-lea. Secretariatul de Stat va regulă publicarea prin un supliment 6xtraordinar al «Buletinului Oficial» a sus citatului ofis al Ex. Salo Prințului Caimacam cu depeşa, telegrafică alăturată la. el, a încheierei de faţă, cum şi
a

instrucţiilor alcătuite întocmai

după :acele din Valahia, 'pomenite mai. sus.»

„In 26 August Ministrul de Interne Logofătul, Vasil& Ghika publică

Instrucţ
iile6
pentru nouiăle
alegeri în Moldov
în” DE
«Gazeta
a, d6 Moldavia No.
3
aici
- „ «Ministerul.
din Lăuntru. Administraţiei ținutului... n. 2 e
" «Alăturându-se pe lângă această instrucţie” povăţuitoare modului: cur

ur-

mează a se face nouăle alegeri de deputaţi pentru Divanul ad-hoc, se:pune

îndatorire . administraţiei, ca ;:cu

osebită. băgarede

seamă,

pitrunzându-se
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“dea lor cuprindere,să procedeze cu toată nepărtinirea la lucririle: 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 încheiere
i
Sfatului Administrativ Extraordinar şi al instrucțiilor de față»

N

A

a

a

«Ministru din Lăuntru, V. Ghika.
„

„+

aDirect.

Depart.

Soheleti,.

«Tnstrucţie,

«Pentru din' nou alegere:ce urmează

a se face în Principatul

Moldovei

a deputaţilor la Divanul ad-hoc, în urmarea Ofisului Căimăcămiei
No. 93 şi
a încheierei Sfatului Extraordinar din 13 ale curentei și a osebitelor
dispoziţii,
ce au a se păzi în lucrările pregătitoare pentru această alegere.
+.
<A. În privirea alegerei de către Cler, nu urmează
nici o. modificare dela

regulace sa păzit la alegerea trecută, .
A
E
<«B. In privirea Proprietarilor.
Mari se vor observă următoarele : . .

«1. Proprietarii se socotesc domiciliăţi: acolo unde își are: fiecare
moșia sa,
fără să sc ceară să fie aşezaţi acolo şi cu locuinţa. Vor fi prin urmare
în drept
a se înscrie în listele electorale ale boierilor proprietari şi fii de boieri
dintr'un
ținut, toţi boierii şi fiii de boieri cari vor fi având în acest ţinut
o moșie cu

întinderea cerută prin art. 9 al Fermanului Imperial.

-

- «2, Boierii de întâia clasă cari au o moșie de' întinderea,
cerută de Fermanul Imperial, liberă de ipotecă, pot fi aleşi în orice ţinut
în care 'pro-

prietarii

alegători

vor voi să-i aleagă,

condiția domiciliului.

|

fără a, fi supuși. pentru 'aceasta la

|

a

N

„«8,.. Boieriide întâia clasă însă, nu vor putea da xotul lor ca alegători decât în ţinutul în. care, având proprietate, vor declarăcă şi-au ales domiciliul.

- «4. Moşia de zestre 44

proprietarului

zestraş: dreptul

de a,.fi alegător și

ales, pe cât căsătoria stă în fiinţă,
|
SN
A
aa
> «0; Că toţi în deobște proprietari, ale căror moşii ar fi ipotecate au. drit de
alegători,
iar pentru a fi ales trebue

să

dovedească,

că

scăzându-se

din

preţul. moșiei suma datoriei asigurată prin ipotecă, mai rămâne un prisos
din preț care poate reprezentă întinderea de 300 fălci.
N
> «Această dovadă se va face pe principiul următor: venitul moșiei, repre-

zentând întinderea pământului

lucrător, se va scădeă, din acel venit dobânda

- datoriei pe un an întrşieg,
partea venitului care va prisosi se va deterinină
după aproximativele. preţuiri.
-.
i

«0. In privirea. Proprielarilor Mici.
|
i
„el, Acei din proprietarii mici, cari nu sunt împărțiți dar. stăpânes
c în
comun moșia:de o întindere care sar puteă analoghisi ca, zece fălci
de om,

hotărite după Ferman, pot luă parte la alegere.
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” :42.. Asemenea acei din răzeși cari, din scăpare din vedere, nu s'ar fi găsind
trecuți în listele publicate.
IE
E
e

i

eD, În privirea Deputaţilor din Târguri:

|

E

«1. Profesorii pământeni s'au legiuit împământeniţi, 'atât din Capitală,
cât

și dela şcoalele ţinutuale, asemenea doctorii de medicină autorizaț
i de Comitetul sanitar cu diplome și inginerii, toţi aceștia cari ar fi exersat
trei ani
a lor artă, vor face parte la corpurile electorale, cu alegători
şi aleși.

«2. "Toţi advocaţii, având asemenea însușirile împământenirei şi diploma
logofeţiei, după care vor fi exersat această profosie în curs: de 3
ani; urmează a fi trecuţica, alegători și aleși. i
a
E

„„«E.In privirea Locuitor
. Pontaşi,
ilornu urmează nici o rmhodificăţie, prin

urmare

ci vor alege din nou deputaţii

la alegerea, întâia, .!
<F. In privirea

ă

lor la Divan,

Aa

tot după regula păzită

Împământenirei, se vor luă, de regulă următoarele

i
baze:

«1. Drepturile do împământenire dela Regulament încoace nu pot.[i
.recu-

noscute

decât prin îndeplinirea formelor legiuite de Regulament,

iar pentru

epoca înaintea Regulamentului, se vor consideră, ca impămân
teniţi:
«2, Străinii aşezaţi în ţară și căsătoriţi cu o pământeancă, în
acea epocă.
«3, Cei născuţi în ţară din părinți străini și cari, după majorita
tea lor,

dobândită înaintea Regulamentului, n'au reclamat-naţionalitatea,
părinților. lor,

și Sau supus la toate obligaţiunile unui pământean.
i
«4. Cei născuţi. în străinătate, dar cari, așezați în ţară înaintea
Regulamentului, s'au supus la toate obligaţiunile unui pământean
și dovedesc că

și părinţii lor au fost așezați în ţară și că au avut proprictă
ți sau. că au dobândit un rang sau carte de neam: recunoscut de Obșteasca Adunare..
.

«Pe lângă aceste, în privirea lerminului foarle mărginit de
15 zile, hotărit

pentru aceste alegeri, este de 'neapărat a se pune în lucrare
următoarele dispozițiuni generale:
Se
A
|

„el, Departamentul din Lăuntru va luă îndată, în revizie toate
listele acelor

scoși

pentru

ipotece

şi averi de

zestre

nemișcătoare,

precum

şi jurnalele

comitetelor pentru acei respinşi În contra dispoziţiilor de faţă,
şi până în
trei zile va publică prin «Buletin Extraordinar», pe toate
acele persoane, pe

cari le va găsi cu însuşirile cerute prin dispoziţiile mai
sus cuprinse ; aceste

persoane vor luă, parte la alegeri fiecare la clasele lor, împreun
ă .cu fețele

publicate prin «Buletinele

Oficiale» sub No. 2, 3şi 5.
«2, Aceste liste alcătuite la Departament urmând a se
publică în.18 şi 19 ale
„curentei
și a se primi dela osebitele administrții negreșit
la 22 ale curentei ;

d-lor Administratori le. va publică

îndată cu cea mai mare. grăbire în tot

ținutul şi vor încunoștințiă, anume persoanele
înscrise a. veni la alegere și
anume :— Alegerea clerului la 29 August la; rezidenţ
ia Mitropoliei şi la acele
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ale Episcopilor eparhioţi,— Alegerea proprietarilor mici pe la ocoale la 1 Septemvrie și la rezidenţiile ţinutăle la 2 Septemvrie,
— Alegerea locuitorilor '
pontaşi la 30 August prin sate, la.2 Septemvrie la, rezidenţiile ocoalelor şi
la 4 Septemvrie la rezidenţia ţinutală, —La '5 Septemvric, alegerile prin
toate târgurile 'rezidenţiilor ţinutale.
A
E
«3. Dela Dcpartarnentul 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 vreine, spre a
primi reclamaţiile ce sar ivi și a înregistră pe persoanele îndrituite. -. >
«5, Dacă, din nebăgare de seamă de către Comitet, s'ar fi 'prilejit-a:se
înscrie în liste unii din proprietari ce nu ar aveă proprietate de mărimea
și valoarea după Fermanul Imperial şi însuşimea prescrisă, Comitetele vor
luă, în de iznoavă cercetare actele unor așă persoane și dovedindu-se se vor
înlătură,

|

DI

|

«In această instrucţie se cuprind modificările prescrise prin Ofisul citat
mai sus, iar celelalte dispoziţii pentru regulele alegitoare, se vor observă

după publicaţiile date mai înainte.
«Instrucţiilor de faţă se va da cea mai întinsă publicitate, pentru care se

va trimite administraţiilor îndată un numir îndestulător de exemplare, spre

a se împărţi și pe la toate satele.

«Este de prisos Departamentului a recomandă amploiaţilor administrației
cea, mai întreagă lealitate şi cea mai strictă nepărtinire, căci le va,. fi în-

destul a se pătrunde de înțelesul înaltului Ofis şi a se

instrucțiile de faţă în ale lor lucrări, neavând
liniştei și a. bunei rândueli..
.

conformă

ei alt amestec

cu el şi

decât păzirea,

«Ministru din Lăuntru, V, Ghika.
«Direct. Depart., Scheleti.»

Se închoie executarea hotăririlor dela Osborne prin următoarea,
Comunicare a Ministerului de Interne, publicat în «Buletinul Extras
ordinar al Principatului Moldovei» No. 16 din23 August/4 Septemvrie:
«Se publică spre obștească ştiinţă Ofisul Ex. Sale Prințului Caimacam
No. 96, pentru demisionarea D-sale Logofitului Vasile Ghika din postul de
Ministru al Departamentului din Lăuntru, şi însărcinarea subscrisului de
lo„ cotenent,»
(s) P. Skeleti.

Ofisul adresat D-sale

Colonelului

partamentului din Lăuntru:
«Din

cauza

Petre

tânguirilor rădicale asupra
.

Seheleti,

Directorul

De-

|
abuzurilor

administrației

din

174.

E
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lăunutru 'alât aici cât: și. în. parleu Başar abiei 'anezal
ă, călre-Moldova, pre:
„cutii “este -obstește cunoscut, depărtând pe d:lui Logofă
tul Vasile: Ghika dela
cârmiuirea Departanentului din lăuntru, am găsit
de cuviință a vă însărcină pe: D-voastră cu gestia interimară a zisului
Departament, Până la
rânduirea

unui

ministru,

«Secretarul de Stat ad-interim,
(5) A: Fotino.

. .

a
.

'L.8,

)

N. Konaki-Vogsriis,

u.

Astfel s'a, . terminat . „Încercarea “inimicilor . interni ŞI. 'oxtoin
i de, a
opri libera rostire a, „poporului român din Moldova, Șiș Valahi
a asupra. organizărei viitoare a României.
Se
.

SEUL E E

| Da.

Sturdza, Divanurile ad-hoc din Iași
şi București,

a

caini A

i

11.

Je rroma

Calut

A Srapru SA og

=

aSeger să

a p8 Step si, A hf
rr ai fra, Pra
pini pp
ur Up AR uri
na fi.
| Ur! Poe

| A,

a Sora

Tes

pr lp” pe
AcZrI
e,

Ea
Ea
_

"3ii,

N 1,

4

"9

Să
a

(AL?L deo

O

.
"AO MW]

aA fuSI Muza4,
ppa sa,AT

În

Sa
qi

ploi
E

(.

Spa of
estul, 4

LE

4, ” PI d .

i-

fana
s

17

9 n

FĂ. A

d 14 az (na.
fox

,

me

|

li". 2; [N

re

a

Baa

Al
-

e

iMA
Aa

32 fim. 4 an ceia
.

fa

.

4

a.

"Penn

ru

rate

Pa RI

me.

sărat,

“A

“nl,

9 ai; „a Pi

Am

p

Cage

rare

Bag cari

,

3

a34

dep

A
O/
rg sp
Map heCul«immea „DleSe
, ZI fie

,

pi

alei MT

d, A ff

Ep
e

77 Ja

A! "pila

i

om!
e

& EA
PIN

(27

(Pe

a

tare. ,

Gri PR
par,fi

ns!

|

papa

a Ir

ap

ui cra

el

'

pri

er,

aa
n

"y
ro
4
g Pa A

pe

va) 4

C

re fa 9,
E,
ai

bg,

aâ4 pi

Pa

Mer

Aflu

a
Mp

ee

ani

În Brier Îm
i

d a “sac Vale
t

_ Apor

1

«Va

57

1467, Pr

Za

pa

nose, ri

|

D. A. Sturdza, Dicanurile ad-hoc din Iași şi Bucureşti,

ZII,

II.

zi Marit, ga it e4 tc: ee
poa aie
|
|. De
PIppua

|
Na! it,

Zi sm pPS

"La

peşte Ag

“PA

he ae

Zau

apte pe tube

Pe

me. “A [UR

fi

Do

sua

m,

fam ear”

Că
Pe
ee
fra
Chesa
3
: :ai
3had
ji“fete fai e ra 7 aro A
Iapa
N,
de a
Adina:
Eaegt. An 237 Pg:
id 1 vapa aa

ARĂ

207

rap aude

Scrisourea lui Ştefan

„Inalele 4. P.—'Ton,

Sa nah,

Vogoride dela 13 (25) Aprilie 1857.—I1l.

XAXII1.— Memoriile Secţ. Istorice.

Eieala [E

Sucuri

i

DP. „1. Bhuudza, Divanurile

ad-hoc din

„tai

lași și București,

Late

Are
!

.

2

'/

V
“

Bram

ms

A

ra
Zi

e

eh pniSer

Andra
cn
|
mesi

i

p

”

VA

UT) 5

Ai

| o

4

ar

Co.

, r Di

. ,

VA

A

.

ia.

+.

3

a.

2 Dâagg.

Es

am
3

În, a “aia
“

a.

da

4. 3 il

1,

dei

E

: a

>:

Iu

în. Ai

.

rr Cei/laaa

ÎR

- 75
A

pi

apa În

mp

pere,

Conu

A

|
vu € 27 190

mp

PE

î

7

Ante

Sa
ve| pa0) ai
d

0

Fă e

eh

Je!

2

al,

fii

J

V Vapru

A

[1 PA îi
a

dară

Atta) DBA

3 “Dea.

i ode, „a, Ain Ema
Cam.

III.

Cata
APdaf

de eh An i
A Ne
03
Țaq, "De

III.

Das za.

“a An

, EP:

| AaLA Ei:

2

fur

SV

a

3

m

e
-

a

Ya oii de

“a

5

e Re Aa

N ae ae 73

pir
„
SI fa
1
2.“4l
.a
Pre
î

a za

(Apt

Pa
n5

j ez

Şi.

aăse

7%

da 2»: L

E .

AA Zorn, m: * Bzmrenst

4 f afiafa- LR

e PI 4 poe fel DP
Să

| fe

tm

“her
| 33

EA

fata A

/.

da

Greta, he
LI

! pe,

ice, “+

d

Liremi.Ano
)

"7

Aaa

arme a tan,
7

fi
so

J, 7 re
m 4 A

a"si 7 i rea, va. “a măr ;

i

i.

au
-

7și

3

-

4alafeA „Tree Zz- E.i.

p

224 ș Josan” fa

hi

omin

3

—
CN

Seri isoarea lui: Ştefan

| «Inalele 4. [.—'Tom. XXXIIL—— Memoriile
Sceţ. Istorice,

si

Vogori eSdeta 24" Ap
a Maiu)
Du

“Cum $

=

1857.

— 1.

DA.

Sturdza, Divanurile ad-hoc din lași și Bucureşti, II.

lesa

Pf

|

7

per

1. -

|a
A

| |

%a €

',n

Mpa
d

sa

A

d

SN
A
Ap
d

gar X * pute 244 f

7

ea

Da

Aer.

pate

A: "alia

pace

yo n

dau

a.“ Ceea „A dia
tea c

[ae

(rcs

IV.

a!

ne Ju

i An

/

Za

i

4,

| Di

Aa

Pr GI

!

3

pi As (erp
Mi i

.

af,
IAA

că
6 a "Ponte pape, A,

i

și fa.

a

pasii e [. dica
i

4 ih

same zii faire aripi

da alu

deptie

Dee
e,

e

000

DR

„ms

a

>

„i

DJL

dara

A

Îi pent e

fe fii TA Aaa e Dr
aţi, iati Pozaa
i d i i PP
PA
e
pi

op

—

.

| 3

ore
reni DI :

|
Ii

Scrisoarea

|.

A

|

|

ÎN

A. R.—Ton.

i
lui Ştefan

Vogoride

dela 24 Aprilie (6 Maiu)

XXNIIL.- - Memoriile Seeţ. Istorice,

|
|. |

|?

|

|

“BLIO res;

O
PRL

EP

și
N

Uoupatti

1857.—Il.

3

Analele

Academiei
Cronica

Române.
L. B.

Bohotinului,

de Radu Rosetti ,
Noţiunea valorii în istorie, de
4.:D, Aenopol
Din Nich

pa
ita Acominatos Honiatul
Istoria Asanizilor, cu introduc, traducere a părților privitoare la
ere şi index, de Gheorghe
Note genealogice şi biografi
Murnu
„ foşti proprietari ai moșiei ce despre familiile Buhuș şi Rosetti,
Bohotinul, de Radu Roseti
âtevă manuseripte şi document
..,,
e. din fară şi străinătate
la istoria Românilor,
relative
de X. orga,
.
- Cauzalitatea în Succesiune,
o.
de 4. D: Aenopol ,....
Originile partidului naţionai
d. |
în
Româ
nia,
de 4. D.
“Tom. XAXIX.—Desbaterile Acad
emiei în 1905—7. ... D Aenopol
>
i
XĂIAN— Memoriile Secţiunii
Istor
Cronica Vascanilor (Judeţul ice. | . CCD
Despre originea și transfor Suceava), de Radu Rosetti
mările clasei stăpânitoare ain ...,
Moldova,
de Radu Rosetti
.,.....
Pee...
Un boier oltean la Karlsbad
a...
în 1796—1797: călătoria
lui
Știrbei în apus, de X, Iorg
a .. ..., ee. Barbu
Congresul pentru Propriet
atea literară şi artistică,
AMODOl e
de.A. D,
m
Câtevă fărâme din corespon
de 4
dența lui Alexandru Vodă
Ghica, Domn
şi Caimacam al Ţerii- Româneșt
Congresul sociologie din Lond i, de A. Jorga . ..., o...
ra
Și organizarea militară a şcoa
în România, de d. D. Xeno
lelor
pol ..
i
o...
Despre censura în Moldova.
|
Î.
Infi
inţa
rea
cens
urii
de guvernul
provizor rus şi funcţionarea
ei
sub
acel
regi
m,
1828—1834, de
adu Rosetti
Pee
— II. Censura sub Mihaiu
Sturdza, 1834—1849, de Radu
—- III. Censura cărţilor evre
eşti în Moldova sub domniile hosetți ,
uemtare, de Padu Rosetti,
regula.
aa
Neconştiutul în istorie, de
e TeSUla:
4. D. denopol . .
Evoluţia în istorie, de A.
Xenopol. ..... i
Tradiţia istorică în chestiuneaD. orig
...
inilorromâne, de Dimitre Onci
Două Zamfire, domniţe româ
ul,
ne din secolul XVI, trecute
silvania, de Zoan Puşcariu
în Tran.
e
e
Câtevă osbervaţiuni asupra
toririlor militare ale Cneji
boierilor moldoveni în secolînda
lor. şi
ii
XIV
şi
XV,
de.7, Bogdan...
Contribuţii la istoria Moldovei
într
e
anii
1448—1458, de 7. Bogdan.
i
Evangheliile dela Homor
» “AXĂ. —Desbaterile Academie și Voroneţ din 1473 şi 1550, de 7. Bogdan
i
în
1907
—8.
,.
>
XX
—X
Memo
:
.
riile Secţiunii Istorice .
De
“Despre censura în Moldov
a.
IV, Censura sub Grigorie Ghic
a şi desfiinţarea ei, de Radu Rosati,
SOTI
îs
Cetatea Neamţului-dela podul
.
Dâmb
oviţ
ei
în
Musc
IN
el,
de 7. Pușcariu,
Notiţă despre monetele lui
Petr
u
Muşa
t,.d
e
Atco
lae Docan. ;,,
"Lupta între Drăculești şi
Dănești,
Contribuţiuni

la

studiul

cronicel

de A. 7). Xenopol. ....,

..

or moldovene (Nicolae Costi
Tudosie Dubău, Vasile Dămi
n,
Inscripţiile dela Cetatea-Albă an), de Const. Giurescu ...,..
şi stăpânirea Aloldovei asup
de I. Bogdan. ....,
ra ei,
”
Îi.
* Documentul Răzenilor din
" în sec.

XV, de Z.

1481 şi organizarea armatei mold
ovene

Bogdan...
“Indice alfabetic a] volumelo
PER Ra
r din Anale pentru 1899
—1908. .,
Tom. XXX. — Desbaterile
Academiei în 1908—9
>
XXAI.— Memoriile Secfiuni
i Istorice . .
Patruzeci şi doi de ani de
domn
Un proces de Sacrilegiu la ie a Regelui Carol I, de D. Sturdza.
în Moldova, de Radu Rosetti.
Letopiseţul lui Azarie, de 7. 1836
,
Bogdan . ..
îm]
Cum se căutau moşiile în
Moldova la începutul veac
ului AIA.
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