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Donaţiunea £*-"*ascu

dela d Noemorie” 1911.

A cincea cuvântare asupra Insemnătăţii Divanurilor. ad-hoc diii

Iaşi şi București nu “cuprindeă toate faptele Cămăcămiei Domnilor.
Ştefan: Catargiu, Vasile Sturdza, și Anastasie Panu, ci oră restrânsă
întru a arătă acţiunea Vornicului Anastasie Panu, care a avut o
mare Și covârșitoare! înrâurire asupra, înlăturării piedicilor ce: se.
idicau în a treia fază a Renașter ei noastre Naţionale. .

După Tractatul de Paris din '30 Martie. 1856, mișcarea Unirei

a căpătat o impulsiune mare prin însuș Domnul Moldovei Grigorie
Alexandru Ghika. Sub a sa autoritate de Domn sa decis, în lunio
1856, a se înființă Comitetul Unirei din Iași, căruia Vasile „Alec-,
sandri a dedicat improvizaţia cunoscută, pe care o voiu reaminți aci.
„Sub acest măreț castan

Noi jurăm toţi în frăţie,
Ca de azi să. nu mai fio

Nici Valah, nici. Moldovan ;:.
Analele A. R.— Tom. XXXIV.—Memoriile

Secţ. Ialorice.
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Casă fim numai Români,
Intr'un glas, într'o Unire,
Să ne dăm

mână

cu mâni,

Pentru:a ţerii fericire.

- Domnul Moldovei Grigorie Alexandru Ghika însă nu a crezut că.
numai prin impulsiunea dată Unirei își împlinește întreaga sa datorie către patrie;ci înainte de sfârșitul său tragic, a, trimis în 1857
din Francia testamentul său politic prin două scrisori, prima adre-

ssată fiului său loan Grigorie Ghika în 27 Maiu (8 Iunie), și a
“doua, fostului Ministru al Instrucţiunei Publice Dimitrie Rallet în 9/21
“ Tunie,
o

„i

Scrisoarea

din 27 Maiu
«Scumpul

(8 lunio): -

sea

-

fiu 7

|

E

«Divanul ad-hoc având a se întruni în curând, este de datoria fiecărui
bun

patriot să se pătrundă

de

idea, că e

în interesul țării

sale,

ca

cele două

“principii — al «Unirei» şi al «Principelui străin» — să fie puse în
acelaş timp ;
şi eu cred că Principele străin ar trebui să fie ales imediat,
pentru ca Adu-

narea, să poată lucră sub auspiciile acestuia.
«Unirea nu întâmpină astăzi .nici o dificultate, de aceea nădăjduesc
că va

fi asupra acestui punct unanimitate. In cât priveşte celălalt princip,
e mai puţin important, sar puteă foarte bine să se iveascii
încă
opunere din partea unor. persoane, cari nu şi-au dat până
acum
seamade a lui valoare. In această memorabilă sesiune, care
se va

Divanul va avea să specifice drepturile

statate prin Capitulațiile noastre.

și imunităţile

care nu
oarecare
în totul
deschide,

ţării, cari-sunt

con-

Două. puteri vor încercă, e sigur, să le de-

natureze prin toate mijloacele posibile. Dar cine altul, ca un
Principe străin,
pus în capul Națiunii Române, va puteă să apere mai tare dreptur
ile ei.în
faţa, Comisiunii Internaţionale şi Puterilor Europei? Oare va [i în
stare un
Caimacam sau un Principe indigen ? Nu, de o sută de ori nu.
De ce dar
- nu-Sar insistă, chiar dela deschiderea sesiunii, asupra
alegerii imediate a
unui

Principe

străin? De ce ați părăsi acest sprijin temeinic, care dă
toate

garanţiile, spre a puteă reuşi? Pentrucă, Divanul are “dreptul
a rosti dorin“ţele naţiunei, să facă el aceasta în deplină siguranţă ; Puterile
nu vor puteă
face altcevă decât să respecte aceste dorinţe.
«lată ce eşti dator a insinuă Partidului Naţional și a-l
face totodată să simțească, că dacă nu va insistă pentru alegerea imediat
ă a Principelui străin,
drepturile noastre sunt în primejdie a fi compromise pentru
totdeauna.

«Părintele tău afecţionat— Gr. Ghika».
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Iunie:

« Iubile hallei,

„«Âm cetit cu plăcere scrisoarea voastră din 27 Maiu (6 Iunie), precum și
poemul istorie, care este expunerea exactă a ultimelor evenimente. Aplaudez
toate stăruințele ce vă daţi cu toţii, pentru ca să triumfeze. cauza sacră a
Unirei, care nu e utopie, precum cu ușurinți o califică patrioții
cei rii.

Unirea Principatelor și Ereditatea, sunt fapte destul de. vechi în analele noastre,
“pentru a fi restabilit în zilele noastre, fără ca aceasta să poată speriă întrucâtvă Puterile străine. Esto totuș regretabil a vedeă, cât de mult Tractatul de Paris .a falsificat spiritul și litera vechilor noastre tractate şi a
instituţiunilor noastre. Tot a fost călcat în picioare fără milă. In loc de a se
mărgini a, garantă vechile noastre Capitulaţiuni, Tractatul de Paris invocă
în favoarea noastră Privilegiile şi Imunităţile, ca și când Principatele ar fi
fost. vreodată cucerite și ar fi trăit numai prin concesiunile generoase ale
Turciei! Gurile Dunărei, cari sunt parte integrantă a Moldovei, au fost date

în ultima Conferinţă

'Turciei. Intâia şi norocoasă cugetare a Tractatului de

Paris, care eră de a restitui Gurile “Dunărei Moldovei, eră dreaptă, fiindeă
ea, repuindu-ne în stăpânirea de ce ni s'a răpit, ne da în privirea politică și
„comercială dinaintea Europei o mare importanţă, care ar fi ajutat a constitui.
în mod solid noul Stat al României, dându-i în mâinile sale cheile Dunărei.
Ce ne rămâne din acest vis frumos: cu care Tractatul de Paris ne-a încântat atât de dulce? O' realitate plină de amărăciune şi confuziunea cea,

mai mate.

Crezutu-sa, oare,

că. prin

acest sacrificiu

dureros, Turcia. va:

fi mai dispusă să facă concesiuni politice în favoarea Românilor? Insă tristelo
evenimente,

ce

urmează

unul după

altul

în

Principate de un an de zile,

„dovedesc, până la evidenţă, că. Puterile Protectrico

sau înșelat în calculele

lor şi că Turcia, departe: de a” fi favorabilă dorințelor Națiunii Române, caută,
prin toate mijloacele de cari dispune, să ne înăduşe şi să ne jignească

simţimintele noastre cele mai sacre. Ce să mai zicem încă de această culpabilă lipsă de îngrijire a Puterilor, de a fi lăsat cu totul la aprecierea 'Tur-

ciei luarea dispoziţiunilor pentru crearea. unui guvern interimar în Principate
şi convocarea Divanurilor ad-hoc? S'a văzut în ce mod ca a răspuns acestei
încrederi naive a Puterilor, “Trec cu tăcere asupra, amănuntelor faimosului
Ferinan de Convocare, care, el însuș, seamănă a vroi să provoace națiunea,
insultând-o. fără rușine, Cum se explică şi rolul înjositor, ce se impune

amânduror Caimacamilor? Oare
cum

S'ar'puteă presupune,

se. poate

numi aceasta imparţialitate? Și

că Caimacamii

lucrează după simpla lor impul-

siune şi în afară de instrucţiile ce primesc.. Nu! Această ipoteză este inadmisibilă, e vederat că Turcia le indică lor, pe sub mână, cum au să urmeze

4:
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pe calea lor, și acești slibinogi
o glorie!

«Cu
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și fricoși
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își fac din
|

oarba lor ascultare

,

toate acestea nu trebue să ne cuprindă descurajarea, căci, după toate

probabilitătile, va trebui ca lumina să 'se facă într'o zi, Și ca din
acest haos
de inichităţi să răsară triumful cauzei. naţionale. Pentru a atinge
acest scop,
mi se pare urgent ca, odată ce Unirea şi Ereditatea vor fi primite de
Puteri,

să li se mai ceară autorizarea de a procede imediat la alegerea unui Principe străin, căci oricare ar;fi originea acestuia, latină sau galică,el va aveă,

să nu se îndoească la noi niminea, necontenit în vedere de a recăștig
ă drepturile ab antiquo ale naţiunii şi a inaugură domnia 'sa prin un act
atât de

memorabil ca acesta. Așă dar pa-acest nou Mesia trebue să fundănn
cu toții

speranțele noastre; numai el singur. va putea, prin greutate
a însăș a autorităţii sale personale, discută şi obținea, unul câte unul, drepturi
le noastre ab.
antiquo și să ni le lase moștenire, fără sforțări şi fără pericole
pentru ţară.

„«Adio, iubite Rallet! Urmează a fi neobosit în țelul pentruo cauzi
bună

și Dumnezeu te va răsplăti de munca şi sârguința ta,
<AL vostru amic plin de afecţiune — Gr. Ghika.»

Anastasie

Panu

a urmat

Justiţiei a fost în 1856.
1858,el a dat,

la timp

pentru

mari

povaţa, Domnului,

Fiind membru
oportun,

al căruia

|

Ministru al

al Guvernului Moldovei în

o impulsiune hotăvitoare,

ca vo-

turilo Divanurilor ad-hoc din Iași și București din 7 și 9 Octomvrio
1857 să fie îndeplinite în parte în 1859,
și să fio calea, deschisă,
ca, acele

dorinţe ale poporului din Principatele Române

să, se realizeze în mod covârșitor in anul 1866.

Pentrua cuprinde însă toată și întreaga acţiune a Vornic
ului
Anastasie Panu, e de nevoie să avem dinaintea noastră, mai
întâiu,

glăsuirea Convenţiunii, încheiată la Paris în 19 August 1858
între
Austria, Francia, Marea, Britanie, Prusia, Rusia, Sardinia și Turcia,

pentru

organizarea

definitivă a

Principatelor

Române,

precum

și

Hatișeriful atingător de această organizare, dat la Constantinop
ole în
întâia zi a lunii Rebi-ul-evel 1275. *
E
„Mai e de nevoie a, cunoaște textul articolului 403 -a] Regul
amen-

tului Organic (Cap. IX, Secţia II), pus înainte de Guvernul
Otoman,
dar a căruia glăsuire nu s'a arătat în nici o comunicare
a Inaltei
Porţi.
In urmă trebue să avem sub ochii noștri acțiunea, docume
ntată
& candidaţilor la Domnia Moldovei și a partizanilor lor.
2%

-

”

DIVANURILE
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din

19

AD-IHO0
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DIN
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1858,

BUCUREŞTI,
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la Paris

de ' Pleni-

potențiarii celor opt. Puteri “Mari Buropeano:
Art, 1, Principalele Aloldova si Valahia, constituite de acum înainte sub
denumirea de Principatele-Unite al Moldovei și al Valahiei, rămân aşezate
sub suzeranitatea M. S. Sultanului,
Art, 2. In puterea Capilulaţiilor încheiate cu Sultanii Baiazet 1, AMohamed II, Selim I şi Soliman II, cari constitue Autonomia lor, regulându-le
„relaţiile cu.Inalla Poartă şi pe cari mai mulle Ilalişerife, anume acela din
1834, le-au consfinţil; asemenea în conformitate cu art..22 şi 28-din Traclatul încheiat la Paris în 80 Marlie 1856, Principatele vor urmă a se
bucură; sub Garanţia Colectivă a Puterilor Contractante, de Privilegiile
şi Imunilățile în a cărora stipânire se află. Prin urmare Principalele se
vor administră liber şi fără nici un amestec din partea Inaltei Porți, în
marginile stipulate prin învoirea Puterilor garante cu Curtea Suzerană.
Art, 3. Puterile publice vor fi încredinfale în fiecare Principal unui
"Domn și unei Adunări Flective, cari vor lucră în cazurile prevăzule prin
Convenţia de faţă cu concursul unei Comisiuni Centrale comună ambelor
Priucipate.
Art. 4. Puterea executivă se va exercită de către Domn:
“Art. 5. Puterea legislativă, se va exercita colectiv de către Domn, do către
Adunare și de către Comisiunea Centrală.
i
Art. 6, Legile de un interes special pentru fiecare Principat se vor prepară do către Domn și se vor votă de către Adunare. Legile de un interes
comun pentru ambele Principate se vor prepară de către Comisiunea Centrală, şi se vor: votă de către Adunări, cărora, ele se vor supune de către
Domni.

Art. '7, Puterea judiciară, exercitată în numele , Domnului, se va încrodință
magistraţilor numiţi de dânsul, fără ca cinevă să poată fi detras dela judecătorii cei fireşti. O lege va determină condiţiile de primire şi de înaintare
în magistratură, luând de bază aplicarea progresivă, a principiului inamovibilităţii.

Art. 8. Principatele
câtime

rămâne

vor

da Curţii Suzerane.

statornicită la suma

un Tribut Anual, a căruia

de 1.500.000 de lei pentru Moldova și la

suma de 2.900.000 de lei pentru Valahia. Investitura,
ca şi în trecut,va fi
dată Domnilor de către M. S. Sultanul. Curtea Suzerană va combină cu Principatele măsurile de apărare a teritoriului lor, în caz de năvălirea din afară;
şi ea va aveă a procură, prin o înţelegere cu Curțile Garante, măsurile neapărate pentru restatornicirea ordinei, în caz când sar întâmplă a fi compro-

misă. Cu în trecut,

Tratatele Internaţionale,

cari .se vor

încheiă de către

6
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Curtea, 'Suzerani cu Puterile străine, vor fi aplicabile în Principate, încât nu
ar vătămă Imunităţile lor.
Sa
a

Art. 9. La caz când Imunităţile Principatelor sar violă, Domnii vor
adresă, un recurs la Curtea, Suzerană; şi dacă nu se va, face dreptate recla-

maţiilor lor, ei îl vor puteă, transmite prin Agenţii lor la reprezentanţii Pu-

terilor garante

în

Constantinopole.

Suzerană prin Agenţi (Kapu-Kehaia),

Domniise vor reprezentă lângă Curtea,

născuţi Moldoveni sau Munteni, nea

iârnaţi de vreo jurisdicție străină şi primiți de Poarlă.

"Art. 10. Domnul se va alege pe vieață de cătră Adunare,
Art. îl. Lu caz de vacanță şi până

-

la instalarea noului Domnu, Admi-

nistraţia va fi încredinţată Consiliului de Ministri, care de drept va intră
în exerciţiu. Atribuţiile sale, curat administrative, se vor mărgiui în ex-

peduirea trebilor, fără a puleă,. schimbă pe funcţionari decât numai pentru
delicle constatate judecătoreşte. In asemenea
caz el nu-i va înlocui decât

provizoriu.

i

|

|

Art. 12, La caz de vacanţă, întâmplându-se ca Adunarea să fie întrunită,
ea ta procede până în opt zile la alegerea Domnului. Iară nefiind întru-

nită, Adunarea va

fi convocată îndată şi întrunită în termin

In caz când ea ar fi disolvată,

se va păși către

de zece zile.

nouă alegeri în termin

de

cincisprezece zile, și noua Adunare de asemenea se va întruni în termin de
zece zile. In cele opt-zile dela întrunire ea va fi datoare să procedeze la

alegerea Domnului. Prezenţa a trei pătrimi din numărul membrilor înscriși
va [i cerută spre a procedă la alegere. In caz când în opt zile nu s'ar face

alegerea, în a noua zi la amiază, Adunarea va păși la alegere, ori şi care ar
fi numărul membrilor de faţă. Investitura se va cere ca în trecut; ea se va
da în termin cel mult de o lună.
:

Art. 13. Va fi eligibil la Domnie oricine va avcă 35 ani, va [i fiu al
unei părinte născul Moldoveanu sau Muntean şi va puteă, dovedi că
are un

venit funciar de 3.000 galbeni, cu aceasta însă ca, să fi îndeplinit funcţii pu-

blice în curs de

10 ani sau să [i făcut parte

Art. 14. Domnul

din Adunări,

-

guvernează cu concursul Ministrilor numiți

de

dânsul.

EI sancţionează şi promulgă legile ; el poate refuză, sancţiunea sa. El are
dritul de a iertă şi a comută pedepsele în materii criminale, fără a puteă
interveni altfel în administraţia justiţiei. EL prepară legile de un interes special pentru Principat şi anume bugetele și le supune deliberărilor Adunării.

El numește în toate funcţiile administraţiei publice și face trebuincioasele
Regulamente pentru executarea legilor. Lista civilă a fiecărui Domn se va

votă de către Adunare, odată pentru totdeauna, la întronarea sa.
Art. 15. Orice act al Domnului trebue să fie contrasemnat de Ministrii

competinţi. Ministrii vor fi răspunzători de călcarea legilor și mai în parti-
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cular de orice resipire a, banilor publici. Ei vor putea fi trași la judecată de
către Inalta Curte de Justiţie și de Casaţie şi se vor puteă trage la judecată

de către Domn sau

de către

Adunare. Punerea

sub judecată a Ministrilor

nu se va puteă rosti decât prin majoritatea de două treimi a membrilor
de faţă.
Art. 16. Adunarea Eleclivă a fiecărui Principat ses va - alege pe şapte

ani, conform cu dispoziţiile electorale anexate la Convenţia de faţă.
Art, 17. Adunarea

care an în întâia

se va convocă, de către Domn şi se.va

Duminecăa lunii lui Decemvrie.

ordinare va fi de trei luni;

Domnul

întruni în fie-

Cursul fiecărei

va: puteă să prelungească

va cere trebuinţa. EL: poate. să convoace

sesiuni

sesiunea, de

în caz, extraordinar. Adunarea sau

să o disolve.
In acest de pe urmă caz el este dator de a convocă o nouă Adunare, care
va trebui să fie întrunită până în trei luni.
Art. 18. Mitropolitul şi Episcopii eparhioţi vor fi de drit membri ai. Adu-

nării. Preşedinţa

Adunării

se cuvine

Mitropolitului ; vicepreşedinţii

cretarii se vor alege de către Adunare.
Art. 19. Preşedintele va: determină

admis la şedinţe, afară de cazurile

condiţiile

sub

cari

publicul

i seva

fi

excepţionale, cari vor fi prevăzute de

Regulamentul din lăuntru. Prin îngrijirea Președintelui se va face un Proces verbal sumar al fiecărei şedinţe,. care se va publică în gazeta oficială,
Art. 20. Adunarea va discută şi va votă proiectele de lege, ce i se vor
înfăţișă de către Domn. [a le va puteă amendă sub rezerva, preserisă. prin
art. 36, cât pentru legile de interes comun.

- Art, 21. Dacă Ministrii nu vor fi membri ai Adunărilor, totuş cici vor aveă
drept de intrare şi vor puteă luă parte la, discutarea legilor, f âră a se

părtăşi la votare.

Îm-.

-

Art, 22. Bugetele de venituri şi acela de choltueli, preparate în tot anul
pentru fiecare Principat, prin îngrijirea Domnului: respectiv şi supuse Adunării, care le va puteă amendă, .nu vor fi delinitive, decât după ce vor fi
votate de Adunare. Dacă bugetul nu sar votă în timpul cuvenit, puterea
executivă va: întâmpină serviciile publice conform bugetului din anul trecut.
Art. 23, Diferitele fonduri, ce proveniau până acum din casse speciale şi

despre 'cari Guvernul dispune sub diverse „titluri, vor fi cuprinse în Bugetul
general de venituri.
Art, 24. Regulamentul definitiv al socotelilor va trebui să se, înfițișeze
Adunării cel mult

până în

doi ani, socotiți dela,

încheierea

fiecărui buget.,

Art. 25. Nici o dare nu se' va putea pune sau luă, de nu va fi încuviințată de Adunare.

. : |

„ Art. 26, Precum

toate Legile de interes comun Sau special și Regulamen-

8
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publică îîn ga-

zeta oficială.

„Art, 27. Comisiunea Centrală. va rezidă, la Focşani. Ea va [i compusă din 16 membri: opt Moldoveni și opt Alunleni. Patru vor -fi aleşi de
către fiecare Domn, dintre mădularele Adunării, sau dintre persoanele cari
vor „fi ocupat funcţii înalte în” fară Şi patru de către fiecare Adunare din
sânul ci.

„Art. 28. Membrii Comisiunii Centrale conservă dritul
alegerea Domnilor în Adunarea din 'care vor face parte.
„Arte

29, Comisiunea

vor iertă lucrările,

de a luă parte
|

la

Centrală este permanentă.: Cu toate acestea când

o

ea se va

puteă

amână

pentru 'un timp,

care

nici întrun

chip nu va puteă trece peste patru. luni.
Cursul funcţiilor acestor. membri pentru fiecare Principat, atât al acelor
numiţi de către Domni, cât și al câlor aleși de către -Adunări, va fi mărgi-

it în cât va ţinea: legislatura. Cu toate acestea funcţiile membrilor ce ies,
nu Yor! încetă decât cu instalurea noilor membri.
i
“In caz când mandatul amânduror Adunărilor va: expiră deodată, Comisiunea
„Centrală so va ieînnoi în totalitate pentru amândouă Principatele la deschi-

derea novălor Adunări. În caz de disoluţie a uneia, din Adunări, reînnoirea se
va face numai pentru acei din membrii Comisiunii Centrale a Principatului,

a cărui Adunare
din nou,

se va alege din nou. Membrii

ce

ies

vor

puteă

fi aleși

Art. 30. Funcţiile de membru al Comisiunii Centrale vor fi răsplătite,

Art. 31. Comisiunea

Centrală va numi ca pe Preşedintele ei. In caz când

voturile ar fi împărţite între doi candidaţi, atunci so va hotări prin sorţi.
„Funcţiile Președintelui încetează cu mandatul său de membru” al „Comisiunii Centrale. Ele se pot reînnoi.
In caz de împărţire egală â voturilor în deliberaţiile sale, votul Președintelui va fi precumpănitor. Comisiunea Centrală face ca regulamentul ci din
lăuntru. Cheltuelile de orice fel se vor pune pe jumătate în sarcina âmbelor
Principate.
Art. 32. Dispoziţiile constitutive alo nouăi organizaţii a Principatelor sunt
puse sub apărarea Comisiunii Centrale. Ea va puteă arătă Domnilor abuzu-

rile ce i-se vor păreă de ncapărată trebuință a se reformă şi le 'va propune
îmbunătățirile ce vor fi de introdus în diversele ramuri ale administraţiei.
Art. 33. Domnii vor puteă supune Comisiunii Centrale toate propunerile

cari li sar părcă de folos a se preface în proiecte de legi comune ambelor
Principate. Comisiunea Centrală va prepară legile de interes general comune

ambelor Principate și va supune aceste legi, prin mijlocirea Domnilor, Adunărilor spre 'deliberară,
,
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“Art, 34. Sunt considerate ca Legi de inileres general toate acele câte au

de obiect unitatea legislaţiilor, stabilirea, păstrarea sau îmbunătăţirea” Unirei

“de 'vămi, de poşte, de telegraf, fixarea cursului “monetar şii diveisele materii
:de folos public, comune âmbelor Prihcipate.
Art. 35. Comisiunea Centrală, îndată co va fi constituită, se va ocupă în
special cu codificarea legilor existente, punându-le în armonie cu actul con-stitutiv al nouăi organizaţii. Ea va revedeă, Regulamentele Organice, precum

şi Codul civil, acel

criminal,

acel de comerț şi de

procedură,

astfel ca

afară de legile de un interes “curat local, să nu existe decât un singur şi
acelaș corp de legislaţie, care se va “pune în lucrare în amândouă -Princi-

patele,- după ce va fi votat de Adunirile

respective, sancţionat, şi. promul-

gat de fiecare Domn.
Art. 36. Când Adunările vor introduce amendamente în proiectele: de
legi de interes comun, proiectul amendat se. va întoarce la Comisiunea Cen_trală, careva apreţui şi va întocmi un proiect definitiv, pe care Adunările -

nu vor aveă decât ori a-l adoptă ori a-l respinge în total. Comisiunea Centrale va, trebui să adopteze amendamentele co se vor fi votat deodată de
|
către. Adunările amândouă. .

Art, 37. Legile de un înleres special pentru fiecare Principat nu se vor
sancţionă de către Domn, decât numai după ce el le va fi comunicat Co-:
misiunii Centrale, care va aveă a le apreţui, de sunt compatibile cuc dispoziţiile constitutive ale nouăi organizări.
Art. 38; Se va institui o Inaltă Curte de Justiţie şi de Casaţie comună
ambelor Principate. Ea va rezidă la Focşani. Compunerea oi se va regulă.
Membrii ei sunt inamovibili.

Art. 89. Sentinţele date de către Curțile de Apel şi hotăririle pronunţate
de către Tribunale, atât într'unul cât şi
pune excluziv înaintea acestei Curți de
Art. 40. Ea va exercită un drept de
de Apel şi peste Tribunale. Ea va aveă
membrii sti proprii în materie penală.

întraltul din Principate, se vor suCasaţie.
censură şi de disciplină pesste Curțile
drept dee jurisdicție excluzivă peste

Arte 41. Ca o Inaltă Curte de Justiţie, ea.va

cercetă „pârile

ce vor. fi

provocate în contra Ministrilor” de către Domn. sau de către Adunare, și-l va
judecă fâră apel.
Art. 42. Milițiile regulate ce există astăzi în âmbelo: Principate vor primi
o organizare identică, spre a puteă la irebuinţă a se întruni şi a formă o
singură ârmată. Pentru acest scop.se va face o lege comună. Afară de aceasta
în fiecare an se va face o inspectare a milițiilor âmbelor Principate prin
Inspectori

Generali,

numiţi

în toţi anii alternativ

de către

fiecare Domn. În-

spectorii vor [i însărcinaţi a priveghiă: ca „şi se execute pe deplin.

dispozi-

10

„:

„i

* DIMITRIE

A.

STURDZA

Ă

i

104

țiile destinate a conservă milițiilor tot caracterul de două corpuri ale uneia,
și aceleiaş armate,
ăi
|
|
Fără coînțelegere de mai înainte cu Curtea Suzerană numărul -miliţiilor

regulate, fixat prin Regulamentul

decât cu o a treia parte.

Organic,

nu se va puteă spori cu mai mult

.

i

Art. 43. Milițiile se vor întruni, de câte ori siguranța din lăuntru sau
accea a marginilor ar fi ameninţată. Intrunirea;va puteă fi provocată de către

„unul sau de către celălalt Domn; ca însă nu . va puteă aveă

loc decât în

urma unei comune înţelegeri și despre aceasta se va da, știre Curţii Suze-

rane. După propunerea, Inspectorilor, Domnii de asemenea vor puteă
întruni
„milițiile, în totul sau în parte, în câmp de manevră sau spre a le
trece în
revistă,
Art. 44, Comandantul

şef se va num) pe rând de fiecare

Domu,

când

vor avcă a se întruni milițiile. EL va trebui să fie Moldovean sau
Muntean
de naștere. EI va, puteă fi revocat
de către Domnul ce l-a numit. Noul co-

mandant

şef se va numi

Art, 45. Amândouă

în asemenea, caz de către

celălalt Domn.

mălițiile vor conservă. stindardele lor actuale;

aceste stindarde vor purlă în viitor o banderolă de coloare albastră,

dar
con-

form modelului anexat la Convenţia de faţă.
i
e
Art. 46. Moldovenii şi Muntenii vor fi toți egali înaintea, legii, înaintea

dărilor şi de o potrivă admiși la funcţiile publice, atât în
lălalt Principat. Libertatea lor individuală va, fi garantată.
fi reţinut, arestat sau prigonit decât conform legii. Nimic
propriat decât legiuit, pentru o cauză de interes public

unul, cât și în ceNime nu va puteă
nu va puteă fi exși prin mijlocirea

unci desdăunări. Moldovenii şi Mântenii de toate riturile creştine se vor
bucură de o potrivă de drepturile politice. Intrebuinţarea acestor drepturi so
va puteă întinde și asupra altor culturi prin dispoziţii legislative. 'Toate pri-

vilegiile, scutirile sau monopolurile, de cari se bucură încă câtevă
clase,
vor fi desființate, și se 'va procede fâră întârziere la revizia legii, care. re-

gulează raporturile între proprietarii de pământ cu lucrătorii, spre a îmbunătăți starea, țăranilor. Instituţiile municipale, atât cele urbane, cât şi
rurale,
vor primi toate desvoltirile iertatode stipulaţiile Convenţiei de faţă.
„Art, 47. Până când se va procede la revizia prevăzută în art.
37, legislaţia astăzi în vigoare.în Principate se va. mănţineă în: dispoziţiile cari
nu
sunt contrarii cu stipulaţiile Convenţiei de faţă.
Art. 48. Spre a se îndeplini art. 25 al Tractatului din 30 Martie
1856, un
Iatişerif, conform cu textul sipulaţiilor Convenţiei de faţă, va publică
dispozițiile mai sus însemnate, în termin cel mult de 15 zile, numărate
din
ziua schimbării ratificaţiilor.
.
Art. 49. In momentul publicării zisului Halişerif, Caimacamii
actual;
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ai fiecărui Principal vor încredință administraţia unei Comisii Interimare
(Căimăcămie), constituilă conform cu dispoziţiile Regulamentului Organic. :
Prin urmare aceste Comisii vor fi compuse din Preşedintele Divanului
Domnesc, din Marele Logofăt şi din Ministrul din Lăuntru, cari se aflau
în fenoţii sub cei de pe urmă Domni, înainte de instalarea administra:
țiilor provizorii în anul 1856.
:
Zisele Comisii se vor ocupă îndală cu formarea listelor electorale, cari
zor trebui să fie întocmile şi afişate în termin de 5 săptămâni. Alegerile
se vor face trei săptămâni după publicarea listelor. In a zecea zi ce va
armă Deputaţii vor trebui să se întrunească în fiecare Principat, spre a
procede în lerminele sus însemnate la alegerea Domnilor.

Art. 50.

Convenţia

de faţă se va ratifică şi ratificaţiile se vor schimbă

la Paris :în tormen de 5 săptămâni sau mai înainte, de se va puteă.
In virtutea căreia Plonipolenţiarii respectivi au subscris şi pus sigiliile lor.
(Somnaţi:)
Tuad.

Walewski, Hibner,

Stipulaţiile electorale

Art. 1. Adunarea

Cowley,

Hatzfeld, Kisseleff,Villamarina,

anexate la Convenţia

din Paris: Eu

membri

Electivă se compune în fiecare Principat din

și [Episcopii eparhioţi

aleşi de către districte şi de către oraşe. Mitropolitul

|

„fac de drit parte din Adunare.

- Art, 2. Alegătorii sunt sau primari sau direcți.
Art. 3. Este alegălor primar în districle oricine

va, dovedi

că

aro un

Se

venit fonciar cel puţin de 100 galbeni.

Art, 4. Este alegălor direct în districte oricine va dovedi că are un venit
fonciar cel puţin

de

1.000

galbeni;

în oraşe oricine

va dovedi

că are un ca-

pital fonciar, industrial sau comercial cel puţin de 600 galbeni, proprietatea

sa 'sau de zestre.
Art. 5. Nimeni nu va putcă fi alegiitor, de nu va fi împlinit 25 ani şi nu
va [i născut sau naturalizat Moldovean sau Muntean.

“ Art, 6. Nu vor puteă [i alegători:

a) Cei ce sunt supuși unci jurisdicții străine;

6) Interdicţii;
0) Faliţii nereabilitaţi;
d) Acei condamnaţi la pedepse degradatoare sau numai curat doftimăitoare.

Art, 7. Listele electorale se vor întocmi în fiecare an Și în fiecare district
prin îngrijirea, administraţiei.

Elesc vor publică și ufişă în cea

dintii

Duminecă

a lunii

lui

lanuarie

pretutindeni unde va cere-trebuința. Reclamaţiile se vor da la Administraţie
în cele trei

săptămâni, cari vor urmă

după .publicarba, listelor. Reclamanţii

|
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AA
vor puteă apelă la Tribunalul districtului, care va,
hotărt îni grabă și fără apel.
"Art, 8, Fiecare alegător va, puteă, reclamă înscri
erea sau: ștergerea fie-

căruia individ,

face parte*
Art;

9, Este

netrecut

sau fâră dreptate înscris în lista din care el însuș

a

eligibil

fără deosebire

în toate

colegiile

oricine care

esto
născut său împământenit Moldovean ori Muntean, care
va fi împlinit vârsta,

de 30 aniși va dovedi că are un venit cel puţin de
400 gulbeni. .
Art. 10, Alegătorii primari în districte numese în
fiecare ccol respectiv
trei alegători, cari, întruniţi în capitala districtelor, vor
alege câte un deputat

de district.

a

ii
Art. 11. Alegătorii direcţi în districte vor alege doi deputa
ţi de district,

Art, 12. In orașe alegătorii direcţi vor alege la Bucure
ști și la Iaşi trei
deputaţi; la Craiova, Ploești, Brăila, Galaţi şi Ismail
doi deputaţi; în cele-

alte capitale de districte câte un deputat.

„Art, 18. Alegătorii fiecărei categorii se vor adună
speciale, spre a procede la operaţiile lor respec
tive.

deosebit

în

colegii

Art, 14. Colegiile electorale vor fi convocate de. către Putere
a

executivă,

Art. 17, Operaţiile electorale se vor verifică de către Aduna
re,

care sin-

cel puţin cu 3 săptămâni înaintea zilei fixate pentru
alegere.
Art, 15. Scrutinul pentru alegerea deputaţilor este
secret.
Art. 16. Alegerea se face după majoritatea, voturilor
'rostite.
„Dacă nici unul din candidaţi nu a putut dobândi majori
tatea, atunci se va,
procede la al doilea rând de scrutin, și candidatul,
care va fi întrunit cel
mai mare număr de voturi, va fi ales,
"
|
gură are dreptul a judecă despre validitatea lor.

Art, 18.

cunoscut

declaraţia

|

Deputatul ales în mai multe cercuri electorale

Preşedintelui.

validității

Adunării

voința

trobue să

facă

sa, în cele zece zile ce vor. urmă

acestei alegeri. Căci de nu-și va arătă dorinţa în
acel

termin, atuncea se va hotări prin sorți.

Art. 19. In caz de vacanţă în urmarea arătării voinţei
,

a morţii, a deimi-

siei sau altfel, colegiul electoral, caro trebue să îndepl
inească vacanţa, se va

întruni în termin de 3 luni.
Art.

20, Nici'un

membru

.

al Adunării

nu

poate

în cursul

sesiunii

să fie

arestat sau prigonit pentru materii penale, afară de cazurile
prinderii în delict flagrant, decât după ce Adunarea a autorizat prigonirea
lui.

“Art, 21. Oricine care

se va înscrie în listele electorale

prin

|

mijloc de

declaraţii false sau *ascunzând vreuna din incapacităţi
le prevăzute, sau care
va fi luat parte la vot, deși eră neînscris, ori lipsit de
dreptul electoral, va
fi pedepsit cu o globire de 100 galbeni cel puţin și
de 1.000 galbeni cel
mulţ, sau “cu închisoare de 8 zile cel puțin şi
de 3 luni cel mulţ,
-
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Art: 22. In lipsa iniţiativei Ministerului public,.zece alegători întruniţi
vor aveă drept de a intentă proces criminal: 4) în contra oricărei persoane,
care în cursul operaţiilor electorale va fi. îndosit, adăogat sau prefăcut biletele; D) în contru acelora cari ar fiturburat operațiile electorale și ar fi jignit

libertatea “votului prin mijloace înșelătoare, prin silnicii sau amenințări.
Art. 23. Stipulaţiilo. electorale, cari compun cele 22 articole de mai sus,
trebuind să fie anexate la Convenţiunea, caro are data zilei de 19 August,
conform articolului 16 ua citatei Convenţiuni, Plenipotenţiarii respectivi au

semnat-o şi ci și au pus sigiliile lor.
Hatişeriful atingător
Unite, dat în l-iu
tomvrio 1858:

de Organizarea

al lunii

Rebi-ul- ovel

Definitivă

a

Principatelor:

1275,

la

finele

sau

lui Oc-

«După dispoziţiile 'Tractatului general,cu norocire încheiat la Paris în 30

Martie 1856, între Imperiul meu şi Inaltele Curți ale Austriei, Franţei, Marei
Britanii, Prusiei,
Imperial, trimis
care din ambele

„ai

Inaltei

Porţi

Rusioi și Sardiniei, s'a convocat, în urmarea Firmanului
mai înainte în această privință, o Adunare ad-hoc în ficPrincipate, şi o Comisie,: compusă din delegaţii respectivi

şi ai

sus

Puteri, să instituit,

ziselor Inalte

spre a con-

servă şi a întări privilegiile speciale, de-cari se bucurau ab--antiquo provinciile
Moldo- Valahe, partea intregitoare a Imperiului meu, spre a împuternici prin
o nouă consfinţire drepturile Curţii mele Imperiale, spre a modifică şi a reforină regulamentele: din lăuntru ale ambelor Principate.

«Hotărîrea, finală a acestei Comisii, dată în. urma informaţiilor culese în
privirea, reformelor cerute. pentru. definitiva

organizare a ambelor Principate,

trebuind a fi consacrată prin o Convenţie, Plenipotenţiarii respectivi ai Imperiului meu şi ai celorlalte Inalte Puteri sau întrunit la Paris și au alcătuit dispoziţiile următoare, așternute în Convenţie în limba franceză, pe care
“ei au subseris-o și sigilat-o în 19 August 1858, odată cu actul alăturat la ca

în privirea stipulaţiilor electorale, Convenţie care, împreună cu anexele ei şi
traducerile respective, sa supus Curţii mele

(Urmează

și au primit

ratificarea

mea.

Convenţia pentru Organizarea, Definitivă a Principatelor-

Unite Moldova și Valahia).
«Promulgând dispoziţiile ce precedează, ordonez ca ele să se oxecuteze din
cuvânt

în cuvânt,

şi că nici o

'luctare

sau

urmare

contrară

acestorași

dig-

poziţii să nu aibă nici odinioară loc.
«Prin urmare acest Firman, investit cu hatul meu Imperial, s'a slobozit
înadins prin Divanul meu şi s'a, trimis odată cu copia oficială alăturată la

14
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el a Convenţiei și a anexelor ei, adică: Actul stipulaţiilor electorale:
și mo-.
delul banderolei

de coloare albastră, ce are a fi adăogită la stindardele ac-

tuale respective ale ambelor miliții.

a

" «Fiindcă desvoltarea bunei petreceri și a prosperității Princip
atelor, cum şi

“liniștea și fericirea populațiilor lor, formează obiectul statornic al
dorințelor
mele și al îngrijirii mele Imperiale, şi fiindcă Inaltele Puteri,
aliatele mele,
sau unit de asemenea şi astădată cu binevoitoarele'
mele intenţii, sperez în.
bunătatea, divină, că rezultatul căpătat, prin această - comunit
ate de
şi de dorințe, nu va întârziă de a so realiză în practică...
,

intenții

«Ordonez dar ca să se facă cunoscut tuturor, că voinţa mea
pozitivă este

ca, fiecare, în 'aceea, ce-l privește, să executeze cu sincerit
ate și loialitate dis-

poziţiile ce precedează și ca toţi să privigheze
spre a nu [i întru cât de
puţin jienite.»
aa
Regulamentul Organic. Capul IX, Secţia II, Numiri la
deosebite

Publice Dregătorii:

E

-

a

Art.. 403. Alegerea şi numirea a tuturor Dregătorilor în ramuri Admini.

strative, Judecătorești și a Ştrăjii Pământeşti se va face-mumai din
pământeni și după chipul următor:
a) Toţi Dregătorii Ramului

a
Judecătoresc,

precum

Marele

a
_
Logofăt, mădu-

lările Sfatului Administrativ, Postelnicul, Aga sau Directorul Poliţiei
Capitalei
și Agentul lângă. Poarta Olomană din “Constantinopol, se
vor numi de

către Domnul, care îi. va, alege, dintre boieri, cari vor
aveă însuşirile cerute

pentru dregătoriile ce li se vor încredință..

a

0) Alegerea şi numirea a tutulor Dregăltorilor Slrăjii
Pământeşti, atât
Hatmanul, cât şi toţi ceilalţi Ofiţeri. de toate grăduri
le, se vor rândui de:

călre Domnul, carele este și cel mai întâiu căpetenie
a Străjii Pământești,
€) Ispravnicii administratori ținuturilor, Cassierii, Dregătorii
Carantinelor
vor fi aleși de către Sfatul Administrativ, care prin anafor
ă va propune

Domnului pentru fieștecare” slujbă câle doi! candida
ţi, iar Domnul va
nun şi va întări dintre aceştia pe acei pe cari
va socoti mai vrednici

de slujba co va fi a li se încredinţă.

a

|

„Toţi funcţionarii Dregători politiceşti și milităroști
de ori ce treaptă sunt
răspunzători pentru datoriile atingătoare de. Dregătoriile lor.
ă
|
Obşleasca Olicinuită Adunare, pe lângă generalnicele
sale atribuţiuni, rostite la Capul II, va aveă şi pe aceasta de a da în ştiinţa:
Domnului necuviințele ce va descoperi în slujba fieşteiraia Dregălor
politicese şi 1nă-

liliresc, şi a cere îndreptarea cuviincioasti.
E
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Urzirile Candidaţilor la Domnia Moldovei.
Olisul Caimacamului Moldovei Nicolae Conaki-Vogoridi către Con-

siliul Adminiştrativ și nație, No. 78 din 13. (25) Octomvrie:

«Către Consiliul Administrativ și nație!
«Când M. S. Imperială Sultanul, Augustul nostru Suzeran, a binevoit a-mi
acordă însemnaâtul onor de a, cârmui ţara mea și dea dirigui lucrările Consiliului în timpul! periodului
și întreaga

punere

în

transitoriu, ce trebue să treacă până la deplina

lucrare

a Tractatului

de

Paris,

în

ceeace

ne

priveşte

pe noi, nu ne-am amăgit nici despre greutatea nobilei povoare ce o primiam, nici despre greutăţile şi adesele prefaceri la cari este expusă puterâa.
” «Cunoştearn prea

bine

că voiu

aveă a

trece, împreună

cu

d-lor membrii

Consiliului, prin o epocă plină de mişcare, plină de neliniște, mai mănoasă :
în primejdii decât în onoruri, şi că guvernul meu va îi pe atâta disputat
în prezent, pe cât şi fără perspectivă de finţă, în viitor.
«Istoria

popoarelor

ne arată

că oamenii

prefacerile lor sociale nu sunt niciodată

cari se

jertfesc pentru

aceia pe cari

a dirigui:

providenţa îi alege

pentru ca să-i facă a s6 bucură de avantagiile și de privilegiile ce le aduc

cu sine aceste prefaceri: aduse întru împlinire.
«In marşa ei progresivă, ţara

mea trobuiă, ca și oricare alta, să urmeze

aceste tradiţii, fără îndocală civilizatorii, şi dacă dela cea întâia oară m'am
dedat ei cu totul, niciodată nu m'am hrinit cu speranţa că într'o zi, consacrând nişte puteri efemere, ea ar puteă să fie, așă zicând, cu totul a mea.
«Când civilizaţia pășește cu repejune, instrumentele ei de grabă se tocesc ;;
principiile rămân, se întăresc, dar oamenii trec şi numai lucrările lor în-

semnează un mic loc în epoca în care ei au servit cu dreptate şi cu onor.
«Locul acesta e singurul pe care 'ambiţionez la sânul iubitei mele naţii. «EI este mai modest, dar mai trainic decât acele pe cari le pot ercă sau
sfărâmă partidele; el își are de scaun cunoștința publică, şi de domeniu pă
|
|
gina, scrisă în analele patriei.
«Dacă am știut să-l merit, şi dacă acel loc mi se va, da de nobilul şi
cavalerescul patriotism al bunului popor moldovean, pe care am învățat a-l
iubi din ce în ce mai mult, pre cât funcţiile mele m'au făcut a-l cunoaște

mai bine; cu sunt mulțumit, și din suflet mulțumesc tuturor domnilor membri ai Consiliului, că mi-au ajutat spre a-l căpătă, d-lor cari se vor împărtăși
de el împreună

cu mine.

«Mulţumesc funcţionarilor de toate gradele îîn ramul administrativ şi ramul
judecătorese

pentru

concursul

simpatic,

devotăt

și inteligent ce ei mi-au

dat; îi invit a urmă servind cuo credinţă nestrămutată, și doresc din fundul

inimii ca acei cărora va cădea. onorul de a dirigui în viitor să recunoască
în ei preţioasele însuşiri, despre cari ci mi-au dat atâtea dovezi. Noi am

16
realizat

“DIMITRIE A. SCURDZA
împreună

în osebitele

rumuri

i

administrative mult

„110
mai

puține

îm-

bunătăţiri și progrese decât aș fi dorit, dar cu toate'acestea, dacă vom ținea în

seamă: greutatea împrejurărilor, este încă icrtat'a enumeră onorabile rezultate.
Invăţătura

publică

sa

lăţit

acuma

și sa

întărit.

Pătruns

de

cugetarea

că

numai. ea pregătește bărbaţi pentru Patrie, și că ţara noastră, gelvasă de
autonomia ei, nu ar putea fi mult timp încă tributară străinilor prin trimiterca copiilor săi la şcoalele lor, am voit să pregătesc întreaga ci eliberare

din cea mai rea dintre toate șerbirile, şerbirea inteligenței.

|

„«Zelul luminat și neobosit al Ministrului Iustrucţiei publice și i al Cultelor
cu mare nemărire a sprijinit scopurile mele. In capitală școala normală,

caro eră părăsită, deplin s'a restaurat. Accea a artelor și meseriilor s'a pus:

pe o nouă bază, și un curs nou industrial de învăţătură secundară s'a deschis.
Ce se atinge de gimnaziu, acesta de tot s'a reformat şi s'a îmbunătățit. La
Galaţi s'a întemeiat o şcoală specială de comerţ, la Birlad al doilea gimnaziu;
lu Roman şi Huși două seminarii; cu un cuvânt în ţinuturile Moldovei s'au

fondat 10 şcoale do fete şi 23 școale sătești nouă se află în lucrare. regulată,

Numărul de 4496 ce formă totalul foarte modest al elevilor, cari frecuen-!
tează şcoalele din Principat, sa urcat, de când am luat în mână frânele
cârmuirii, la 10.000, împărţiţi în toate districtele. . Dacă, această norocită
progresie va urmă încă vreo câțivă ani, învățătura so va răspândi în toate
clasele şi cu dânsa adevărata egalitate înaintea. posturilor şi a funcțiunilor publicc, la care fiecare Moldovean are. de acum înainte dreptul de a aspiră.
«După şcoale, îmbunătăţirea căilor de “comunicaţie mi-a părut că este izvorul cel mai mănos al progreselor repezi. “Cu concursul activ ce mi-a dat
Ministrul lucrărilor publice,. 13.560 stânjeni de șoseă nouă, mai pe, îndoit de
aceea co sa lăcut în anii precedenţi, au putut să se deschidă „circulaţiei.
Drumurile acestea s'au așezat lu locuri mlăștinoase, groutate care a nevoit
o mare îngrijire în construcția lor. Ele au cerut transportare a de materiale
din puncturi depărtate, cari au servit de asemenea întru îmbunătăţirea, şo-

selelor în ființă. In Iaşi, mai-multe uliţi au fost bine paveluite, şi de un
îndelungat timp orașul, mulţumită

unei neadormit>

îngrijiri, nu s'a găsit în

mai Dune condiţii de igienă și de salubritate. Trăsuri .publice, sigure, um-

blând cu repeziciune pe toată ziua, un serviciu de postă regulat, leagă acuma
între ele marile centruri de populaţie a Principatului, deschid nouă 'puncturi

de operaţie pentru comerț, favorizează transacțiile,
«Resursele

mărginite

ale bugetului n'au iertat silinţelor noastre de a se

întinde pe o scară mai mare. Cu durere am văzut mânăstirile străine cari,
statornicite în patria noastră, se folosesc cu toate acestea de rezultatele lucrărilor și ale sacrificiilor noastre, refuzând în mod arbitrariu şi sub felurite pre-

texte de a răspunde subvenţia ce le este impusă dei însuș Regulamentul, şi din

|
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nenorocire 'nu am fost până astăzi în stare de a “invinge această împotrivire
egoistă, şi atât de puţin conformă cu o' interpretaţie neinteresată şi crești-

mească a. legii noastre. religioase. :

a

o

«Mânăstirea Neamţului mi-a dat de asemenea până la cel: mai de pe urmă
moment trista mărturisire a unei îndărătnicii : reproșabile, atât din partea
înaltului, cât şi a celui de mai jos cler. Șooalele ei. sistematic închise, ospitalul ei de smintiţi, a căruia neorândueală, mizerie şi părăsire pătrund de
înduioşare şi de -uimire pe vizitatori; nămolul acela tot crescând.de călugări fără treabă şi nepăsători,. toate protestează acolo contra, cuvintelor
Sântei' Scripturi, contra doctrinei Evangheliei, contra Progresului și a Civili-

zaţiei. Doresc ca o. putere mai stabilită, însufleţită de aceleaşi intenţii ca şi

-ale mele, să ştie a recuceri driturile veacului asupra acelei mânăstiri nenoa
|
rocite, lipsită astăzi de toate luminile.

„«Acelaş sentiment de umanitate m'a fâcut de .mult. să-mi întore” privirile

spre Ospitale şi Inchisorile noastre. Neajunsul sumelor asigurate prin budget
pentru acest paragraf, starea de căinat a acestor așăzăminte penitenciare,
unde se grămădesc, în niște borte umede, fără de haine, mai fără de hrană,
femei, copii, bătrâni, simpli vinovaţi alăturea: cu cei mai mari criminalişti,
mau îndemnat de a alergă la resursele mele personale, pentru: a da cel
puţin crevături bolnavilor și îmbrăcăminte arestaţilor. In această privinţă încă,
cel întâiu pas s'a, făcut pe calea reformelor, ele vor urma înainte, o sperez.
-. «Nu vorbesc de ceeace am putut face pentru miliţie. Silinţele mele pentru
ca s'o fac, în câtevă luni, cu totul demnă prin ţinerea, disciplina,şi. patrioei de a purtă stindardul, nostru, au fost dictate de adânca simpatie
tismul
și intima iubire ce am jertfit-o în tot timpul corpului de armie credincios,
care singur ocroteşte şi apără ţara noastră. Nu pot părăsi rangurile acestor
i în mijlocul 'cărora am avut onorul a figură, fără a mă
şi. soldaţi,
-bravi ofiţer

pune încă odată în ele, spre a le exprimă prin un mai

de pe.urmă ordin

- de zi sentimentele de cari inima mea e plină pentru dânșii,
“ «In scurt, mulţumită luminatului concurs şi devotamentului domnilor memcârbri ai Consiliului, cari niciodată nu mi-au dat greș, am putut, primind

0413

muireă, în încunjurările cele mai critice, să las puţin bine în urma mea.

" «Dacă am ştiut să-mi păstrez încă câţivă prieteni, le cer că să-şi aducă
“aminte 'câteodată de acel bine. Cer dela acei cărora am fost binefăcătorul,
ca să ştie încă deschide. gura sprea face să se rospecteze amintirea mea.
„«Se poate ca. sub "administraţia 'mea să se fi făcut oarecari nedreptăţi.

"Dacă ar fi una ca aceasta, ele s'au produs în neștiința mea, în mijlocul gre-

lelor complicaţii ce am traversat,şi voința mea-a fost cu totul străină de
Rog dar pe cei ce ar fi fost jertfa unor asemenea, că să fie cei dintâi
'dânsele.

a mi le ierta. Rezoluţiile niele au fost totdeauna însuflețite de conştiinţa mea
Analele A. R.—Tom.

XXX V.—Memoriile

a
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de oii onest, și date în frica lui Dumnezeu.
născut Moldovean,
trăi și a muri

țineam

în patria

în mâinile

noastră

Niciodată n'am uitat, că fiind

mele

onorul

şi a susţinea

acolo

copiilor mei destinaţi a
numele cel

fără pată al

vechei lor familii.

«Mulţumesc în sfărșit naţici întregi, îi mulţumesc fără deosebire de ran-

guri, de clasă, nici de partid. Am primit dela ea în mai multe împrejurări
mărturisiri neîndoelnice despre iubirea ei pentru mine, Aceste mărturisiri
îmi sunt mai scumpe decât averea, și onorurile ; una singură dintre ele este
deajuns a şterge toate supărările co mi-au pricinuit duşmanii mei personali,
cari vor rămâncă foarte mici înaintea naţiei. Am să rămân acum privitorul

atentiv şi simpatic al progreselor ce ne rezervă viitorul.
«Uite compatrioţii. mei desbinările lor şi nu fie de acum înainte între
dânșii alt partid decât acela al prosperității și gloriei naţionale, oricare ar
[i marşa ce va trebui a se urniă spra a le căpătă. Voiu fi îndoit de fericit
de retragerea mea, dacă ca poate servi. de prelud la această fuzie a spiritelor şi a inimilor, fuzie atât de trebuitoare şi pe care aşă de adeseori am
dorit-o.
«Nu mă îndoesce că bărbaţii chemaţi a ne cârmui nu vor fi deopotrivă
pătrunşi de aceleași sentimente.
«Cât pentru mine, până la cea mai de urmă oară a existenței mele, voiu
fi gata la nouă sacrificiuri pentru patria mea, şi ca mă va, găsi pentru tot-

deauna dispus a-i consacră averea mea, persoana mea și prietinii pe cari Dumnezeu nu-i va. lăsă. (Subscris :) «N. Conaki- Vogoridi.
(Cântrasemnat)

Comunicarea,
vrie 1858:

Pentru

secretar de Stat,

«Post. A. Fotino»:

«Gazetei de Moldavia» No. s2 «din 15 (27) Octomi

«In ajunul de a depune puterea, conform stipulaţiunilor Convenţiunii Constitutive a Principatelor, E. S. Principele Caimacam Nicolae Conaki- Vogoridi a adresat un ultim Ofis către Consiliul Administrativ -şi naţiune.

«Cetirea

acestei

comunicări

importante,

publicată ieri în

suplement de

Gazeta de Moldavia, s'a făcut prin organul Domnului Postelnic A. Fotino,
Directorul Secretariatului de Stat, în prezenţa Domnilor Ministri întruniţi și

a unui număr considerabil de funcţionari și de boieri.
«Șimțimântul profund de patriotism, care respiră din ofisul Excelenței Sale,
în care sunt enumărate în scurt ameliorările și lucrările, cari vor însemnă
epoca guvernului său, terminii prin cari el exprimă mulțumirile sale Con-

Siliului Administrativ și naţiei, demnitatea şi abnegaţia ce reiese din.-fiecare

.
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l şi aucuvânt ale acestei pagine pătrunzătoare, au.emoționat adâne Consiliu
o
|
ditoriul numeros, care-l înconjură.
rile realiamelioră
rezervă
multă
mai
cu
nă
menţio
a
ă
«iri, cu neputinţ
și a-i
nobile,
mai
sfaturi
nesc
moldove
zate, a faco.să se audă de poporul
sm.
patrioti
de
și
ie
moderaț
de
da,în acelaș timp, un exemplu mai mare
«Sub impresiunca acestor simțeminte, Domnii -Ministri au decis, în aceeaş
şedinţă, ca să adreseze chiar Consiliul: Administrativ: un răspuns la comu|
nicarea Principelui Caimacam.
şi Domnii Ministri s'au prezintat
irtediat,
făcut,
s'a
_ «Redacţiunea acestei adrese
adresa în mâinile sale.
dopuind
Sale,
ei
in corpore în: apartamentele Excelenț
le, spune, mai mult
admirabi
«Acest răspuns, plin de cugetările cele mai
decât orice comentarii, efectul imens produs în această împrejurare solemnă
|
de cuvintele Principelui Caimacam.
a
|
:
adresa
«lată
ă un
conserv
a
de
dorinţa
nţă
sa.spera
a
scumpă
«Manifestând ca cea mai
fâră
cugetă,:
putea
nu
Voastră
ţa
mic loc în analele patriei noastre, Excelen
noauzul
în
rostit
le-a
îndoeală, că măreţele şi simpaticele cuvinte pe cari

stru se vor înscrie dela sine pe pagina care, în istoria noastră, va purtă nu|
|
Sa
mele său.

ră«Cu toate acestea, Excelenţă, Consiliul Administrativ, încă, emoţionat de
a
spre
,
întreagă
naţia,
şi
respect,
cu
sunetul lor, le-a, cules în acel spirit

căreia, inimă aţi ştiut să vorbiţi, va şti să le păstreze în memoria: sa şi să.

|
le transmită din ecou în ecou în tradiţiunile sale cele sfinte.
«Bărbaţii, ocupând poziţiunea, înnaltă pe care ați ştiut să vă urcați, lucrează
după ambiția lor personală; trăesc în ţară, însă ţara nu e cu dânșii; dar
acei cari, ca [Excelenţa Voastră, depun atâte silinţe a, servi interesele naţici,
pe cât un dispreţ a îngriji de averea lor proprie, trăesc în sufletul poporului.
«Dacă, Excelenţa. Voastră binevoeşte a ne mulţumi tuturora fără. distincţiune pentru slabele silințe ce am făcut pentru a secundă vederile sale, moembrii Corpului administrativ şi ai Corpului judecătoresc cred că e mult mai
drept, ca ei să vi mulţumească că i-aţi asociat la binele. ce aţi făcut, la lucerurile utile ce aţi desăvârşit și cari vor rămâneă după dânsa.
«Nu ne îndoim că, și cu această ocazie solemnă, naţia seva asociă nouă

Su

prin recunoştinţa sa.
«Cu

măsura

cu care progresul întinde asupra noastră luminile sale, el no

învaţă să cunoaștem mai

bine pe. adevărații noştri

amici;

şi să nu crezi,

Principe, că naţia persistă totdeauna a cunoaşte: pe acești amici în acei.cari
|
|
|
țin frânele puterii.

- «Libertatea cugetării și a, afecţiunilor este unul. din cele dintâi simptome
a
ale desrobirii inteligenţei şi ale mersului civilizaţiei.
.
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convicțiunea, că prin înlănțuirea acestor

progrese,

bărbaţi

Excelenţa Voastră sunt adesea rechemaţi la vieaţa publică.

ca

«Administrații Voastră, care a fost exercitată în mijlocul solicitudinilor
şi greutăților politice ale fiecărei zile, a lăsut printre noi urme utile, şi
nu
vor fi uitate, în ordinea serviciilor administrative și a lucrărilor desăvârși
te
în împrejurări critice, cari păreau a opri orice stabilitate.
«Acei al cărora binefăcător ați fost, acei al cirora amic aţi fost,
vor

rămâneă pentru voi, căci ţara noastră, învățând a trăica naţiunile cele mai

bogat dotate de natură, a învăţat negreșit a practică recunoştinţa, şi [idelitatea
,
«Să ai dar încredere, Principe, în viitorul pe care vi-l rezervă
Provedinţa.
Aţi apucat pe calea cea mai nobilă, pentru ca fiecare să-şi
aducă aminte

de: voi: — V'aţi uitat pe Voi înșivă!

«De aceea, oricare va fi urmarea, carierei strălucite a Excelenței
Voastre
în viitor, veţi merge cu mai mult: acum spre recompense decât
spre dureri,

și dacă va fi în voia lui Dumnezeu,

de inima Patriei care

Vi sa deschis.

destinele voastre vă vor apropiă încă

«Membrii Consiliului, ai Excelenței Voastre prea devotați servitori
:
A. Balș, Logofăt,
Â, Ghika, Logofăt,

|

G. Beldiman, Logofăt,
_"G. Ghika, Hatman,

P. Balș, Visternie,
A. Fotino,

«In 14 (26) Octomvrie
Comunicarea,
vrio :

Principele D. Cantacuzino,

.

Postelnie.

1858, No. 4.799.»

«Gazetei
a

de

Moldavia»,

No.

91

din 17 (29) Noem-

că. S. Principele Mihail Sturdza a sosit în lași la 14 e. Poziţia
ce a ocupat

mai înainte în țară şi reîntoarcerea
tuese în împrejurările actuale un

sa după o absenţă

eveniment.

îndelungată

consti-

liră să-i prejudecăm

impor-

tanţa, este de datoria unui publicist conştiințios să înregistreze în coloane
le

«Gazetei» relațiunea, exactă a manifestaţiilor, al căror obiect
a fost Principele
din partea compatrioților săi.
«Lăsăm altora povestirea. primirii Principelui Sturdza
dela sosirea lui în
Galaţi şi pe tot parcursul drumului, la 'Tecuciu şi Bârlad,
unde aproape în-

trez orașul s'a dus înaintealui mui bine de o poştă. Alţi corespo
ndenţi vor

cită în relaţiunile lor discursurile semnificative și onorabi
le pe cari le-au
adresat un preot, elev al Seminarului Soccla, și un
cetăţean, în numele ele-

rului și al cetățenilor. Lăsăm la o parte și amtinuntele despre manifest
aţiile

de devotament cei s'au făcut în orașul Vasluiu, unde locuitor
ii, după ce i-au
deshămat caii, au tras singuri trăsura de-a-lungul orașului
până la casa unde

i descins,

o
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spune că din vârful dea-

lului Repedea şi până la palatul N. Rosnovanu, Principele s'a coborit de
şase ori din trăsură, pentru a primi. salutările diferitelor deputaţiuni de boieri, de dame şi de negustori, cari sau grăbit a-și exprimă bucuria prin cuvinte.şi prin buchete de flori. Insoţit de un foarte mare număr de trăsuri,
de călăreţi şi de-o mulțime de locuitori, cari umpleau aerul de urale, Principele şi Princesa au fost primiţi la scară de d-na Maria Rosnovanu şi de
elita damelor și boierilor. Un arhimandrit al Mitropoliei, încunjurat de diaconi şi cântăreți, cu sfânta Evanghelie și Cidelniţa, l-a primitîn antret și,
în mijlocul. cântărilor, l-a condus în capelă, unde sa servit un Te-Deum
pentru

fericita lui reîntoarcere

în ţară.

Pe

urmă

Principele.

a primit

în sa-

lonul cel mare felicitările boierimei şi ale negustorilor. A doua zi E. Sa Mitropolitul, însoţit de înaltul cler, a venit să dea Principelui binecuvântarea,
şi Duminecă, la 16, Domnii Reprezentanţi ai Puterilor străine i-au făcut
vizită.»

Memoriul! trimis Inaltei Porţi de partizanii Principelui Grigore M, ”

Sturdza, din 30 Aprilie (12 Maiu) 1858:
«Inalta
Principate
definitivă,
«Numai

Poartă, în înţelegere cu Inaltele Puteri contractante, a instituit în
guverne provizorii, pentru ca, înainte de a stabili organizarea lor
să aibă timp să studieze adevăratele nevoi ale populaţiunei.
nădejdea întrun viitor mai bun i-a făcut pe Moldoveni să îndure

în linişte relele prezentului, căci Caimacamia
a condamnat

Principelui Nicolae Vogoride

această țară la suferințe mai mari decât cele ce a avut să în-

dure în ultimul răsboiu ; atunci în acele

vremuri de nenorocire, cel puţin

legile interne n'au fost călcate În picioare, cum au fosti în . decursul
cincisprezece luni ale guvernului actual.

ultimelor
-

«Când în 1821 guvernele Moldovei și- Valahiei au fost inoredințate din nou
unor: Domni indigeni, un Hatișerif. dat de Inalta Poartă, din luna August
1822, stabilește formal că— «pe viitor, pentru a se pune capăt relelor fără
număr ce au avut loc, Grecii fanarioți, Bulgarii, Sârbii și Arnăuţii nu vor

mai fi admiși nici. în cele mai mici funcțiuni din Principate» —.
«Ţara a văzut cu durere, -că în loc de un pământean adevărat, a fost pus
în fruntea ei un străin, care nu are nici măcar cele mai simple calităţi in'de a se
telectuale şi morale indispensabile unui şef de Stat; astfel departe
conformă Fermanului Imperial de instalare, care-i prescrie să guverneze țara

după legileşi statutele în

vigoare,

a călcat

în pi-

şi a dezorganizat toate
|

: ramu-

Caimacamul Vogoride

cioare toate legile fundamentale ale Moldovei
:
rile administraţiei.

22
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N. Vogoride a putut surprinde

buna,

credinţă a Inaltei “Porţi, pentru a-l numi Şeful Guvernului Moldovenesc; dar
chiar dacă acest indigenat n'ar fi o Nagrantă călcare de lege, totuș este
sigur că acest drept i-a fost refuzat în mod formal de art. 27 al Regulamentului Organic, care cere ca Şeful: Statului — «să facă parte dintr'o familie

moldovenească, a cărei nobilime să 'se urce cel puţin până la bunic, iar indigenatul până la tată» —.

i

“ «Mai mult, însuş actul de indigenat: al Principelui N.? Vozoride- este o gravă
nelegalitate ; iată pe scurt, istoricul. și “cuprinsul lui :
|
«Acest descendent dintro familie greacă din Fanar, fiind cumnat cu Principele Mihail Sturdza, a cerut prin acesta Adunării Obşteşti indigenatul,

timpul când acest Principe guvernă ÎMoldova.
«Adunarea, Obştească a respins în unanimitate această, cerere, pentru a nu

contraveni dispoziţiunilor precise. ale art. II şi IV, anexe la litera X a Regulamentului Organic, şi a răspuns Doinnitorului, — «că d-l Vogoride n'a in„dicat, conlorm articolelor menţionate mai sus, capitalurile sale, nici n'a împlinit termenul de! zece ani, în cursul căruia, să, fi dat probe: că este folositor
- țerii»—. In anul următor Domnitorul Mihail Sturdza a supus din nou Adunării Obşteşti cererea d-lui Vogoride şi a, întrebuințat: toate mijloacele pentru a reuși, chiar împotriva legii...

«De data aceasta, Adunarea, Obştească a dat următoarea hotărire : :— «Deşi

hotărîrea luată anul trecut arată motivele legale, pentru cari d-l: Vogoride
nu poate fi recunoscut do cetățean, cu toate acestea pentru a'fi pe placul
A. S. Domnitorului, îi acordă indigenatul, fără ca aceasta să , poată servi pe
viitor ca exomplu sau antecedent pentru alţii» —,
|
«Deci acest indigenat nu este decât o călcare de lege, şi după cum am
spus mai sus, chiar dacă ar fi fost în conformitate cu Regulamentul, d-l Vogoride tot n'ar fi avut dreptul de a fi numit Sef al Guvernului Moldovânese,

„«Indată ce a fost numit Caimacam, întâia grijă a Principelui Vogoride a

fost să anuleze prestigiul . tuturor fancţiunilor Statului, numind în ele indi-

vizi gata de a deveni instrumente: pentru abuzurile cele mai mari, meniţi
să amenințe şi să compromită drepturile și averile. tuturor pământenilor.
Prin această manoperă, tradițională a anarului, Caimacamul Vogoride a distrus garanţiile legilor, făcând ca toate să depindă de voința sa proprie. Actele sale au constat în încurajarea,

delapidărilor,

în

intimidarea color slabi,

pentru a-şi formă, o ficţiune de partid, și în persecutarea oamenilor conștiin-

țioşi, cari deplâng starea de decadenţă în care le-a adus patria.
«Caimacamul Vogoride a mers atât de departe pe această cale nelegală,
încât a luat, prin simple rezoluțiuni, pământurile dela adevărații lor pro=
prietari pentru ale da favoriţilor săi şi a distrus astfel Hrisoavele domnești,
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alo. căror hotăriri sunt irevocabile după legile noastre fundamentale. Ocupat
numai a-și creă partizani, lăsând banii Statului și averile particulare pradă
lăcomiei sateliților săi, și dat cu totul la desfrânări scandaloase, Caimacamul

Vogoride a lăsat, din cauza incapacității sale, ca administraţia să cadă într'o
dezorganizare

atât de

mare,

încât cea mai

mare

parte

din

locuitorii

Basa-

bici, anexată la Moldova, au .emigrat, şi toate stabilimentele lăsate de Ruși
guvernului Moldovenesc sunt amenințate de ruină. Veniturile Statului, cari
sub stăpânirea, rusească se ridicau în această parte a teritoriului la 360.000
ducați sau 4.230.000 franci, au fost reduse prin delapidări nenumăratela un
milion de franci. Arenda salinelor, lacurilor, terenurilor necultivate, dată pe .
opt ani cu 20.000 ducați pe,an, a produs unuia dintre cei treizeci de as0ciaţi, care s'a retras din societate, un venit:net de 30. 000 ducați, plătiţi înainte. Risipa averii Statului e generală. Caimacamul însuș, părăsind cel dintâiu

calea, ce i-a fost indicată prin Fermanul de instalare, a ridicat. din cassa Sta- !
tului, în decurs de opt luni, o sumă de cinci milioane; sub numele de cheltueli extraordinare, fixate prin: Regulament

la 900. 000 .piastri pe an. A. mări

cheltuelile și a micșoră, veniturile, acesta coste caracterul acestei administrații
e
provizorii.
«Din domeniile

Statului Principele Vogoride

a înstrăinat pământuri,

cari

alorează treizeci de ducați faleca, dând în schimb altele, a căror valoare nu

este nici de şapte ducați falcea. Numai din averile. bisericeşti au fost luate
de Caimacam mai bine de şasezeci mii de ducați, împotriva tuturor statutelor în vigoare, pentru a le împărţi între funcţionarii prevaricatori și, între
cei ce s'au făcut instrumentele servilo ale dezordinelor ssale. Protestul oficial

făcut de 1. P. Sf. Sa Mitropolitul către Caimacam n'a fost luat în considerare

de acesta. Astfel nici legea, nici glasul păstorilor săi, n'au putut pune. "pi
serica, la adăpostul acestor spoliaţiuni;
«Pentru a răscumpără, fără nici o nevoic,: dreptul de. întreprindere a di-

ligenţelor, Statul a dat antreprenorului

zece mii, de ducați, deşi acesta, eră

|
|
dispus a-și cedă privilegiul pentru cinci mii de ducați. ,
___«Pentru exportul cerealelor „erau cumpărători până la suma de 60, 000
ducați pe an; cu toate acestea, venitul acesta atât de important a fost arendat
pentru 30. .000 ducațişi această sumă scontată pe. doi ani înainte, punându-se
în sarcina Statului cheltuelile de scont, deși după Regulament este interzis
în mod expres guvernului. de a dispune prin anticipare de veniturile Statului.

„ «Sumele însemnate,

depuse la Ministerul de Finanţe ca garanţie de, către

antreprenorii, veniturilor publice, nu mai: există îîn cassele guvernului şi lasă

în buget un mare delicit pentru viitor, 'Tot aşi este şi cu celelalte: venituri

vede cu durere rișipindu-se nu numai veniturile actuale,
]
ale ţărei, și Moldova
dar și cele viitoare, și distrugându-so astfel condiţiunca,. esenţială a .viiţoarei

24
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sale reorganizări. Cu speranţa deșeantă de a fi ales Domn, Caimacamul face
din justiţie un imijloc de a-și creă voturi pentru reușita candidaturei sale.
Astfel în nenumărate cazuri, dreptatea şi actele cele mai autentice au fost
desconsiderate și violate, sau pentru a, pedepsi pe aceia cari refuzau să promită votul unui astfel de candidat, sau pentru a răsplăti pe acei cari, obeii-

nuiți să trăească, din abuzuri, s'au declarat

devotaţii lui.

|

|

a

«După art. 399 din Regulamentul Organic, titlurile de' boierie nu
pot fi
acordate de Domnitor decât pentru a răsplăti meritele funcţionarilor buni
și
pentru servicii însemnate aduse Statului, și aceasta cu încuviințarea Adunărei
Obșteşti, care constată meritul candidatului ; mai mult, art: 19-din acelaș
Regulament, care până la viitoarea reorganizare este singura lege în' vigoare,
spune lămurit— «că Caimacamii nu vor puteă da în timpul gestiunii
lor. ti-

„tluri de boierie».—.
Cu toate aceste dispoziţiuni precise ale Constituţiei noastre
și deși Fermanul de instalare i-a presoris să administreze ţara în “conformitate cu aceste legi, Caimacamul a dat și a vândut mai mult de 2.000
de titluri de boierie; acest trafic: necalificabil i-a produs lui și favoriţilor
lor mai bine de 100.000 ducați, cu tot prețul scăzut cu care le-au vândut
sumsarii ovrei. Astfel de titluri de boierie au obținut contribuabili: din toate

clasele și chiar indivizi condamnaţi la pedepse infâmante, și cum în MoldoValahia,

aceste

titluri dispensează

de

orice

contribuţie

personală, bugetul

Statului a suferit din această cauză o scădere simţitoare a veniturilor sale.
*
In urma acestui trafic s'au strecurat falșuri în registrele de înscriere a boierilor țărei, căci în locul celora cari n'au plătit ce au promis, au fost înscriși

acei cari au fost :mai regulaţi cu plata.

|

|

«Afară de folosul material, Caimacamul a mai dat ranguri de 'boierie
şi
în scop electoral; el a voit să-și formeze un partid numeros, pentru cazul
când se va face alegerea Domnitorului, și să anihileze, cu acest publice
electoral creat de. el, pe 'adevăraţii alegători, cari după legile noastre fundamentale au dreptul să aleagă. Tatăl Caimacamului, Principele Ştefanache
Vogoride, a făcut cam acelaș lucru în 1821, în cele câtevă luni cât a fost
Caimacam al Moldovei; dar când Principele loan Sturdzaa luat frânele gu-.
vernului, a declarat nule și neavenite toate decretele date de acest Caimacam.
Acest antecedent preţios arată singurul mijloc sigur și legal pentru a îndreptă
urmările” funeste ale unei asemenea, fapte rele.
|
|
aa

«La formarea, de curând proiectată, a două batalioane nouă de vânători,
funcţionarii cari se bucură, de favoarea Caimacamului au găsit încă un mijloc
de a comite stoarceri nedrepte. Administratorii judeţelor, având ordinul de

a' procedă la recrutare, fără a aplică legea recrutării,au găsit nimerit să ica

cinci sau șase recruți, în loc de unul, sub pretext de a putei alege pe cei
mai destoinici pentru serviciul militar, dar în realitate. pentru a luă bani
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dela cât mai mulţi, spre a-i scuti de serviciu; căci dintre numeroșii indivizi

recrutaţi, numai -cei cari n'au avut mijloace ca să plătească zece sau douăzeci de ducați au fost declaraţi buni pentru serviciu, iar în schimbul acestei
răscumpărări, persoanele competente au găsit motivele necesare pentru

a-i scuti pe toţi ceilalți. În

“acest chip un număr

considerabil de familii,

fiind forţate să-şi vândă vitele pentru a aveă cu ce să-și răscumpere fiii, au
fost aduse la sapă de lemn.De altă parte comunele obligate să dea recruți
au fost forțate să admită înlocuitori, pentru un preţ foarte mare, astfel că
sa plătit până la șaptezeci de ducați de comună. Aceste stoarceri ne mai
auzite au amintit locuitorilor crudele suferințe din cele mai rele timpuri i ale
domniei fanariote.
DE
«Sumele depuse la tribunale de către impricinaţi şi de către tutorii orfanilor sunt, după toate legile, un depozit sfânt. Cu toate acestea Caimacamul

Vogoride şi-a, permis să ridice acest depozit și să-l ofere Băncii, ca o compensare pentru sumele considerabile ce le-a împrumutat el.și rudele sale
dela această Bancă, în contra statutelor ci. Cu toată această operaţiune, Banca,
trebuind să se declare insolvabilă, reclamanţii au aşteptat restituirea depozitelor lor, şi un mare număr de averi particulare s'au văzut amenințate. O
neliniște generală'a cuprins pe cei îndreptăţiți și guvernul a distrus cu propriile sale mâni

încrederea

publică,

pe care

trebuiă tocmai să o păstreze,

și

fără de care nu se poate guvernă.
„«Chemând la sine. pe boierii creaţi de el, pe delapidatorii interesaţi 'de
regimul actual, pe funcţionarii slugarniei şi pe avocaţii a căror soarte depinde de guvern, Caimacamul i-a pus să semneze tot felul de hârtii în favoarea sa, pentru a surprinde buna, credinţă a Inaltei Porţi şi a Inaltelor Puteri contractante. Aceasta se întâmplă în capitală; cât privește județele, administratorii încearcă cu ameninţări să obţină semnarea, hârtiilor de acest fel,
şi când nu pot să reușească, semnează ei înșiși pentru oamenii cari nu știu
ceti şi scrie.

|

«Oricât ar fi de orbit Caimacamul
puteă fi ales Domn;

Vogoride,

|

i

simte că niciodată nu ' va

de aceea încearcă prin toate mijloacele să "discrediteze

renumele cel bun al ţărei şi să facă a se crede că orice alegere ar fi cu neputinţă.

Si totuș, în 1844, Domnul

a fos ales în Valahia

în baza Constituţiei

noastre, și această, alegere, ordonată de Inalta Poartă, s'a făcut fără, cea mai
mică dezordine, și rezultatul ci a fost să aducă la putere pe acela care
păreă atunci mai vrednic a guvernă.. De accea și simpatiile țerii pentru
Turcia au fost unanime, și nu sau desminţit nici chiar sub ocupaţia străină
a ultimului răsboiu; pe când Căimăcămia Prințului Nicolae: Vogoride, judecând-o după fapte, se pare că nu a avut altă țintă decât a alienă iîn Moldova
“spiritele dela Sublima Poartă.

26

DIMITRIE A. STURDZA

:

120

«Simţind că se apropie sfârşitul stărei provizorii, Caimacumul Vogoride,
spre a-l prelungi, s'a încercat de mai multe ori a provocă dezordini și a aduce

o ocupaţie străină, pe care o crede a-i fi favorabilă. In acest scop, el s'a făcut

în timpul din urmă instigatorul provocaţiunilor urmate între ofițeriși particulari până într'atâta, încât mai multe domicilii de notabili din capitală au
fost violate de grupuri numeroase de oliţeri, cari se credeau insultaţi; aceștia,

simțind în fine că se tindcă a-i face instrumentele intrigilor țesute de Caimacam

și de acoliţii săi, au respins departe de dânşii rolul nedemn pentru ofiţeri
bravi şi au luat măsuri de apărare în contra amenințărilor propriilor lor șefi.
Văzând că din această parte încercările! sale devin infructuoaşe şi luând
pretextul falacios al unui pamflet, el a mers atât de departe, încât a dat
ordine
de a asediă cu 120 de jandarmi casa unui boier, pentru .a-l exilă
fără judecată prealabilă, cecace a cauzat atrupamente și o mare dezordine
Sa

i

în. oraş.

-

«Națiunea, plină de încredere în intenţiunile binevoitoare ale Augustului ei
Suveran și cu ochii aţintiţi asupra Areopagului European, care va decide de
viitorul său, a avut -până acum o răbdare exemplară; însă atâtea răutăţi nu

pot să rămână fără o reparaţie...
cArticolul 46 al

Regulamentului

-

a

Organic

zice ——«că

Caimacamii

vor fi

responsabili de gestiunea și de întrebuinţarea fondurilor Statului». — Dacă
în contra glăsuirii

acestei legi de înaltă moralitate,

atâtea plângeri nu vor

fi îndreptate la timp, măcar în 'parte, ţara ar aveă a suferi și în viitor fatalele consecinţe ale unor fapte atât de reprobabile.
«Venim

dar să cerem,

în numele

legilor și al echităţii, ca o. cercetare

să

fie făcută, de persoane întegre, asupra tuturor actelor administrațiunii Caimacamului Vogoride, şi ca el să'aibă a da socoteală de gestiunea, sa și de
întrebuinţarea fondurilor Statului, conform

a

„_Davea

cu Constituţiunea

noastră,

(Urmează semnăturile).

de seamă

a Deputaţiei,

care a prezintat Marelui Vizir Ali-

Pașa Memoriul partizanilor Prințului Gr. M. Sturdza, în 2/14
gust 1858:
«Deputaţiunea

de Moldoveni,

Au-

sosită de curând în Constantinopole, a avut

onoarea să fie primită astăzi Sâmbită la două ore după miazăzi de A. S$.
Serenissimă Marele. Vizir Ali Pașa.
|
„căceasti deputaţiune, al cărei scop eră de a aduce la cunoștința Inaltei
Porţi părerea țărei despre abuzurile revoltante ale administraţiei necinstite

și imorale a Caimacamului. Vogoride, a. fost primită bine ; acest strigăt de
durerea unui popor întreg, apăsat timp de cincisprezece luni, a găsit
în

sfârşit ecou binevoitor în dreptatea A. S. S$,, care a binevoit să răspundă că
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«în conformitate cu concluziunile memoriului prezintat de aceşti Moldoveni,
se va numi o -comisiune de anchetă, imediat după instalarea unui guvern
stabil, pentru a examiuă gestiunea acestui Caimncam și a: cercetă întrebuințarea fondurilor Statului». După prevederile A. S., această schimbarear
urmă să sc facă foarte curând şi nu va întârzia mai mult de o săptămână.
«Această audienţă oficială, care probează cât de mare este interesul A. S.
pentru Principate, s'a deosebit prin bunăvoința arătată față de membrii deputaţiunii : fiecare a putut face întrebările sau observaţiunile: ce a crezut de
cuviință ; toți au fost, ascultați

cu

cea mai

mare

atențiune “şi mulţi

au. pri-

mit răspunsuri precise.
--<Unul dintre membri, de pilatu, făcâna istoricul absolutismului Gaisnacamului, a amintit o convorbire în care Vogoride pretinde că aveă să guverneze cu bâta, în afară de lege, ca un dictator sau, după cum spuneă el— turceşte —. La aceasta A. S. indignat răspunse : «Din fericire nu cu bâta sunt
guvernate popoarele 'Turciei, ci cu legile; viitorul o va recunoaște». .
«Alt membru, bănuind că A. S. recunoaşte și agrează principiul Principelui străin, întrebă dacă în acest caz se va numi un prinţ străin și nu un
fanariot. Această ipoteză îl: făcu pe Ali Paşa si surâdă și răspunse: «O, nu
nu Principe fanariot.» Câte iluziuni au rămas - 'înșelate prin aceste cuvinte!
«A ducându-se - în discuţie temerea de nouă persecuții, A. S. a răspuns plin
de dragoste, că «nimeni în ţară să n'aibă frică, căci se vor da ordine în
i
tă
a
această, privință».
«Deoarece ar fi prea lungă povestirea diferitelor subiecte cari sau discutat în această

audiență,

ce a durat aproape un ceas, ne mărginim a adăugă,

că deputaţiunea a predat A. 'S. Marelui Vizir o mulţime de acte acoperite
din' Moldova, cari exprimau
de mai multe mii de semnături ale alegătorilor:
dorinţa de a vedea .în capul Statului pe Principele Grigorie M. Sturdza, ca
pământeanul cel mai capabil și mai demn.
|
|
«Deputaţiunea a adăugat că înaltele calităţi ale acestui candidat, “serviciile

eminente ce a adus el Tureiei pe câmpiile de luptă, precum și lucrările sale
distinse în favoarea țărei, cu ocazia delimitării Basarabiei, i-au câștigat sini-

patii unanime și l-au făcut. unicul şi singurul În stare-a guvernă țara.
«Pentru

nu avem

a da o idec

decât

de! bunăvoința. cu: care au

să facem cunoscut

fost primite: aceste cereri,

răspunsul Marelui

Vizir,

care.în "mai

multe rânduri-în decursul convorbirii a repetat— că «zelul și devotamentul
Principelui Grigorie Sturdza, sunt cunoscuteși apreciate de:M. S. IL. Sultanul, că talentele saleși caracterul: său leal l-au făcut să fie totdeaună respectat de Turcia
cruri mari»—.

“ «Lăsăm

şi că

în sfărșit Principele Grigorie
a.

este :„capabil

de lu

cetitoruluisă preţuească aceste cuvinte, al căror: înţeles este ne-

28
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mărginit, nu numai din cauza personagiului distins care le-a pronunţat, ci
mai ales pentru oportunitatea ce au în împrejurările actuale. La sfârşitul audienţei, A. $. a binevoit să invite întreagă deputațiunea să vină Sâmbăta
viitoare să, primească un răspuns scris la diferitele cestiuni cari au motivat

demersurile ei.

Na

|

|

|

«In timpul acestei audienţe, intrarea în salonul de recepție a fost interzisă

tuturor funcţionarilor, chiar şi celor cari de obiceiu pot întră la A. S.
«Pentru deputaţiune: Marele Vornic Gr. Crupenski,

doru, Comisul
- advocat,»

Petiţiunea

loan

Cu za, Clucerul

Ştefan

Georgiu,

Marele Postelnic: C.
Constantin
”

Theo-

Dassiadi,

partizanilor Prințului Gr. M. Sturdza trimisă M. 3, Sul-

tanului, din 2/14 Iunie 1858:
«Sire, .

-

a

| |

|

«Maiestatea Voastră Imperială, cunoaște toate suferinţele ce a îndurat Mol-

dova până astăzi, și aceasta mai ales pentrucă țara, aceasta n'a fost guvernată nici după legi, nici după intenţiunile binevoitoare ale M. V. Imperiale.
«Deşteptaţi prin nenorociri, noi simţim mai mult ca altădată nevoia de
a aveă ca şef al guvernului 'loca] un om leal și capabil, şi așteptăm această
mare binefacere dela; înalta solicitudine a AM. V. Imperiale.
n
«Noi cunoaștem de aproape și cu temciu toate persoanele ţărei noastre,
Am crede deci a lipsi dela o datorie sfântă, dacă nu am supune dorinţa
noastrăla picioarele 'Pronului Imperial. . .
|
o
«Această dorință generală este să avem în fruntea guvernului ţărei noastre
pe Principele Grigorie Sturdza, al cărui caracter leal şi spirit luminat ne

oferă, toate garanţiile unei administrații.» !

“Petiţiunea, remisă coimitelui-

|

Walewski

Gr. M. Sturdza, din 2/14 Iunie 1858:
«Interesul
obligaţiunea
fului nostru
rere, a cărei

ce x. Voastră a
de a vă informă,
administrativ, am
copieo alăturim

judeţele. .

e

de

pantizanii

Principelui

|

dovedit în totdeauna țărei .noastre ne impune
că în vederea unei schimbări oarecare a şeavut onoare a adresă M. $. I. Sultanul o ceaici, și care eră însoțită de adeziuni din toate

«Acest demers :ne-a fost inspirat de suferinţele patriei noastre, lăsată pradă
de atâta timp unei administrații nedestoinice.
Ma
«Mai mult decât ori când, avem nevoie în fruntea afacerilor țerii noastre
de un om luminat și integru, şi Principele Grigorie Sturdza, fiind între nu-

meroasele

persoane

cări

aspiră

a ne

guvernă, singurul care întrunește aceste

calități, am crezut că trebue să Supunem

apreciarea noastră M, S. Sultanu-

|
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lui, Prin aceasta noi mai
rind

nici o garanţie
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dorim să înlătură încercările

nici prin

acelora cari, neofe-

lor, nici prin capacitatea

caracterul

lor, nu

se

bucură, de nici o simpatie reală în țară.
«Ne adresăm în acelaş timp E. V. şi vă rugăm a fila nevoie interpretul
nostru pe lângă membrii Congresului co prezidaţi.»

Scrisoarea Prințului Gr. M. Sturdza, adresată
leon III, 9/21 Septemvrio 1858:

Impăratului „Napo-

«Sire,

„«Credincios declaraţiunii ce am avut onoare a face M. V.I. în scrisoare:
ce va fost predată de căpitanul Magnan, viu astăzi a vă repetă expresiunea
întregului meu devotament.
«M'aș simţi fericit dacă M. V. L. ar binevoi să mă considere cu pe unu
dintre credincioşii Voșştri locotenenţi, gata de a, execută ordinele M. V.

a-mi pune întreagă ambiţiunea
activitate, la realizarea

mea în a putei contribui, în sfera meu de

proiectelor

generoase

ale

napoleoniene. în

a

a

Orient.

politicei

«Căpitanul Magnan, care a văzut starea de lucruri din Principate şi care
are deplina mea, încredere, va da M. V. I. toate amănuntele asupra situa”
țiunii actuale.
«Toate ordinele ce M. V. IL. va - binevoi a-mi transmite prin: căpitanul
Magnan sau prin d-l Place, cu privire la Unirea Principatelor, vor fi executate cu stricteţă, căci unchiul meu, Principele, Alex. Ghica, Caimacamul Valahiei, şi cu mine suntem deciși a lueră şi în măsură a face Unirea.
«Devotamentul meu către M. V. I. îmi creează datoria, de a uşteptă în

decât conform cu vederile

această privință ordinele M. V. și a mu lucră
Voastre.
«Dacă

în urma,

acestora, cestiunea

orientală

va provocă un conflict euro-

pean, mă îndatorez a combate în Principate inimicii Franciei, cum ar face
aceasta un general al M. V. 1.
«Mai ales aceasta îmi atrage dușminia Austriei, căci în caz de răsboiu, 0
expediţiune în Transilvania şi în Ungaria ar fi diversiunea, cea mai periculoasă, la care ar fi expusă ea, şi ea ştie bine că dintre toţi cei ce aspiră, aici
la putere, eu

sunt sineurul

îîn stare

a, o face.

«In sfârşit oricari ar fi combinaţiunile

politicei

M. V. 1. în Orient, ori-

cari ar fi intenţiile ei cu privire la Turcia şi atitudinea ei faţă de Austria
"și Rusia, mă îndatorez a indeplini ordinele: voastre, . Sire, ca, un credincios
locotenent al: M. V. L. şi a , combate îîn toate împrejurările pe dușmanii Fran-

oiei Napoleoniene.
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| «Binevoiţi a primi, Sire, cu uceastă ocaziune, reînnoitul omagiu de devotament-şi de cel mai profund respect, cu care am onoare
a [i al M. V. cel
mai plecat și mai supus servitor
(s) «Principele Grigo rie

Sturdza,

mi
ste
E

Inainte

General de divizie.»

:
x

de a intră în amănuntele şituațiunii,
ce

se creă prin

a6-

tele de mai sus, o necesar a arătă, cum Anastasie Pana înțeles
ese

din capul

locului chomarea

Căimăcămia

de

morală

trei.

a Guvernului,

reprezintat prin

e

După datină, Domnitorul primiă Dumineca pe funcţionarii
'ribunalelor și Curţilor, pentru a; cercetă raporturile ce i.se
prezintau.
Vornicul Anastasie Panu întrebuinţă, această primire de Duimn
ecă
pentru a lumină opiniunea, publică asupra părții morale;
care trebue
să strângă pe cetăţeni la o lucrare comună, întrun momen
t atâţ
de important ca acela 'al Alogerii Donmitorului, confor
m Conven-

țiunii din 1858.
|
Ma
Inţâia, primire de Duminecă în 9 (21) Nomvrie :

|

„Astăzi, Duminecă, 9 Noemvrie, d-lor Caimacamii Vornici
i Vasile Sturdza
şi Anastasie Panu, primind, după datină, pe d-nii funcţio
nari ai.tuturor 'Tri'bunalelor, precum și pe consiliul școlar, Și după: ce
au cercetat toate rapor-

turile

ce.li sau: înfățișat din partea

d-lor președinți

ai Divanurilor şi ai

judecătoriilor, d-l Anastasie Panu a rostit următo
arele cuvinte ;.
«Intrunirea noastră, domnilor, în fiecare Duminecă,
este acum

decât o datorie,

mai: mult

ea, este o legătură morală, care ne strânge pe unii lângă

alţii, pentru 'a comunică ideile, inspiraţiile, îngrijirile
ce trebue si avem. întracest moment suprem al patriei noastre.
|
a
«Noi purtim o .greutate mare asupră-ne ; noi avem
a răspunde de drepturile, de existenţa noastră; noi avem a răspunde de.
momentul acesta de

regeneraţie şi de viitor pentru Români. Se trec zilele vieţii şi
cu dânselo
se .duc și iluziile cari ne farmecă, și interesele cari ne împres
oară ; nu ră„mâne omului la sfârșit docât conștiința datoriei ce a avut de împlini
t. Această
datoriese înfăţişează pentru noi astăzi, Loviţi în trecut de atâtea
evenimente
„

cari s'au răsturnat asupră-ne, noi pierdusem până şi credinț
a că am fi nație,
că am avut strămoşi”și că putem aveă viitor.
|

«Cerul însă sa îndurat asupră-ne

soartă, a ne

luă un loc

şi iată-ne acum chemaţi a ne face.o

între celelalte naţii civilizate. Fi-vom oare

demni

de chemarea ce ni s'a, făcut? Mărinimoasele Puteri, cari ne-au
dat o șartă
plină de vieaţă, stau şi așteaptii purtarea noastră; ele caută într'ins
a măsura
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civilizaţiei şi a moralității, a virtuţilor cetățenești, cari fac să trăească şi
să prospereze un popor. Răuvoitorii însă ne înconjoară ca totdeauna: Să. veghem cu luare aminte. Chivotul legii este în primejdie ! Să veghem în jurul
altarului Patriei, căci o mare taină se săvârşeşte : «România renaşte la
vicaţă.»

«Intr'acest moment mare, într'accastă oară solemnii, umbrele striimoşilor
se ridică din mormintele lor și ne cuprind imaginaţia; istoria ne strigă că
avem o moștenire sfântă de păzit, și viitorimea, stă, deschisă înainte-ne, numai să cutezăm a merge. Să mergem dar către acea viitorime plini de
vieață, împlinindu-ne astăzi datoria cu birbăţie şi nepărtinire, şi lepădându-ne
de toată privirea personală, de tot interesul privat. Să ne cunoaștem, domnilor, să ne
să trăim.

cunoaştem,

că suntem

un

popor,

că avem

vieață ȘI că trebue

«Sfârşind, lăsaţi-mă și acum să fac. apel la patrioticeştile d-voastre simțiminte, şi să vă cer ajutorul în favoarea unui guvern, care are o misie
atât de grea de împlinit; noi obosim cugetând la toate îndatoririle ce ne
-împresoară; ajutaţi-ne dar, ajutaţi-ne, să le putem îndeplini. ».

A doua primire

de Duminecă,

în 16 (28) Noemvrie :să

"«Duminecă, în 16 Noemvrie, d-lor Caimacamii Vorn. Vasilie Sturdza şi
Vorn. Anastasie. Panu au primit, după datină, pe d-nii funcţionari ai tuturor

Tribunalelor, şi după ce au cercetat raporturile co li sau înfățișat din partea
domnilor „președinți ai Divanurilor şi ai judecătoriilor, d-lui Alecu Donici,
întâiul membru al Divanului domnesc, a adresat următoarele cuvinte către
domnii Caimacami : — cAscultând mult nobilele apeluri ale Inaltei Locotenenţe

către patrioticele
să fie însufleţit,
ţionarii, suntem
toririlor noastre;

simţiminte de cari, în timpulde faţă, tot Românul trebue
nu ne rimâne decât a-i supune încredințarea că noi, funedestinaţi a îndoi zelul şi acurateţea întru îndeplinirea îndacăci acei ce merită onorurile noastre se cuvina [i imitaţi

Şi ascultați cu toată curăţenia inimei. Poate că nestatornicia timpurilor trecute a avut o influență morală asupra caracterelor; însă 'Românului nu i-a

lipsit niciodată bunul simţ, și astăzi când împrejurările îi deschid o nouă
eră de vieaţă, tot adevăratul patriot va, fi just în cuget şi înale sale fapte.
Avem a da seama înaintea lui Dumnezeu, în fața istoriei şi a urmaşilor
„noştri, de purtarea ce vom păzi în această mare cauză a viitorului Româ-

niei. Ochiul. cel atotvăzător pătrunde inimile, ele trebue să fie curate! Sin«gură această deviză

poate să ne cruţe de învăluirile diferitelor idei, ce se

strecoară astăzi și să ne ţie pe calea cea dreaptă»—.
„ «Asupra

acestora,

d-l A.. Panu

a răspuns:

„câm ascultat:cu adâncă mnlţumire

ae

cuvintele rostite. .:

....-
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«Domnia-voastră veniţi a ne face mărturisirea simţurilor patriotice; cari vă

inspiră; noi nu ne-am îndoit de aceasta şi am făcut. de îndată apel la inima

domniei-voastre

întraceste

acei însărcinaţi cu trebile
rului de toate

faptele

lor.

mari împrejurări.

publice

Eră 'o datorie la Romani,

ca

să vio să dea seamă. senatului și popo-

Primim

cu

mulțumire

o

asemenea

îndatorire

asupră-ne, şi ne înfăţișăm înaintea d-v. și înaintea ţărei, pentru a vă arătă
toate actele administraţiunii noastre. Urmaţi-le, domnilor, în toate raportu-

rile lor, precumpiniți împrejurările în mijlocul cărora ne aflăm şi dați-ne
concursul d-voastre, dacă noi îl mnerităm. Monitorul Oficial aduce regulat la cu-

noștinţa publică, toate faptele noastre; țara rimâne să judece dacă am înţeles
mandatul, care ni s'a încredinţat.
«Domnia-voastră încă, cari sunteţi “martori la toate silințele noastre, cari
veniţi a le recunoaște prin frumoasele cuvinte rostite în numele tuturor de

către colegul

d-voastre, spuneţi acelora cari ne-ar acuză de nedreptate,că

noi nu cugetăm

spre apărarea lor.

la nimic alt, decât a sprijini drepturile

e

a

ţărei și a ne devotă

e

«Oricare ar îi glasul patimilor, cari s'ar ridică astăzi în contra noastră;
oricari ar fi piedicele, ce ni sar pune prin intrigile din afară şi din lăuntru,
noi, nestrămutaţi în misia noastră, vom merge înainte prin toate împrejurările, și ca Atenianul care moare mulţumit, după ce a anunţat victoria patriei
sale, vom ajunge înaintea Adunării pentru a-i depune neatins mandatul

ce.um avut. -.
a
A
|
«Adunarea apoi este chemată a așeză temeliile edificiului nostru național.

Acolo se va desbate soarta patriei noastre. Acolo se va vedeă dacă Moldova

a înţeles noua eră, care i se deschide acum prin Convenţiunea dela Paris.
«Acum

dela, noi atârnă a face apel la nobilele simţiminte cari mișcă inima

Românului, pentru ca să înlătureze toate înrâuririle și pentru ca spiritul de
nepărtinire și de iubirea patrieisă povățuească pe toți într'aceste mari

împrejurări.

i

a

«Domnia-voastră vă veţi asociă la toate silințele, la toate de asemenea lucrări ale guvernului.» :
|
a

A

treia primire de Duminecă,

în. 7 (19) Decomvrie :

„„.«Duminecă, în 7 Decemvrie, d-nii Caimacami Vasile Sturdza şi Anastasie Panu au primit, după datină, pe d-nii funcţionari ai tuturor 'Tribunalelor, şi după ce au cercetat raporturile înfățișate de către d-nii președinți
ai Divanelor şi ai judecătoriilor, d-l A. Panu a rostit următoarele cuvinte:
«Aveţi a merge de acum, d-lor, în diferitele colegiuri colectorale, unde datoria către ţară vă chiamă. Aveţi a sivârşi un act mare ; aveţi a alege de-

putaţi cari vor ţineă în mânile lor soarta Patriei noastre. Dea Dumnezeu cu

"12%
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alegerile să se pronunțe în favoarea unor bărbaţi capabili de a purtă
greaua
sarcină ce va, sta asupră-le;
Sa
Ia
a
«Chemaţi la administraţia: provizorie!a țerii prin. una din acele
întâmplări,
"cari amestecă foarte adeseori soarta celor mai necunoscuţi cetățeni
cu evenimenteînsemnătoare, noinu ne-am făcut nici de cum iluzia asupra
poziţiei
“noastre: noi am: văzut dintru început toate greutăţile . cari ne încunjură.

“Ţara intrase intro vicaţă nouă, într'o vieaţă naţională; ea er, nerăbdătoare să-şi
“vadă odată : soarta ei hotărită; ea arc dreptate să ceară dela toţi ca să-și

deschidă inima și cu mâna pe conştiinţă să vie la împlinirea datoriei.
..
„Aceasta noi am făcut-o dela început. Dumnezeu, care vede inimile
tuturor, cunoaşte cu câtă sinceritate, cu câtă durere pentru binele: ţărei,
noi

„am urmat îndatoririle noastre. Toată ambiția noastră a fost ca fiecare să-și

împlinească datoriile, ca fiecare să se pătrundă
. de gravitatea lucrului și să
conlucreze la compunerea Adunărei cu bărbaţi capabili: și oneşti.:
„„«De vom ajunge la scop, ne vom cunoaște prea fericiţi, căci nu poate
fi
fericire mai mare. decât de a puteă sta în faţa compatrioţil
săiorși a, le
zice — noi ne-am făcut datoria.
Dea
Ie
3
«Incunjuraţi dar. de greutăţi, cari: ne vin de pretutindeni,: neputând
a ne
deschide pieptul pentru a arătă acelor, ce cârtesc încă, simţirile noastre, noi
“am: primit sarcina și vom merge tot înainte, fără a încetă un moment de
a
chemă la sinceritate, la nepărtinire și la: iubirea. de patrie .pe toți compa-

trioţii noştri. Noi vom merge înainte, pentrucă avem totodată încredințarea,
“că în ora de pe urmă, Românii se vor găsi toţi alăturea unul lângă altul,
dându-și mâna pentru a săvârşi o faptă adevărat; naţională. Să, credem că
Dumnezeul

părinţilor noștri, care ne-a

apărat până astăzi, nu ne va părăsi

„tocmai acum când suntem aproape de liman. Geniul României se va, arătă
înaintea, naţiei și va îmbărbătă, pe acei puţini la simţire, el va desface
toate
intrigile, toate legăturile urzite în întuneric şi va inspiră pe fiecârcu
e sim-

ţiri naţionale, demne de un popor ce renaşte la vieață și de privirile celorlalte popoare,

cari se uită acum

la lucrările noastre,

Tae
4

«Duceţi dar cu domnia-vostră în colegiurile electorale simţirile patriotice,
de cari aţi binevoit a ne face aici mărturisirea, și spuneţi tuturor fraţilor
noştri, că viitorul naţiei atârnă dela votul ce. vor

punc .în urna

alegerilor.

Când însă fiecare va însemnă în taină numele aceluia ce va dori 'să fie deputat, să ştie bine că o mână nevăzută va serie alăturea cu a sa sentința

care, urmărindu-l

în toată vieaţa,

îl va

cuprinde apoi pentru eternitate.
. Să

cugete dar adânc fiecare la alegerea co va face W».
pi
A patra primire de anul nou'de către Căimăcăniia Moldovei

în

a
i i
Sa
1 (13) Ianuarie 1859:
«In 'ziua de 1 lanuarie d-nii caimacami V. “Sturdza, A. Panu și Î. A. CanAnalele,A. R.— Tom. XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice.

,

3
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tacuzin au primit, după datină, felicitările amploiaţilor civili şi militari. D-l
A. Panu a rostit, la această ocazie, următoarele cuvinte :
„«Incepem,: domnilor, un an nou, şi toate ne spun că intrăm, cu acest: an,
într'o vieață nouă, într'o vicaţă naţională. Românii au căpătat drepturile lor
strămoșești; dela dânşii acum atârnă a face întrebuințarea acestor drepturi
cu demnitate și spre mântuirea patriei noastre. Trecutul dispare în urma' noastră, cuprins de prejudeciări şi de deosebite slăbiciuni, cari paralizează totdeauna progresul şi fericirea; viitorimea ni se :deschide astăzi sub NOro:

:

cite auspicii.

:

n

- «Să ne dăm mâna pentru a Iucră la, mântuirea patriei, la regenerarea naţiei
noastre, lăsând interesul privat la o. parte şi necugetând decât la interesul

acel comun. Priviţi alte popoare, cercetaţi istoria, și vedeţi cari: "sunt datoriile
adâvăraţilor cetățeni în patria lor.

.

a

-

a

«Pentru ce dar noi. vom rămâneă inapoi cu faptele naţionale, când Rode. glorie și birbăţie ale strămoșilor, și când
„mâbia, este plină de suvenirile:
-simţirile de patrie află un ecou:atât de favorabil în inimile tuturor? Ah! să
„cugetăm adânc că avem o misie de împlinit în călătoria noastră pe acest
pământ și că avem a da seamă 'îriaintea acelui mare şi drept judecător, de
care nimic nu se poate ascunde. Fie dar începutul acestui in începutiul con-

făptuirii noastre la tot ce este naţional! Fie ca anul 1839 să se însemneze
a
c un an plin de fapte naţionale !»
în, analele patriei ca.
Caimacamii, în majoritatea lor; dorind a garantă în . toate noduzile conştiinţa alegătorilor, au mai cerut și ajutorul Bisericii, într'un
moment care eră, menit să devie, cînceputul unei epoce de fericire
și de moralitate.»
In vederea acestui scop Caimacanii sau adresat Mitropolitului
Moldovei. Corespondenţa următoare cu Mitropoiitul e iarăș.0 dovadă de simțimintele înalte 'de datorie, de cari eră insuflat Guvernul.

-“ Sorisoarea, adresată de către Căimăoămia Moldovei Mitropolitului,
în. 10. (22). Decemvrie: .
Li
"Marele

moment

al

alegerilor. de. deputaţi se apropie. În ajunul 'deci:al

acestui act solemn, la a cărui îndeplinire fiecare trebue să viă: cu spiritul
liber.de orice înrâurire și cu inima curată de orice mișcare egoistă, Inaltul
„Arhipăstor al ţărei are o misie mare şi sfântă, aceea, de â:chemă. limina
„cerească în; cugetele alegătorilor, de a deslegă de jurămintele
.cu cari .ar fi

putut fi împovărate prin vicleana uneltire de partidă, şi de a.le insuflă mântuitoarele,simţiri ale nepărtinirei și ale datoriei către Patrie...

«Subscrişii dar, cu toată fieasca, smerenie, vin a, rugă pe Inalt Prea: Sfinţia
„Voastră să, binevoiţi a« le da, „arhipăstoreasca voastră împreună-lucrare, în
Po

'

.

.-..
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-acest moment, care va fi pentru Moldova începutul unei
epodece'
! fericire
-și.de moralitate sau izvorul unui lung șir de calamit
ăţi.
ra
«Subscrişii, în ale cărora inimi Dumriezeu poate ceti,
sunt hotăriţi a pune
„Cea. inai mare silință spre a priveghia şi a conduce
operaţiile electorale pe
“calea adevărată a. nepărtinirei și a dreptăţei; însă bunăvo
ința lor:nu ar fi

îndestulă, dacă ca, n'ar avea totodată şi puternicul

ajutor ce reclamă ei as-

tăzi dela InPrea
al
.Sfinţi
t a Voastră, în nuniele chiara Patriei și 'a moralei
lui Hristos. .
a
ia
n
a
«Rugăciunile și arhipăstoreasca voastră binecuvântare sunt
astăzi - mai
„mult decât totdeauna trebuitoare,. pentru a reașeză pe
alegătoii în 'neatârnarea cugetului lor. Binevoiţi dar, "Prea Sfinţite Părinte
, : a; da cuvenitele
: voastre ordine, ca în. zilele de 14, 16, 17, 18 Decemvrie,
'când au a:se să-vârşi alegerile, să se serbeze un Te-Deum în toate biseri
cile,
.la 'care să
asiste “autorităţile locale împreună
cu alegătorii,. şi să se cetească în fiinţa
lor arhipăstoreasca voastră deslogare a jurămintelor, cu' cari
âr fi legaţi

"către o partidă sau către alta.
a
e
|
„ «Părinteştile cuvinte ale Păstorului, sunţ singure în stare de'a
readuce în
calea dreaptă turma, rătăcită. Ele singure pot în fața altarului
să întărească

credința
egoiste

către

Patrie a celor ce sar fi depărtat

de dânsa

prin ademeniri

şi a pătrunde adânc inimile alegătorilor de sfânta datorie ce au astăzi

A împlini către naţia care le-a încrezut soarta şi viitorul ei.
|
- «Subscrişii mai adaugă plecată: rugăminte ca să binevoiţi a le împărtăşi

cât mai în grabă acele ordine atât de: importante, şi în încredințare că 'ce-

rerea lor va fi împlinită, roagă pe

Inalt Prea Sfinţia Voastră.să primiţi

simţirile de adânc respectși de smerenie cu cari rămân
«Ai Prea, Sfinţiei Voastre plecaţi fii sufletești,
E
i

pn
-

|

(subseriși): V. Sturdza, A. Panu»,

Scrisoarea Mitropolitului Moldovei 'către Căimăcămie, din 11 (23)

-Decemvrie :

«Spre îndeplinirea îndemnului ce Inalta Căimăctimie ne-a făcut, 'cu cinste
îi alăturiim. cărţile ce am slobozit către toţi protoiereii din râşedinţa fiecărui

ținut, ca să facă Te-Deum în biserici,la zilele când au a se săvârşi alegerile, la care să asiste autorităţile locale împreună cu alegătorii,şi să cetească

“îni fiinţa lor aceste cărți.
aaa

ă Cartea

|

o

Da

(s.) «Sofronie,

e

Mitropolitul Moldovei.»

de. deslegare adresată, de către Mitropolitul Moldovei către

-protoiereii reşedinţelor de ţinuturi,în 11 (23) Decemvrie :
«Mai înainte: încă de a începe

Guvernul actual

lucrările

sale

privitoare

-
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pi

alegevilor.de deputaţi,
tele biserici, chemând
mântuitoarelor 'simţiri
„«Apropiindu-se acum

-130

noi am. pus de se fac necontenite rugăciuni prin sfinlumina cerească în. cugetele alegătorilor. și insuflarea,
ale nepărtinirii -şi ale datoriei către patrie.
momentul âlegerilor de deputaţi, cări au a .fi la 14, 16,

17, 18'ale lunii curente, când au a se săvârși și alegerile, şi după îndemnul
-ce ne-a.făcut

Inalta Căimăcămic,

“Iuerare şi a deslegă

da.arhipăstoreasca noastră împreună-

ale

de jurămintele, cu cari ar fi putut [i împovăraţi, prin

uneltiri de partizi, și de a se serbă Te-Deum în toate bisericile la: cari să
asiste autorităţile locale împreună cu alegătorii, și să li se cetească aceasta, ;

-.. «Noi,

prin aceasta,

chemăm

pe iubiții

noştri în Hristos fii sufleteşti să

-xie fiecare cu .duhul slobod de orice; înrâurire și cu inima .curată de orice
-mişeare egoist, la îndeplinirea actului: acesta mare. al, alegerilor.de deputaţi,
şi totodată .deslegăm pe oricare ar. îi legaţi la vreun fel: de. abateri îri. ase-

menea lucrare. Rugăm fierbinte duhul lui Dumnezeu să întărească credința
'către Patrie a celor ce sar fi depărtat de dânsa prin vreun fel de-ademenire
abătută şi a pătrunde adânc inimile alegătorilor de sfânta datorie şi chemare
co au astăzi a îndeplini către nație, care.le încredințează soarta și viitorul ei.
=

Vom păși acum

>

>

la cercetarea dispoziţiunilor principale ale” Con-

vențiunii din 19 August și a textului Articolului 403 al' Regulamen-

tului Organic, și se va dovedi în care parte stă adevărul și dreptatea, în. partea Logofătului. Ștefan Catargiu, „susținut de Inalta
Poartă și de Agenţii Austriei, sau în partea Vornicilor “Anastasie

Panu și Vasile Sturdza, cari apărau țara lor cu însuș textul Cona
venţiunii și al Regulamentului Organic.
unii din 19 August
Convenţi
a
iune
dispoziț
tă
importan
mai
Cea,
1858 eră fără îndocală instituirea Căimăcămiei de trei membri prin
art. 49, care glăsuește astfel:
1
«In: momentul publicării Hatişerifului, Caimacamii acluali ai: fiecărui Principat vor. încredință Administraţia unei Comisii Inlerimare. (Căimăcămii),

urmare,
constituită conform cu. dispoziţiunile Regulamentului Organic. Prin,
, din
Domnesc
ui
Divanul
tele
„aceste Comisii. vor fi compuse din Preşedin

Marele Logofăt şi din Ministrul din Lăuntru, cari se aflau în funcții sub

ii din
cei de pe urmă Domni, înainte de instalarea Administraţiilor Provizor
Lislelor Electorale,
1856.. Zisele Comisii se vor ocupă îndată cu formarea

Alecari vor trebui să fie întocmite și afişate în termin de 5 săplămâni.
ce
zi
zecea
a
In
Lislelor.
rea
gerile'se zor face 8 săptămâni după publica
spre
,
Principat
fiecare
în
va urmă; Depulaţii vor lrebui să se întrunească

a procede în termenile sus însemnate l4 Alegerea Domnilor».
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Calculul amănunt al art. 49 din. Convenţie dă următorul rezultaţ::
Formarea. și :Afișarea, Listelor. până în 5. săptămâni. (adică, 35 zile),
Alegerile au. loc-. după: 3.:săptămâni (adică 21 zile), și Intrunirea,
Adunării, Elcetive după 10 zile; în total 66 zile... „
„ Așă: dar. Caimacamii, Principii Nicolae -.Conalte Vogoridi : și Ale-.
xandru Dimitrie: Ghika: sunt înlocuiţi, în fiecare. Principat, de o Comisie. „Interimară, compusă .din - Preşedintele Divanului Domnesc,
Marele” L.ogofăt al. Dreptăţii și “Ministrul .de Interne, în funcție sub.
cei: din. urină: Domni în: 1856. „Nu, mai :eră vorba de un Singur Caimacam, numit do' Sultan după a sa! voință și plăcere, precum a
fost, pentru . Moldova, Vornicul , Teodoriţă Balş (dela, 15 Iulie. 1856.
până la, moartea..sa la 1 Martie: 1857) și Principele Neculae Conaki,

Vogoridi. (dela, 7. Martie: până

la 19/31 Octomvrio

1858;. ci deo,

Căimăcămie. de: 3: membri, care. trebuiă: să dea. fiecărui . Principat.
până în 66 zile o Adunare, 'care să pășească la Alegerea Domnilor, .
Astfel pentru a nu zădărnici programul prescris de: Convenţiunea,.
din 19 August 1858, Comisiile Interimare trebuiau să iea măsuri
grabnice.. Insemnând anume. datele, cari încep, pentru Moldova, cu

Circulara Căimăciumiei „No.. 16 „din. 31, Octomvrie (12 Noemvric), 1858

pentru” Formawvea, și Afişareca, 'Listelor. Blectorale, sfârșind cu Bubli-.
carea Listelor Electorale în “Monitorul Oficial, No. 8 din 23 Noemvrie (5 Decemvrie) 1858, Adunarea E lectivă, din“ lași trebuiă să
fie .convocată, și să-și înceapă şedinţele, în ziua de 28. „Decemvrie”

1858 (9 Ianuarie 1859).

| Rândul celor trei Caimacami după, Convenţie” este Presedintole
Divanului Domnesc, Marele. Logofăt al. “Dreptăţii și Ministrul de Intere, — și nu. se zice nicăeri că unuia "Qin oi i se dă un drept”, de
președinte al. Căimăcămiei, de precădere sau de administraree a Ministerului, al căruia Șef eră. în 1856. Convenţiunea înțelegeă dar
că, tusteei. Caimacamii formează, Guvernul Principatului pe: un timp
scurt, anume limitat și având. de. țintă Alegerea Domnului..
|
„Fermanul de instalare a Căimăcămici a. intervertit, însă ordinea
de mai sus, „punând pe cel din. urmă Ștefan Catargiu în capul listei
celor. vei Caimacami, pe. Logofătul Dreptăţii Anastasie Panu la sfâr-.
situl ei, și în mijlocul listei asezând pe fostul Președinte al Divanului
Doninese, care asttel rămâne .singuvrul Membru al. Comisiunii .Intevimare, care nefăcând parte. din ultimul Minister al Domnitorului
Grigorio Alexandru Ghika în 1856, rămâneă, în faţa, celor doi Colegi
ai săi știrbit în prerogativele sale, pe cari în vealitate nici nu le-a
avut' vreodată și nici nu le puteă reclamă, Dacă, Logofătul Ștefan

38.
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Catargiu buteă reclamă ă fi nu numai Camacam, ci și Şef al Ministerului din Lăuntru, aceasta nu se potriviă nici cu situațiunea. de:

Şefi: de Stat ce au avut foștii Caimacami, nici cu situaţiunea ce aveă.
Inalta

Poartă

intenţiunea

a face : Vornicului

Anastasie

Panu, fiind

oxpus la o 'capitis dimănutio în fața fostului său coleg dela Interne.
Pretenţiunea de':a se da. fostului :Ministru de. Interne: o prerogativă a Domnului eră, de. altfel! şi contrarie art. 403 din Regula-:
mentul: Orgnnic, care. hotărește că Domnul numește -pe toți “dregătorii Ramaului Judecătoresc, pe' Marele Logofăt al Dreptăţii,
pe Dembrii Sfatului Administrativ, pe Posteluicul, pe: Aga sau
Dir ectonul Poliţiei Capitalei șși pe Adgentul lângă Poarta Otomană,
precum și pe Hatmanul și pe: toți - ceilalți ofi îțeri -de: toate gra-

durile, lăsând Sfatului Adininistrativ numai
pune

Domnului

prin

Anaforă

dreptul de:a pro-

fiecare: slujbă

de -Prefecţi

și de Cassieri 'căte doi candidaţi, dintre cari: Domnul

va alegege şi

mau pe aul.

pentru

i

Se

Căimăcămia, Moldovei a consemnat în „unanimitatea, membrilor ci,
în “primele” sale două Procese! Vorbale; cari „poartă data do. 20 0ctomvrie! “(UANoeinvrie), modul ci„de a vedeă.
i
„ Procesul

Verbal, I:.

“ ainstalându-se Căimăcămiă prescrisă de art. 49 din Convenţie, subscrișii
sau întrunit, și luând aminte

gingășimea

și greutatea” mandatului

«ce li sa

încredinţat, sau pătruns adânc de toate datoriile ce-i privesc și, în unanimă
simţire au fost tustrei, ca, să-şi piie silinţele, şi toată cur: ăţenia de cuget, :ca
să poată, împlini misia lor. De aceea, armonia cea mai deplină și buna în-

ţelegere urmează a, fi pururea, “între subscrişii; dur totodată pătrunși de datoriile lor, ei găsesc de cuviinţă, pentru înlssnirea lucrărilor şi nesuferirea
nici a unei întârzieri, 'a' adoptă următorul mod, în toate cazurile cari vor
veni în desbaterile Căimăcămiei: Principiul majorității tr ebue, pururea să
prezideze la toate lucrăr ile Căimăcămiei, cu care minoritatea trebue a se

ai, pentru ca luerările' ce vor ieși dela Căimăcămie să fie' sub subsorierea
tuturor membrilor; dar fiindoă prin adoptarea acestui princip al majorităţii,
subscrişii caută a dovedi dorinţa ce au pentru a nu se urmă împiedicări și
întârzieri. în lucrări, de aceea, se unesc tot odată prin acest jurnal, ca totdeauna, “când va fi minoritate; socotința acesteia să treacă întrun jurnal
deosebit, ca să vămdie dr epl dovadă despre. socolința sa şi că acela ce a
avut-o rămâne în pace cu cu gelu său; iar lucrările vor merge după principiul majorităţii, după cum mai sus Sa arătal. »
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Procesul Verbal II:
«1. Intrunirea, membrilor Căimăcămiei- va avea loc î în “toate zilele
iîn palatul administraţiei, “în. apartamentele. domnești, dela 11 ore de dimineaţa,
până la 3 ore după amiază ; la cazuri de urgenţă. întrunirea Ciimăcămiei
va,

urmă -și după amiazăzi,

eur Şi în oricare timp

ar. core, trebuința.

_

«2. Impărțirea Ocupaţiilor ofi ciale ale Căimăcăimiei pe.toute. zilelele
supt
mânii este precum. urmează ;
pu
«Lunea, pentru primirea suplicelor, E:
ut

„.«Marţea pentru trebile. Dapartamentelor Finanţelor și.ș ale Gultului.

ai

- «Miercurea şi Vinerea, pentru trebile: Departamentului. Dreptăţii. ;
„«doia pentru trebile Secretariatului de Stat, șşi pentru primirea d-lor Consuli..
„.«Sâmbăta , pentru trebile. “Departamentului Ostişese și: acele ale Lueră-

rilor publice. ... DIE

.

,

dt

„lar „Departamentul din. Lzuntra Xa fi, primit fără osebire în toate. zilele!

săptămânii, după :cum ar. cere :trebile |! PR
ii
2 tit
..«3, Pentru trebile curgătoare, „fiecare. din, șefii Departamentelor: va: neră
în a sa-compelință şi “răspundere, ca şi. până acum, iar, la. cazuri de nedumerire va raporlă Căimăcămiei.
E
p
«4. Pentru pricinile judecătoreşti ce ar. cere întărirea Domnului, spre a
na pătimi:părțile împricinate, prin: așteptarea. punerii în. lucrare:
a, dreptă"ţilor câştigate, d-lui şef al Departamentului Dreptăţii va. pr ezită, Ceimă-,
ccimiei anafăralele Divanului. domnesc, - cari fiind, sfârșite după formele
Regulamentului, Căimăcămia va împruter nici prin, a sa încheiere aducerea
întru

împlinire

unor

asemenea

holăriri judecătoreşti,

chibzuire a prelungi împlinirea unora până

rămânând

în a sa

la instalarea Donului: ce se

ua alege, pentru "care 'se vă ţinea anume Registru de către .d-l Sef al Departamentului Dreptăţii, cu' arătarea, celor ; :puse În. lucrare și a cauzei pre-,

lungirei

celorlalte, Da

“Prin “Procesul

„a

Vetbal No. 1 din 33 Octoinvrio; 4 Nocayiio);

Membrii Căimăcăumiei au “Tuat în. unanimitate hotărirea, de a înlocui
pe Ministrii Principelui Caimacam Nicolae Conalki Vogoridi ' prin alţi
Şefi, numiți Ministui Provizori ai diferitelor „Depart amonte:
it

«Considerând că Ministrii, cari au „compus sfatul sub guvernul 'contenit;
au
urmat o Politică Gxeluziv personală, precum obştește este cunoscut; considerând -că în: urmarea, înscrisului fâcut de către. d-nii “Ministri,: ca răspuns
la ofisul cu No. 78 al fostului Caimacam, se află în contravenție
cu dispo-

iţiile Corivenţiunii. din 7 (19). August, care cere ca membrii Guvgrnului să fie

cu totul nepărtinitori, nCavând” în privire

decât interesul comun ; “iar. d-nij
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Ministri, prin arătatul înscris, se arată cu totul devotați: înteresului personal

|
al unui singur. individ.
«Considerând actul de, nessubordinare a “domniilor sale către subscrișii,
dovadă tiinuirea în care Sau silit a ţineă .către subscrișii aducerea Fermanului imperial despre denumirea lor la Căimăcămia țerii, punând prin ase-.
menea urmare pe subscrișii în neputinţă de a îndeplini către E. Sa Comisarul
E
Inaltei Porţi ' datoriile lor, îndată ce' a: sosit ;
«Considerând că însăș comunicaţia ce i. s'a făcut tocmai Sinbătă la şase
ore seara dovedeşte un manc d'6gard către Convenţie, chemând pe subscrișii
- numai ca să asiste la solemnitatea cetirii Hatişerifului de Promulgare a Convenţiei, fărăa voi să recunoască ce li se dă prin Convenţie, şi care eră cu-.

prins și în Fermanul Imperial, aflat în mâinile Guvernului spre a se traduce,

deşi Consiliul ar fi putut luă povăţuire din urmarea păzită la instalarea răposatului Caimacam Teodor Balș, precum și lu uceca a Prințului Vogoridi.
" «Subscrișii, neputând aveă încredere în 'd-lor, au hotărit depărtarea d- lor
a
Ministri şi înlocuirea lor prin persoanele mai jos însemnate :

«D-l
«D-l
strucţie
"«D-l
“«D-l

Iancu A. Cantacuzin se rândueşte: Ministru provizoriu 'de: Finaiiţe;
Gheorghe Cuciuran' se 'rândueşte Ministru provizoriu de Culte şi Ini
|
publică;
Secretar do Stat,
ș
Vasile Alecsandri se randirște provizoriu
Colonel: Alecu Cuza: rămâne în funcţia sa, îndeplinind şi îndatoririle:

de Hatman;" prescrise de 'Aşezământ, până la înlocuirea postului de Hsunan;
_«D-l Panaile Donici, “Directorul Departamentului lucrărilor publice, i
postul de Dircetor, va îndeplini îîndatoririle de Ministru provizoriu al eri
o
rilor publice. ”

Ministrii Gaimacaniului Nicolao. Conaki Vogoride, indicaţi în Pro: Sturdza
cesul' Verbal IV -al:: Caimacaunilor - Ștefan Catargiu, Vasilie
și Anastasie Panu, ca fiind cu totul devotați jntevesulii personal
al unui individ, “sunt Logofeţii Al. Bals, Ministru de Interne, G.
Beldiman, “Ministrul Cultelor și Tnstruoţiunii publice, Visternicul Par
naite “Bals, Maiorul Iorgu Ghika și 'Postelnicul' A. Fotino.
“Aceştia. au fost înlocuiți cu “Ministri Proovizorii, şi anume cu: Vornicul Ioan A.' Cantacuzin la Finanţe, cu Postelnicul Vasile - Alecsandri la Secretariatul de Stat, cu Panaite -“Donici la Lucrările publice, unde cră Director, și de Colonelul Alexandru Cuza la Iătmănie.. Consiliul: Administrativ Extraordinar a fost completat prin
Directorii. diferitelor ministere, dându-și domisiunea Ministrul Provizor al Cultelor și Instrucțiunii . publice G. Cuciuran, prin Directorul
(icorge Dulcescu, locul la Justiţie prin Spătarul Dimitrie Meleghie,
,
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Directorul acelui. Departament, și la Interne, prin Vornicul Iordachi
Pruncu, fost Prefect de.Putna. . ...
“ Indată ce Căimăcămia Moldovei a inceput a aplică Convenţiunea,
din 19 August 1858, ea a însărcinat prin, Ofis special pe ! Membrii,
Consiliului “Administrativ să facă lucrările necesare, spre a le supune * cercetării Căimăcămiei, care 'aveă, a le aprobă ca Guvern,
Astfel, în urma, Ofisului: Cămăetumiei No.: 12 din 24 Octomvrio (5 Noemvrie), au fost prelucrate și semnate Instrucţiile” pentru aplicarea, Stipulaţiunilor. Electorale de unanimitatea Consiliului Administrativ: V. Alecsandri, I. A.. Cantacuzin, A. Cuza, 1. Pruncu, .D.
Meleghie, G. Dulcescu, P. Donici. Ele au fost, trimise. Administrato-.
„rilor “de judeţe cu Cireulara” următoare a, Căimăcămiei, No. 16, din

31 Octomvrie. (123 Noemvrie):"
«Principale-Unile aoldova
«Domnule

«şi

Valahia, Căimăcămia Moldorei.:
Sata
pi

Administrator, Sa

RE
pa

ae

aa
s.a

sia

a

ra

"«Convenţiubca înohoiată la, Paris în
î 7' (19) August trecut, a deschis” patrici
noastre

0 eră

nouă — un

viitor.

"Țara

este

chemată,

astăzi

a "exerciti,

un

drept mare, ce l-a avut din străvechi, dreptul alegerei. Domnia-ta eşti chemat
prin funcţia ce ocupi a cooperă în aplicarea. lui,.; Domnia-ta urmezi a. face
lista feţelor: cari au -a compune -colegiurile. electorale. îîn acel district, Guvernul a făcut Instrucţii Povăţuito: are în. asemenea. Ele. vi, se trimit acumîn

alăturare. Dintrinsele vei cunoaşte modul care este adoptat pentru îndepli-

nirea. Convenţiei şi a Legii Electorale, comunicate administratorilor pe lângă
oficia . Departamentului din Lăuntru. Spiritul de nepărtinire, de. lcalitate
şi, de sinceritate este. condiţia principală a acestor „instrucţii,: Domnia-ta | te,
vei pătrunde de acest spirit şi vei face ase simţi în toate „lucrările ce vei
înaintă. Domnia-ta ești întru aceasta, îndatorit de patria, Domniei-tale , „Și, de,

guvernul dela care atârni. “Țara întreagă „stă acum

și aşteaptă lucrările noastre.

«Orice priviri personale - și de interes privat trebue cu totul îndepărtate.
Chemarea noastră este cu totul alta; ca; este de a da patriei o Adunare na-

țională, o Adunare, compusă de fiii cei mai aleși, de [iii aceia, cari sunt ho- tăriţi a se ridică mai

presus, de. „toate. consideraţiile

secundare. şi a nu aveă

în privire decât interesul gel . mare, cel sfânt, interesul - naţional.

.:«Lucrările dovedesc totdeauna, oricât de îmrejdite ar cercă. cinevă a le
face, scopul la care au. țintit..
ITI
a
Ir
Ri
Ia
„» «Căimăcămia nu va suferi nicidecum a see profană sacrul mandat «ce i s'a,
încredințat : „acela de a chemă, țara să se, rostească. imite alegerile, deputaților săi.
ci
DI E
La
,
:
..
PE
Pa
ie
a
paie
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îi

""«Ocupându-vă dar, îndată după primirea acestui Ofis şi a Instrucţiilor ală-.
turate, cu facerea, listelor electorale, Căimăcămia aşteaptă : rezultatul lucră-

rilor Domniei-tale, în terminul prescris prin instrucţii, pentru «ca Să see poată
ie
e
înaintă cea mai departe lucrare.

(Suboeriși:) “St Catargiu, V. Sturdza, A, Panu,
(LS).
«Contrasemnat: Secretarul Statului, (s) V.'Alecsandr i,
p
«Directorul, A..Fotino.r.
«Șeful, seoţici, I. Antoniadi»,. II

i

“ Raportul Consiliului. Administrativ Estraordinar No. 1979 din 25,
Octoimvrie. (6 Noemvrie), adresat Căimăcămici pentru a 'vestatornici.

Legea Presei din 22 Maiu 1856, a fost semnat. în unanimitate” de.
acel Consiliu,
tomvrie

şi aprobat de Căimăcămio prin

rezoliăţia din 25

Oc

RI

ia

aa

(6. Noomvrie), .

Intâia diverginţă, de opihiune între mombrii Ghinacăiei “Moldovei s'a, ivit la numirile administratorilor de “judeţe.

„ „Aceasta se constată prin Procesul . Verbal
(12 Noemvri6):.

,

.
DEN

,

CERES

.
E a

Pai
tea

VI. din 34, Octomvrie

:
pe
d

ie

Di

* eln temeiul jurnalului Qin: 20 'Octomvrie No. 1, subserişii mormbri ai Qai-

măcămiei, întruniţi în şedinţă. obicinuită, conform. jurnalului din 20: Octom=:

'vrie, de sub No. 2, încuviințând ustruicţiile prelucrate de Comisie în cheslia aleggerilor şi, prin ofisul, cu No. 16; decretând trimiterea: lor! către ad-

ministratori,; au venit apoi a deliberă; asupra nevoei neapărate ce este-de 'a
se schimbă administratorii de prin ţinuturi, pe temeiul : că “cei: mai 'mulți
din 'ci şi-au compromitat caracterul; de - nepărtinire cerut de împrejurările“ de

faţă prin o făţişă: propagandă de partidă, încât ei nu mai pot astăzi înfățișă
guvernului nici o garanţie, că vor lucră în aplicarea stipulărilor electorale.
ii
i
-:
..
cu nepărtinirea și sinceritatea cerută de Convenţie.
“ «In această deliberaţie, d-l Log. Ștefan Culargiu a propus: înlocuirea ad-.
ministratorilor de Roman, de Fălciu, de Ismail şi de Iaşi, șii. - persoanele
E,
propuse sau adoptat în: “unanimitate.
«lar în cât privește schimbarea celorlalți administratori, urmând dosbinarea;
şi mai vârtos împotrivire din partea d-lui Log. Catargiu asupra. dep ărei
administratorilor de Bâr lad și Pulna, apoi pe temeiul jurnalului de sub No. 1

care se alăturează în copie spre a se publică şi prin care sa adoptat principiul najorității, subscrișii Vorn.

V. Sturdza şi Vorn. A;: Panu

încheie

în'

majoritate că, în privirea -nevoei mai sus prescrise, să se recomânde Cousiliului ca; potrivit liter. C. din art. 403, secţ. IL din Regulamentul: pentru
numirea, la diferitele funcţii, să aleagă și să propue candidații cuveniţi pentru
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înlocuirea 'administratorilor din! ţinuturile de Neamţ, Bacău,

13

Tecuciu,

Vas-

luiu, Tutova, Putna, Cahul, Dorohoiu..
-. ..
ci
ii
pi
«In; această grabnică lucrare, spre a so puteă exp
noilor
edi
administra
ă -

tori instrucţiile pregătite
"şi districtul Botoşani

în chestia. electorală,
Consiliul va aveă în privire
s

și Fălticeni.»

„Diverginţele de: opiniune în Căimăcămie- crescând po' fiecare zi,
sa, hotărit de majoritate a so constată în Procesele Verbale și a se
aplică atunci principiul majorăţii
pe teineiul Procesului V erbalI din
ziua de 20 Octomvrie

(1 Noemvrie).

A

„Proces Verbal No. V al Căimăcămiei Moldovei din 1 (13 Noomvrie):

„«In. urma. celor declarate 'subserișilor de către d-lui șeful poliţiei și de către.
d-lui secretarul Cămăcămiei, cum că d-lui Logof. Ștefan: Catargiu l-a însăr-cinat să ne arate, cum că domnia-sa nu poate veni acum a luă: parte!
în
camera Căimăcămiei la înaintarea lucrărilor cuvenite, aflându-se: ocupat, cu
alegerea membrilor Eforiei ; subserişii, considerând urgenţa lucrărilor, multul:
timp care a trecut până acum dela instalarea Căimăcămiei, şi conform
at. 1
din jurnalul II, încheiat în 20 ale lunii: Octomvrie trecut, încheie :.ca,. să: se
facă” poftire d-sale logofătului Ştefan Catargiu a. veni astăzi seară la 7
oare,

În camera Căimăcămiei,: pentru a se ţinea ședința datorită spre înaintarea, lucrărilor, cari nu mai

pot suferi întârzieri.»

|

!

_ Neînţelegerile
au luat proporţii mai mari prin împotrivirea Vornicului Iordachi Pruncude a luă: paste la lucrările Consiliului Administrativ Extraodinar. Majoritatea Căimăcămiei a depărtat po d-l I.

Pruncudin funcțiunea de Director al: Ministerului de Interno și l-a

înlocuit; prin d-l A: Terialiu: aa
te
Ruptoarea, între majoritate și minoritate s'a terminat prin refuzul
Logofătului Ștefan 'Catargiu de a mai luă parte la lucrările Căinăcămici și înlocuirea sa 'prin Vornicul Ioan A. Cantacuzin, Ministrul
Provizor de Finanţeîn 20 *Decemvrie 1858 (1 Ianuarie 1859),-.!
“In Procesul: Verbal XNXIIL din 22 Decemvrie 1858 (3 Ianuarie
185— 9),
din: acea: zi: Căimăcămia fiind: întrun
“în întregim
ită
oa,: ci
de' trei membri, pășește înainte: la celelalte: lucrări relative la com:
potința sa. :
|
N
e

aaa

aaa

; Cari, sunt acele lucrări?
i
“Nu rămâne îndoeală, că ele se concentrau

,

pa

|

IN

e

|
în aplicarea

sinceră,

44
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voală și energică a articolelor: 1, :2,.3 și 9 ale Convenţiunii din 19
ii
e
August 1858. Ele glăsuesc precun urmează:
“Art, 1. "Principalele. Aoldova' şi.Valahia, constituite de acum înainte sib
deniimirea 'de Principatele Uuile a Moldorti: şi. a Valahiei, rămdn aşezle
sub Suzeranilatea Maiestăţii Sale Sultasiuluui.
“Art, 2.,.In puterea Capilulaţiilor. încheiate de. Sultanii Baiazel I,:Mo-

bang. II, Selim IN şi. Soliman Ii, cari constituese Autonomia dor, Tegu-.

ia

din 1834, le-au 1 consfințit; asemenea: în, conformilale ca. an. 22 și 28

din: Tractatul: încheiat la. Paris în 30 Martie. 1856, Principatele vor urmă
a se bucură, sub Gar anția Coleclivă a Puterilor Contraclaule, de Privilegiile şi Imiunităţile, în a cărora stăpânire se află. Prin urmare Principalele

se 'vor administră'liber şi.fără nici -un amestec din: parlea Inallei Porţi,
înn marginile stipulate prin învoirea Puterilor. Garante-cu

Curtea” Suzerană.

“Art. 3. Puterile publice vor fi încredințate îni fiecare Principat unui Domn:
şi unoi Adunări Elective; care va lucră în cazurile prevăzute prin Convenţia:
de faţă cu concursul unei. Comisiuni' Centrale,' Comună ambelor Principate.

Art, :9.:La caz când Imunităţile Principatelor s 'ar violă, Domnii vor-adresă'
un recurs la Curtea Suzerană, Şi dacă nu -se”va face dreptate: reclamaţiilor:
lor, ei.îl vor puteă transmite” prin Agenţii lor la! Reprezentanţii Puterilor
Garante la Constantinopole.
„Domuii se vor. reprezintă. lângă Curtea Suzer ană prin. 4 genţi, născuți

Moldoveni sau Munteni, neatârnaţi de „uree „Jur isdicțiune străină şi „pri,
|
|
,
Nu rămâne îndocală: căă țelul Căimăcăumiei, “uorând £acum în. desăvârșită unire, eră să ajungă fără întârziere la întrunirea Adunării
Elective Și. la Alegerea, Domnului. :
i
„. Voiu urmă «de aci înainte, cu: acte, şi. documente; desvoltarea acestei

iți de „Poară. i

nouă

faze a lucrării

Logofătul
Căimăcămiei

Căimăcăuniei

Ştefan : Catargiu
după

rang

Moldovei

a. căutat,

din 1858.

N

IE

ca. «cel. dintâiu Membru al

şi. vârstă», a produce

un. conflict

între Gu-

vern :și Mitropolie. Acest conflict a fost însă înlăturat prin
respectuasă, dar energică, a celorlalţi doi Caimhcami, uniţi,
se vede din corespondența, următoare dintre Guvern și
Adresa Căimăcămiei Moldovei No. 36 către Mitropolitul

atitudinea
după cum
Mitropolit.
Moldovei

Sofronie Miclescu din 20 Decemvrie
«In conformitate cu Dispoziţiunile
August

trecut,

săvârşindu-se

1858 (1 Ianuarie 1859):

Convenţiei, încheiată la Paris în 7 (19)

alegerea deputaţilor cari urmează a compune

Adunarea electivă a Principatului Moldovei, şi avându-se în privire că, după

Ea
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ziua de 23 ale curentei, publicată: în: «Monitorul Oficial» cu No. 19, pentru
întrunirea deputaţilor în Capitală, îîncep sfintele sărbători: ale Nașterei Domnului nostru Isus:.Hristos, în. cari, după propunerea .Inalt Prea Sfinţiei
Voastre, nu se poate face deschiderea Adunărei ; Căimăcămia:se uneşte cu
propunerea Inalt Prea Sfinţiei Voastre, de a se amână deschiderea Adunirei
la 28 ale. curentei, și prin urmare vă roagă cu tot :respectul, ca Inalt Prea
Sfinţia Voastră, în:calitate de prezident al. Adunărei, să . binevoiţi a regulă
cele de cuviință. în asemenea, pentru arătata zi d6 28 Decemvrie.
Dea
DC

"
a

(Subscriși:) <V. Sturdza, A. Panu.
Contrasemnat, pentru Secretarul Statului (subscris) A. Fotino.
a
„Șeful seeţiei (subseris)I. Antoniade.,

Adresa, Mitropolitului Moldovei No. 2035 către Vornicii: Vasile
Sturdza, şi Anastasie Panu, membri ai Căimăcămiei Moldovei, din 20

Decemvrie
„«D.

1858

(1. Ianuarie

1859):

D- sale Vornicii Vasile: Sturdza si Anastasie Pan

Căimăcămii.

PI

membri ai Inaltei
|

«În urma împărtăşirii cu data din 1 Decemvrie, ce am primit dela a- lui
“Logofătul Ștefan: Catargiu, cel. dintâiu membru al Căimăcămiei după rang şi
vârstă, eu, prin înscrisul meu din 13 Decemyvrie, am făcut cunoscut d-voastre
că nu voiu puteă deschide o Adunare, a căreia înființare se află pătată de, felu-

-rite abateri și violaţii a principiilor hotărîte prin Convenţia din 7 (19) August.

«Pe temeiul fâgăduinţelor ce mi s'au dat, că acele violații şi călcări se vor
îndreptă -de d-voastre, eu am îngăduit a se pune vremelniceşte acel înscris
al meu la Mitropolie, dar în loc de a se face figăduita îndreptare, nu numai
nu s'au precurmat ilegalităţile, precum: 1) primirea; între alegătorii primari a
;multor. proprietari de vii, cari nu numai nu-și au. venitul de 100 galb., cerut
de așezământ, dar. nici fondosul lor n'ar puteă avea această valoare; al 2)
alegerea de -persoane fără avere între proprietarii mari;al 3) împărtăşirea,
Dar
ce au văzut unii 'din supușii străini la alegere, sau .neîmpământeniţi..
„apoi, pe lângă acestea,s'au făcut și două mari răsturnări în cele mai funda-

mentale .principii ale Convenţiei, prin îndrituirea în toate colegiile de .reşe-dinţă a, posesorilor ţinutași, cărora, li s'au închipuit în oraş domizcilii fictive;
:și prin desființarea art. 8. din Convenţie cu măsuri adoptate de a, fi. datori
'să înfăţișeze dovezi acei îndrituiţi .să reclame ştergerea

acelor înscrişi fără

-drituri,. dispoziţii cari au făcut neputincioase asemenea

reclamaţii .şi,. din

-aceasta, au provenit de .nu sa scos.nici una din feţele, din. rea, credinţă in„troduse în liste; .
..
,
E
Ia
«Păvăţuiţi de “dreapta cugetare, nu “veţi putei tăgădui îînşişi a-voastre, că
eu aflându-mă, în puterea Convenţiei, prezident permanent al unei Adunări
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legale, nu voiu putea deschide o Adunare înfiinţată prin asemenea închipuiri,
şi că de a mea datorie este a așteptă hotărirea ce se va da asupra unei

chestii de așă "mare însemnătate de către Puterile Garante, în înțelegere cu
Curtea, Suzerană,.
Se

în

“ “Adresa

-

i

IN
(Subseris) „Sofronie, Mitropolitul Moldovei. >.

er

Căimăcămiei

Moldovei

No. 478

către

Mitropolitul Mol-

dovei, din 26 Decemvrie. 1858 (7 Iânuarie 1859):.
«Inalt Prea Sfințite Părintei
«Subserișii sau pătruns deo adâncă . mâhnire- la cetirea scrisorei [. P. S.
Voastre din 20 'Decomvrie, care cuprinde declaraţia, că cîn calitate de Prezident permanent. al unci Adunări legale, .nu veţi. puteă deschide această
Adunare, a cărei înființare ar “fi pătată de felurite abateri” şi violaţii ale”
principiilor hotărite” prin Convenţia. din7. (19) August.»
Ie
«Fără a întră în examenul validității acestor imputări, la cari |. P. 3. Voastră
aţi plecat urechea în defavorul Guvernului, subscrişii se vor mărgini a Vă
comunică următoarele observaţii, întemeiate „Pe cuprinsul Regulamentului
Organic şi a Convenţiei.
- «Adunarea generală este singură îndrituită” a constată legalitatea şi validitatea fiecărei alegeri.
Dată
«Nici un deputat în parte, nici Prezidentul, nu-şi poate atribui însuşirile

-Adunărei, căci dacă ar atârnă dela Prezident a invalidă după voinţă alegerile deputaţilor și a deschide Adunarea când -va voi, atunci principiul de
mandatari ai naţiei ar deveni iluzoriu şi Adunarea, . în loc să fie expresia
ţărei, ar fi numai rezultatul voinţei absolute a Prezidentului.
'«Prezidentul Adunării

'- «Prezidentul

Adunării

nu are! mai mult decât un singur glas.

nu poartă

titlul de . Prezident

|

permanent, "căci

funcțiile sale au putere numai în timpul cât este Adunarea convocată. :
“«Abţinerea oricărui deputât şi chiar a Prezidentului nu poate aduce nici o

'împiedicare lucrărilor Adunărei, căci convocarea şi deschiderea Adunărei nu
'se face de către Prezident,. ci de către Guvern, şi că prin urmare L.P. $.
“Voastră nu “sunteţi chemaţi prin postul vostru a deschide Camera. .
«In privirea, deci' a acestor consideraţii şi a moralei evangelice, care cere
ca „păstorul să nu se depărteze de turma, sa, subscrişii cu toată smerenia vin
:a vă''rugă ca să“reveniţi asupra unei hotăriri vătămătoare caracterului înalt
al: 1 P. “8. Voastre, luând îndrăzneala a vă- face cunoscut că deschiderea Adu-

“nării,. având a se face Dumineca viitoare, în lipsa |. P. S. Voastre, acea Adunare va [i prezidată de către acel mai vechiu în vârstă, până la alegerea

Vicopreşedintelui,
i.

îi

aa

..

(5) N. Stara isi

A. Panu,

LA.

Cantacuzinoa

il
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Adresa, Mitropolitului Moldovei No. 2055 către Găimăcămia
«dovei, din 27 Decemvrie 1858 (8 Ianuarie 1859):

Mola

- «Inaltei, Căimăcămii - a Principatului Moldovei.
«Adresa Inaltei Căimăcămii din 26 Decemvrie No. 478, cu onor am a piimit,
Am văzut cele întrînsa cuprinse, întru ceeace se atinge de deschiderea. Adu-nărei, care neapărat ar.urmă a se face lă 28 zile, adică Duminecă ; şi fără
a intră în rai întinse explicaţii asupra celor cuprinse în adresa, noastră din
20: Decemvrie, “ne 'mărginim a răspunde cu cinste, că, nici cum, prin acea
adresă ciitre Inalta Cămăcămie, n'am propus că ne-am depărtă dela preşedinția Adunărei, după dritul recunoscut nouă de către Convenţie, și nici ne
'depărtăm după invitarea ce nise face. Dar aşă, precum ne găsim obosit de
“sfintele slujbe: după datoria religiei, și încă mai urmează a, mai face asâme-

nea osteneli de slujba bisericei până

se sfârşose aceste: praznice “ale Bisericei

la G a viitoarei luni Ghenarie, când
noastre,

încât spre

o asemenea: în-

deplinire de datorie, binevoească Inalta, Căimăcămie a se prelungi deschi- .
derea Adunării pe la 7 zile a viitoarei luni Ghenarie; iar când Inalta , Căimăcămie sileşte deschiderea Adunării” fără - mai: multă prelungire, precură
prin adresa către noi se rostește, nu putem să oprim această voință. a Căimăcâmiei, și îndată ce sănătatea, ne va iertă, vom păși a prezidui Adunarea,
după dritul recunoscut nouă de Convenţie.
da

(Subseris:) «Sofronie, Mitropolitul

Moldovei».

Adresa Căimnăciuniei Moldovei No. 484 către Miropolin
vei, din 27 Decemvrie 1858 (8 Ianuarie 1859):
" «Cu o

Moldo-

vie părere de rău Căimăcămia a cotit adresa|. P;S. Voastre din 87

Decemvrie No. 2055, prin care faceţi cunoscut că din cauza ostenelelor sfin-"

telor slujbe; nu veţi puteă păşi a prezidă mâni Adunarea.
" «Fiind însă că Adunarea, se află deschisă prin Ofisul sub No. 36 din 20
Decemvrie a. e. pentru ziua de 28, şi toate lucrările sunt: înaintate pentru
îndeplinirea solemnităţii, subserișii cu respectul cuvenit vă încunoştințeazit

că deschiderea Adunării nu se poate prelungi de mâni.

aa

!

cAșă dar I. P:8.V. veţi binevo
a orândui
i cele de cuviinţă pentru serbarea
"Pe-Deumului, potrivit; Programului, prezidându-se Adunarea, îîn caz când starea sănătăţii nu Var. iertă a: veni “mâni, de către cel mai: în varstă dintre

deputaţi.

AD

av,

ta

ia

ai

icarazaa, Panu, LĂ.i cântasazisi

atu
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„ Programul 'pentru: deschiderea Adunării

Elcctive

a

Principatului

Moldovei, în ziua 'de Duminecă 28 Decemvrie 1858 (9 Ianuarie 1859):
«1. La 7 ore dimineaţa, nouă detunături. de artilerie vor. vesti Capitalei ziua
numită. pentru deschiderea Adunărei.! :.:.
1«9,. La, 10 ore, se. va celebră, în vechea Biserică a Sf, Nicolae cel Mare, un
'Pe-Deum, la care vor asistă Excelenţele Lor d-nii membri ai Căimăcămiei,
cu ministrii, funcţionarii: Statului” și înaltului ștab. Vornicia de aprozi va face
„poftire: d-lor deputaţi de -a se adună -la această - serbare religioasă, menită
pentru a chemă binecuvântarea Cerului asupra lucrărilor. reprezentanţilor
naţiunei.

„«8., Oastea de,toate armele, îîn mare... uniformă, va. fi înşirată. pe ambele

părţi, dela ușile. bisericii până la. scara cea mare, conducătoare la sala scan-

țelor Adunării.

.. .:

ie

i

1, «4, După săvârşirea 'Te- Dounului,, d-nii deputaţi, în sunetul clopotelor, se
-vor îndreptă pe jos spre sala scanțelor ;. la ieşirea lor din. biserică, vor [i sa-

lutaţi de. o bandă de: muzică militară. Artileria „va slobozi 101 tunuri, şi în
trecerea Adunării până la palat, oastea va! prezentă armele. - O altă bandă
|
de muzică, pusă la seara cea mare, va salută Adunarea.

«5. Ajungând la palat, d-nii deputaţi vor fi intâmpinaţi la scară de patru
:
domneşti adjutanţi, cari-i vor precedă până la sala seanțelor.
«6. Intrarea publicului în sala Adunărei va fi liberă, cu bilete date mai
înainte de prezidentul ci și de vornicul de aprozi. Locuri deosebite vor îi
rezervate. pentru. d-nii reprezentanţi ai Puterilor, cari vorfi invitaţi la această
E
|
solemnitate prin Ministerul 'Trebilor străine.
«7. După ce d-nii deputaţi se vor aşeză la locurile lor se va face cetirea

'ofisului de deschiderea Adunărei, dat de [xcelenţele Lor d-nii membri ai
„Căimacămiei, după care se va procedă la cele mai departe lucrări.
«8. Seara tot orașul va [i iluminat. Ministerul - Lucrărilor publice și Municipalitatea se vor îngriji de iluminarea zidirilor publice; la 8 ore seara, un
.
foc de artificie va, arde pe piaţa palatului.

«9,

Ministerul din Lăuntru va da ordine tuturor administraţiilor ținutale, ca

prin toate oraşele să se serbeze ziua de 28 Decemvrie, ca 0 serbare naţională. Dimineaţa se. va celebră 'le-Deum, la care funcţionarii Statului vor

asistă în uniformă. Seara orașele vor fi iluminate. Municipalităţile vor face
„distribuţie de pâne și de carne la săraci şi la arestanţi.
- «Ministerele din Năuntru, Ostășesc, Bisericesc și al Lucrărilor publice, fiecare
în ceea ce-l priveşte, sunt însărcinate cu .punerea în lucrare a acestui Program. Poliţiile, atât a Capitalei, cât şi ule orașelor ţinutale, sunt ordonate -a

păzi cea mai bună orândueală în tot cursul serbărei.
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vi.

Deputaţii Adunărei blective din Iași. .

| Deputaţii Alegătorilor

Deputaţii Ale gătorilor.

Primari de judeţe

Direcţi de ora

Legea Electorală Art. 10

|-|._

Anulat fiind ega-l

I.

eg

fi nd

(Anulat

Legea

Panaite Cazimir . |
-: Botoșani: | --

|-—|—

Electorală, Art.

12

Costache

“|

Cahul

-

„:

|

IV

«

Nicolae

”

ori

ae

V
Dorohoiu

|

:
Dimitrie Miclescu | N|—|—]

Alexandru
|

-Î
PIE
Cuza . | N[-[—]

,
Neamţ
A
,
Putna

.

|
Grigorie Balș . .[—|—[G]

.
|
Pr. Nicolae Suţu . |N|—|-—|
Analele A. B.—Tom.

3|—|—|

|A|—|-—
-

,
NI—|—]

s|-|

. .[N[—|—
Stefan Silion
, |
on
*
Alecu Grigoriu . |N]-|— |

| - | Petru. Mavrogheni|
snenij
[N]—(—

"4

4
„i

3

N—|—
+

L |

îa

= _|_

Dimitrie Iorne . |—|— Gl]

:
„i
qi

3l1l2l6

- |

(Demisionat)

Ştefan

[—|-|—]

M. Kogălniceanu . | Nj--|—

XXXLV.— Memoriile Sec, Istorice,

:

|

Constantin Negre | N]—|—]2-/—]|—]
“ a
-- A
Vergati, Tulceanu)|—|—|—['Anulat Caravasile)
„-(Anulat
Ă
-: (A .
Alecu Catargiu).

2
!

Catargiu . |—| Mi—

o
"
Petrache Roset
Baăzinescu . . .|—|M—

Balş...
Al
ha ș
acou
Iordachi Pruneu

i

q

Lascar A. Rosetti | NI—|— |

-

:

,

|

Const. Miclescu . | X|—|—|]

Anulaţi

Nicolae Docan

F -[|-]3.

|__

,

|
|
„Cuciuranu . . . [N] -l-|pe.Grigorie Sturdza|-—|- | G
.|A|——j.

N [MG

N

Costache ERolla .. | N|-|-]
Anastasie Panu . [A
Nicolae Istrati . [-—-[M]|-—

“VIII

aaa
„Ismail

.

n

,

VII: : | Dr.- Gheorghe
lași

a
Nicu Catargiu.

.

Lascar Catargiu . | N|—]—

giu)

Waznaș|
i

e

Costache Rolla,
(indoită alegere)

(Anulat Ştef. Geor-

Gheorghe

. e +

Ghika

Prinț, Alecu Moruz| N|-

hoset

Covurluiu | Bălănescu . . .[N|-[—

IN

i

Ia

Totalul E

Nicu Mavrocordat] NI—|—]y.
——
|
Nicu Canano.... [N|—l-[| |Pe. Constantin Gr.

N|-|—

NI-|-h
NI-I

Iancu Donici

|N|--|—f

Cantacuzin
A. ancu
. [—|-|—H

(Anulat Veleiu)

loset

“'Teţeanu .

|

st

Păleiu

Legea Electorală, Art. 11

Vasile Aleesandri | NI—|—[

Pisoski «e.

|

Direcţi de judeţe

Șe

Maiorul Nicolae

HI

Sturdza.

„Deputaţii Alegătorilor |

[—|-|-

Bacău : | litate de voturi)

- VI

Grigorie

G

Pe ju:leţe

N = Naţionaliști. M = Mihail Sturdza.

|-țâl|-—
|—| M|—

i

-12]1|3

22|-—|

4
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Doria
aur
Depulalii Alegătorilor
Primari

de judeţe

»- Roman

NII.

|
Suceava

| Alecu, Bote:
“
4
Forăseu

. . .

XV

Legea Electorală, Art, 12

Legea Electorală, Art. 11

_

Vasluiu

Iordache Gane .
.

|

Nicolae

Milu

Alecu Ciurea . .|N|--

Costachi Iacovachi| N] -

||
,

|N|—|—]

-

. .|—[M|—[

|

Gheorghe

„

Iamandi|—|M

A. Mavrocordat

.

|

|N|—

S| 3| 2

ÎN

Totalurile
otalur
„e

ânulaţi.

12| 2

o
...21

3

Anulaţi.

..

——

-

xl

3

o

Constantin Iurmu-

Ioan Gheorghiadi | N|—|-

DI

,

,

Tutova

.|—|M]—

|___ Total =

" Direeţi de județe

-

XIII
| pe. Nicolae
i
Tecuciu | Vogoridi
XIV

|-|-—| 6]

Atcoatanilaa
Deputaţii2 Alegătorilor

Direcţi de orașe

|

Alecu Scorţescu
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DeputaţiiAlea
Alegătorilor

Legea Electorală, Art. 10
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41

15

——

15

| zachi . . . . . .|—[—|G

Maiorul Torgu Ghika/—|—! GI[

Lupu Botez7

—|M[-]1]2|-|3

Panaite Balş . . |-[M|—h
|
ana e A
l, 3l-|4
Dimitrie Iamandi |—| 31|]
Manolaki

Costaki | N|—|—

a
Iorgu Radu,

Iancu

Asu

. .|—[—

.

Sura

Petrachi Carp . . [NI—|-[]

Anulaţi
i

ji

.

3] 1 ||

|.

15| 7] 4[35]12|

..2

Demisionati
emisionaţi

|

l 1|1|+
GI]

Sturdza *. | S|-|-—

1

[ndoită alegere 1

64

1 Mitropolitul
2 Locotenenţii de Episcopi
——

Di:

4

[7

(Anulat I. Varnav | -|
Lăteanu)

19

Total

1|—l3]

4|

26

Anulați

cot. de
Epis-

a.

,

30

.

copi.

Mitrop.

4

Tizs

îi =

=1
„-

|=1

Total . G7
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Deputaţii
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DIN

Adunărei. Elective

ÎAŞI.ŞI BUCUREŞTI,

Vi.

din lași:

Validaţi | Analaţi

|
i.

“Mitropolitul

| Alegători Primari de idee. |
| Alegători ae Oraș DRE DRE .

15

13|

2.

i 19 _

15 |

4

i

i

-

|

30. | 28 | 2

"Alegători de Județe .....|

et fo sa

a
o

Ă i

Di

2

a

Locotenenţi de “piscopi

“i

|:
- EI Ia

- =

. 1 ua,

E

i

5|

a

10

i . fo. Negre, demisionat.

a

i

(Cc. Rolla, îndoită alegere.

55

Deputaţi

carii compun

Adunarea Electivă din Iaşi.

Ss

Publicaţiunea, Sceretariatului de Stai al Moldovei, 'din 28 Decemvrie

1858 (9 Ianuario 1859), privitoare la Lista Camdidaţilor la Domnie.

«Conform Fermanului de instalate, Căimăcămia sa, „ocupat cu cea mai serioasă luare aminte cu facerea listei a „celor cu însușiri de a fi aleşi la Donnie,
«Această listă care se: publică acum, cu toate silințele Căimăcămiei, n
putut fi completă, din lipsa izvoarelor | cari ar fi putut să-i dea lamuri
exacte asupra tuturor persoanelor ce pot aveă însuşirile prescrise de art, 13:
din Convenţie. Toate persoanele

cari, având

însuşirile încuviințate, nu se vor

vedei trecute în lista Căimăcămiei, sunt poltite. a întățişă Căimăcămiei dovezile

dritului ce ar aveă pentru a: se numără între candidaţii la: Domnie, și Căimăcămia se va grăbi a înserie, pe. toate lege. cari, din scăpare de vedere, nu

m

Sar fi înscris.

«Dritul reclamaţici persoanelor, cari
e
ar avcă drituri la Domnie, este, deschis

a sc face şi la Adunare, și dar Secretariatul de Stat - vă publică acost ofis
cu lista.

dimpreună

ţ

_(Subseriși:) x. “Sturaza A. Panu, 1. A. Cantacuzin.
" «Secretarul Statului, V. Alecsandri.
Şeful secției, Antoniadin
4
.

”

.

.

:

IRI

DDR

Lista, candidaţilor la Domnie:
«l. Prinţul

Mihail

E

Si

,

Ia

E)

Sturdza. 2. Boizudă Costachi:
Gr. Ghica. Logofeți: 3.

Teodor Balș.4. Alecu Balş. 5. Stefan Catargiu. 6. Petrachi Roset Bălănescu.

59

a
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7. Costin Catargiu 8. Alecu Sturdza. 9.: Nicolae Milu. 10. Costachi D. Sturdza.
11. Anastasie Bașotă. 12. Iordachi Beldiman. 13.. Vasilie Ghica. 1. Răducanu
Roset. Vornicii: 15. Alecu Botez 'Forăscu.: 16. Iorgu Vârnav Liteanu. 17. Va=
sile Sturdza. 18. Lascar Bogdan. 19. Teodor Ghica. 20. Alexandru. Catargiu.
21. Lascar Roset. 22. Lascar Catargiu. 23. Scarlat Roset. 24, Grigorie Balș.
25. lancu Prăjescu. 26. Iancu A. Cantacuzin. 27.: Alecu.C. Sturdza. 28.
Costachi

Ciolac,

29. Manolaki

Costali

Epureanu. .30.

Dimitrie - Mavrocordat.

31. Mihail Nogălniceanu. Malmanii : 32, Nicu Mavrocordat. 33. Iorgu Ghica.
34. Alecu Aslan. 35. Colonelul Nicolae Iamandi. 36. Postelnicul Vasile Alec-

sandri. Agi: 37. Costachi Roset ;Teoţeanu 38. Origoric Kostaki,
Adecă 35 persoane.

n
: “aSeeret: rul

Căimă ăcăuniei, (subseris)

D. Stu riza.»

Lista, Candidaţilor, la Domnia Moldovei, după ordinea alfabetică.
“ Candidaţii înscriși de guvern. Acei însemnați cu o cruce (+) au cerut
ștergerea, lor din Listă,
Aiecsandri |
Aslan

l. Postelnicul Vasile Alecsandri.
2. Hatmanul Alecu Aslan.

Balş

3.
:
:::4.'
a
|
5.
| Başolă
6.
„Beldiman ! E 7.

Logofătul
Logofătul
Vornicul
Logofătul
Logofătul

|

Alecu Balş,
e
Teodor Balș.
ri
Grigorie. Balş.
Anâstasie Başotă.
Iordachi Beldiman.

i
iti

„Bogdan .. .
$. Vornicul Lascar Bogdan.
Botez
9.
() Vornicul Alecu Botez Forăscur,
Catargiu
10;
(+) Logofătul Stefan Catargiu...
Cu,

_

|

Logofătul Costin Catargiu.
12. Vornicul Alexandru Catargiu.
13.

“Canlacuzin
„_„Ciolac

„Ghika

>.

Lascar Catargiu.

14, (4) Vornicul Iancu A. Canlacuzin.
15. Vornicul Costachi Ciolac. .
...

:

16. (ţ) Beizădă Costachi Gr. Ghika.

m

17. Logofătul Vasile Ghika.

18. Vornieul Teodor Ghika.

Sa

„19. Matmanul

"Iamandi
i.

|

20.

o O

Iorgu Ghila.

Colonelul Nicolae Iamandi.

Kogălniceanu
AMilu

21. (+) Vornicul Mihail Kogăluiceanat,
29. Logofătul Nicolae Milu.

Prăjăscu

98. Vornicul Iancu 'Prăjăscu.

.

a
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21. (+) Logofălul Pelrachi Roset Bălănescu.
25, Logofătul. Răducan Roset,

o

"26.

Yornicul

„97.
28.
„Koslaki - ::::. 29.
:80.
„nui.
- Mavrocordat : 31.
i
32,
Sturdza
33.
84

Lascar

Roset.

: >: "Scarlat Roset.
Aga Costachi Roset Teţeanu.
Vornicul Manolaki hNostali Ipureanule;
e
Aga Griworie” Kostaki,
Vornicul Dimitrie Mavrocordat... ..
Hatmanul Nicu Mavrocordart..
Principele: Mihail Sturdza. Logofătul “Alecu Sturdza.

33.

» -

Costachi D. Sturdza.

aci
Vârnav
“Cuza

- Vornicul.' Vasile Sturdza. . :
-30.
':w “Alecu C. Sturdza.
„37
.': 38. Vornicul lorgu Vârnav Liiteanu.
"39. Colonelul Alezandru Cuza.

“Aslan :

40.

i, ir .

LUCRĂRILE
Adunarea

,

a

e
it
!

-

Spătarul Teodor Aslan. .

Cantacuzin. 41. Logofătul. Lascar Cantacuzin
iau
„42.:Aga Iancu Docan.:
- Docan
43, Postelnicul Nicolae Istrati.
Isirali

Paşeanu.
:

Gandiaaţii iîn

]

: scriși! după -- propria lor :
,
cerere...
"|:

MEN

ADUNĂREI

ELEOTIVE

Electivă a Moldovei

A MOLDOVEI

a fost deschisă |prin ur mător ul

Mesaj al Căimăcămiei . Moldovei din
nuarie

53

28

Decemvrie

1858 o Ta-

a,

1859):
«Domnilor Depulaţi 1

«ln puterea: Convenţiei de Paris din 7 (19) August, şi al Dreptului Auto-

nomic înscris în acest act, țara noastră a săvârșit operaţiile electorale. Doși

greutăţile acestei gingașe lucrări au fost mari din mai multe: cauze, iar mai

cu seamă din lipsa de cadastru lămuritor. al: câtimei' averilor,: şi: din pricina
scurtului timp hotărit de Convenţie pentru aplicarea Legii Electorale, totuș

în totalul alegerilor sau prezintat numai trei cazuri mai i grele, asupra „că
i
e
rora sunteţi: chemaţi a luă o grabnică notărire.

«Ele sunt următoarele: 1. Cazul vacanței produsă prin alegerea ca! depui
a d-sale Vorn. Costachi Boilă în două colegiuri de proprietari mari, în di-

strictul Capitalei şi în acel al Cahulului, 2. Cazul de nesăvârșire a alegerei de-

d4
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putatului de orașul Piatra, din pricina unci. neînțelegeri iscate între d-nii
alegători și a retragerii acestora din sala administraţiei, când au fost a se
scoate biletele din urnă, 3. Cazul: suspendărei alegerei deputatului proprietarilor mici din Bacău, [iind voturile alegătorilor deopotri ivă împărţite între
doi candidaţi.
te
«Domnilor Deputaţi! N ara a însemnat înî , persoanele Domniilor Voastre pe
aleşii săi şi va trimis în această Cameră, pentru ca să-i pregătiţi un viitor
de zile fericite, după atâtea zile amare 'şi dureroase”! Chemarea Domniilor
Voastre este cu atât mai serioasă, cu atât mai. sf: intă, că astăzi sunteţi de-

pozitarii voinţelor și ai speranțelor unui: popor întreg!.

aa

«In adevăr, nu este act mai „măreț pe-'lume. decât reînvierea unei naţii,
care cere și merită a se . pune în rândul naţiilor. demne şi respectate ; dar

nu este misie mai frumoasă, mai:nobilă, decât. aceca' de :a conlucră la rea-

lizarea unui asemenea act. Ferice de acela; care este chemat a îndeplini o
o așă mare misiune! Ferice: de Domniile Voastre, Domnilor !
«Cât pentru noi, avem .de. fală: că am: fost. meniţi de împrejurări a:vă
deschide porţile Camerei şi a proclamă deschiderea Aduniărei Moldovei ! Ziua
aceasta. de, 28 Decemvrie va fi înscrisă în istorie.ca o Zi de renaştere, ca. ziua
redobândirei unui drept'vechiu - și de mare: însemnătate, dreptul de a:aveă o
putere legislativă alăturea cu puterea. executivă,: dreptul .de a aveă reprezintanţii. naţiei în! faţă cu persoana Domnului.

;..i

ii:

„«Camera Moldovei este deschisă ! Iată-vă acum cu toţii dinaintea altarului

patriei ! Misia,

Domniilor

Voastre

incepe, La lucru, Domnilor, căci fiecare

zi trebue'să aducă -un' rezultat; folositor! Principatelor Unite! :La lucru cu

energie, căci aveţi de marturi naţia română, ce va numit aleşii săi, Puterile garante cari: au consfințit, prin 'Trâctatul de Paris, vechile: noastre! drepturi, și mai presus do ele pe Dumnezeu care cetește în inimile: oamenilor

și judecă faptele lor!

RI RE

a

(Subscrişi:) aV. Sturdza, A. Panu,.L.A. Cantacuzin.
Contrasemnat: «Secretarul Statului, V. Alecsandri.

SR

r

„Procesul

a

Şeful secţiei, Antoniadi»

)

ver:
+ val 1

al Aduncvei

cemvrie” 1858 9 Ianuarie 1859):.

Electizo

a Moldovei,

ai

din 28 Dei

,

Anul 1858. Decemirie 28 zile, Astăzi, Duminecă, după un
a Te- Deuna serbat
în biserica Sfântului Nicolae cel Mare, vechea catedrală a Moldovei, deputaţii

se. întrunesc în sala şedinţelor Adunărei, la 11. ore. de dimineaţă.
,
«D-l. Ministru Secretar de Stat cetește de pe tribună Mesagiul de deschidere, adresat Adunărei. de către Comisia Interimară După cetirea acestui
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.

mesagiu, d-lui anunţă că în privire că Inalt Prea. Sfinţia, Sa Părintele Mitropolit este împiedicat, din cauza, ostenelilor sfintelor slujbe, a prezidă Adunarea, pofteşte pe cel mai în vârstă dintre deputaţi a ocupă provizoriu soau-.
nul preşedintelui, alegând totodată de secretari pe eoi mai tineri dintre membrii Adunărei.
«D-l Mihail Kogălniceanu: Fiindcă Adunarea nu osto îîncăî deplin constituită, apoi.după verificarea titlurilor deputaţilor, îmi păstrez dreptul de u
interpelă pe guvernământ asupra absenței Părintelui Mitropolit şi „corespondenţei ce a urmat cu Prea Sfinţi Sa în privirea aceasta,
«Adunarea acceptând această propunere, d-lui Logofătul Pelrachi Roset Băldimescu iea loc la scaunul Preşedintelui, şi chiamă ca Secretari provizorii

pe d-lor Vomieii

Nicu Catargiu şi Nicu Canano, pe Postelnicul Nicu Hosel

Bălănescu, și pe. Maiorul Iorgu Gila.
«Se cetește apelul nominal, la care s'au aflat faţă cincizeci şi opt de momDri, iar absenţi patru,.şi anume:. Inalt Prea Sfinţia Sa, Părintele Mitropolit,
Vor, Iorgu Vârnav Liteanu, Aga, Dimitrie Iamandi şi Vorn. Costache Negro.

Se deschide discuţie asupra

neînserierii în apelul nominal a. Prea, Slin-

:
țiiloc Sale Locotenenţi de Episcopi de Roman și Huși.
„ «D-l Grigorie Balş: Văd că Locotenenţii de Episcopi de Roman şi Huși. nu
sau cetit-la apelul nominal. Rog să mi se dea lămurire despre aceasta,

fiindcă; după Convenţie, Episcopii de Roman şi Iluşi sunt de drit membri.

ai Adunărei.

î «D-l Prezident provizoriu : Lista deputaţilor am etisit-o pe biurou, făcută
de către Ocârmuire, şi cred că numai ca poate ti valabil, până lu verificarea titlurilor deputaţilor. .

„«D-l Grigorie Balş: Convenţia este mai maro decăt lista Ocârmuirei. După
cer ca să se în+
Convenţie, Episcopii sunt membri ai Adunărei; prin urmare
scrie în apelul nominal.

«D-l
„tenenţi.
«D-l.
zentate,
chemat
Locţiitor

Vasile. Alecsandri:. Convenţia vorbeşte de Episcopi, iar nu do
N
de episcopi.
este tot. una. Scaunele trebue să lic
Aceasta
Balş:
Grigorie
şi aşă și este, judecând după analogie, că astăzi d-l Panu:
la postul ce ocupă, cu toate cănu eră Logofăt al dreptăţii, ci
al .acestui

minister.

«D-l' Anastasie Panu:
dela

Adunare

E

reprea fost
numai
-

Mă aflu interpelat pe nume şi. de accea cer voie

ca să rispund.

pletă de mandatarii

!

Loco-

Dup Convenţie, Adunarea urmează a, sc com-

ţărci,de acei cari au fost aleşi de „către diferitele co-

“legiuri electorale. Inalt Prea Sfinţia Su Părintele Mitropolit şi părinţii Episcopi .eparhioţi se afli membri de' drit ai Adunărei. Părinţii Locotenenţi de
“astăzi. însă, nefiind Episcopi eparhioţi definitivi, ci rânduiţi deadreptul numai

DO

„3

de către Prea Sfinţia

sine a le recunoaşte

Sa
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Mitropolit,

dritul acel prescris

Căimăcămia:

de Convenţie,

n'a putut dela

pentru a-i numără

între mandatarii naţiei, căciși episcopii eparhioţi trebue să fie aleși, iar nu
rânduiţi deadreptul. Căimăcămia a socotit de a sa datorie a lăsă cazul

acesta în hotărirea Adunărei. Căimăcămia, prin aceasta, a vroit a da o do-

vadă că pune suveranitatea Adunărei mai presus de competința Căimăcămici. Adunarea este singură în drept a judecă despre admiterea.
sau scoate-

rea, vreunui 'membru al“ Adunărei. Ea este chemată a judecă și despre
chestia de faţă. Prin lista Guvernului întru. nimic nu s'au invalidat drepturile cuivă. Adunareava păși la verificarea titlurilor și atunci va hotărî.
:«D-l Manolali Kostalii Epureanu combate adiniterea Locţiitorilor de episcopi în Adunare. Episcopii sunt numiţi do către Adunarea Obştească, în lipsa
căreia nu s'a putut face oalegere. Locţiitorii sunt însărcinați cu administraţia bisericilor eparhiei. Adunarea ad-hoc eră consultativă ; Adunarea, de faţă
are un caracter cu totul deoscbiţ: ea este legislativă. Prin urmare, Locote-

nențiide episcopi nu se-pot admite...

|

-

Aa

«D-l Dimitrie Se. Miclescu : Noi nu trebue să jignim votul cel mare al Unirei, zicând acum că locotenenţii s'au admis rău atunci.
:
«D-l Grigorie Balş: "Vreau să adaug încă un fapt. In Adunarea, ad-hoc din

domnia lui Grigorie Ghika, Locţitorii de episcopi au fost chemaţi a luă parte
la ca. Ei au votat cu noi, în Adunarea
putem să-i respingem acum ?

ad-hoc,

marele 'vot al Unirei. Cum
d

«D-L: Costache Rolla: Ei au fost atunci chemaţi a desbate numai în cestia

privitoare asupra intereselor clerului.

.-

«D-l Iancu A. Cantucuzin : Eu doresc a privi cestia din punctul de ve-

dero:al principiilor. Intr'o Adunare cu o misie așă de mare, fiecare vot'trebue să aibă greutatea sa, independenţa sa. Această independenţă, cum am

puteă-o găsi în nişte funcționari, ce sunt. poate foarte onorabili,
dar a cărora
rânduire, și prin urmare și mandatul lor de deputaţi, atârnă dela șeful lor

spiritual. Aceasta o zic fără a vroi cât de puţin să ridic aici vreo cestie
personală, sau să jignesc pe cinevă. Condiţia, neatârnărei o pot aveă numai
adevărații episcopi eparhioţi, cari sunt inamovibili, iar nu locotenenţii, cari

sunt revocabili după plac..
«D-l Mihail Kogălniceanu: Nu mă voiu pronunţă acum pentru admiterea
sau neadmiterea locotenenţilor de episcopi.

Voiu aminti numai că Adunarea,

până la verificarea titlurilor, nu este constituită ca Adunare pentru a putea
hotări prin vot admiterea sau respingerea lor. Guvernul a dat lista deputaților, și îndată ce părinţii locotenenţi nu sunt pe lista Guvernului, noi nu-i
putem primi, până. la desăvârşita constituire a Adunărei. Părinţii Locotenenţi,

întocmai ca toţi: ceilalți. deputaţi, .ale

cărora

calități

sunt contestate, n'au
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şi, în urmă, Adunarea,
decât a se înfăţișă înaintea 'comisiilor de verificare.
Adunării și la lucrăbăncile
pe
atunci,
Până
hotărî.
definitiv constituită, va,
rile ei, nu pot ședeă și luă parte alţi membri, decât acei înscriși pe lista

,
Guvernului.
«D-l Prezident provizoriu: Discuţia rămâne acum închisă şi cestia se va
DE
A
a
hotărî pe urmă.
«D-l Secretar provizoriu, Maiorul Iorgu Ghika, cetește demisia d-sale Vornicului Costache Negre, ca deputat al alegătorilor direcţi din ținutul [smailului.
« Adunareasă poltească, prin biuroul
„«D-l Costachi Hurmuzahi : Propun ca
ci, pe d-l Negre ca să-și retragă demisia ; şi sunt convins că această propunere exprimă dorinţa unanimă a Adupărei, în care nu sc, găseşte un singur om ca să se opuic.
«Biuroul întreabă, pe Adunare, care din toate părțile răspunde că primește
propunerea, d-lui Hurmuzalii.
«Adunarea hotărește a: păși la alegerea a două Comisii, însărcinate cu Ye|
rificarea titlurilor deputaţilor Adunărei Elective.
cu verificarea ' titlurilor
însărcinată
I-a,
Comisiei
ai
«Se aleg de membri
Botoșani, Suceava,
„Dorohoiu,.
deputaţilor 'Țărei: de Sus, adecă ai ținuturilor:
Piatra, Bacău, Roman, lași, — domnii Iordachi Gane, Nicu Catargiu, Costachi Miclescu, Constantin Iacovachi, Nicolae Docan și Costachi Ghika.
«Se aleg membri ai Comisiei Il-a, însărcinată cu verificare titlurilor de
putaţilor 'Țărei de Jos, adecă ai ținuturilor: 'Pecuciu, Covurluiu, Ismail, Cahul,
Fălciu, Bârlad şi Vasluiu,— domnii : Const. Rolla, Nicu, Canano, Nicolae Pisosli,
Gneone. Cuciuranu, Ştefan Silion, Gheorghe Hasnaş şi Panaite Cazimir.
«Adunarea păşeşte la, Alegerea unei Comisii însărcinate cu compunerea
unui Proiect de Regulament al Adunărei.. Ea se compune din d-nii Mihail
Kogălniceanu, „Petru Mavroghoni, Manolaki Kostalii, Lascar Rosetti și Alecu

Grigoriu. »

o

.
,

ProOces V erbal No. 34 al Chimăcămiei Moldovei din 29 pecomyrie

1858

(10 Ianuarie

«Anul

1838,

a

1859):

Deceinirie în 29 zile. p- lui

pr

Postelnicul, Nicolae. Istrati şi

d-lui Spătarul Teodor Aslan, înfățișând Căimăciumiei Himuriri. că posedează

însușirile prescrise în art. 13 din. Convenţie, Căimăcămia trece pe d-lor în lista,

candidaţilor la domnie. .

e

a

Aa:

(Subseriși:) «V. Sturdza, A. Panu, |. A, Cantacuzin.
«Scoretarul Câin ăcămiei, (subsoris:) 1D. Stur dza, p
La)

;

,

58

a
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Procesul Verbal II al Adunărei Hlective u Moldovei,
Decomvrie 1858 (12 Ianuanic 1859):
:
«Anul

1858

Decemvrie

31

zile.

din 31
a

NE

«Şedinţa a doua a Adunărei se deschide sub președenţia Președ
intelui provizoriu Logofătul Pelrachi Rosel-Bălcinescu, la 11
ore de dimineaţă. «D-l Secretar provizoriu Vica Calargiu cetește apelul
nominal, la care

au fost faţă 60 membri,

iar absenţi :2, și anume Inalt Prea Sfinţia Sa Pă-

rintele Mitropolit, bolnav, şi d-lui C. Negre

n'a venit.

aaa

„«D-l Secretar provizoriu Nicu Canano cetește o adresă a d. Vorn.
Costachi

Negre

către Președintele “Adunări,

prin care

„Juă partela lucrările acesteia. Adunarea

d-lui declară că nu: va puteă

hotărește.

ca

biuroul: să încunoş-

tințeze pe Guvern ca, potrivit art. 19 din legea elector
ală, să ordoneze

fără

întârziere

întrunirea colegiului

Ismailului,
„ «Biuroul
Adunarea
sale, după

pentru a păși la o nouă alegere.
Aa
|
anunţă că până la adoptarea Regulamentului definitiv al
Adunărei,
se va :conformă, pentru a păzi o bună rândueală în deliber
aţiile
Regulamentul Adunărei ad-hoc. a

electoral al alegătorilor

direcţi din

ţinutul

„-«D-l Ilasnaş, raportorul Comisiei II, însărcinată cu verificarea
deputaţilor
“Vărei
de Jos, cetește raportul, acelei Comisii.
|
.
e

«Adunarea hotărește a recunoaşte de deputaţi pe. toţi
acei cari nu au nici
un.fel do contestaţie după raportul comnisiilor, rămâin
d a discută în urmă
asupra diferitelor cuzuri. contestate. Totodată se hotă
reșt
că. e
vor luă parte
la. vot numai: acei .ce se .vor proclamă de deputaţi.
i
«D-l Preşedinte provizoriu proclamă dar de depula
ți ai ținuturilor Ţărei

de Jos pe d-lor:
„«I.

Aa

Prince. N. Conali

Vogoride.

5. N. Suţu. 6. M. Kogălniceanu.

lănescu.

10.

A.

Moruzi.

e

Si

2. C. lacovachi.

e
3. D. Iamandi. 4. P. Balș,

7, A. Balş. 8.1. Pruncu. 9. N. Roset Bă-

11. [.. Catargiu.

12. C. Miclescu.

13. [. A. Canta-

cuzin. 14. C. Ghika. 15. A. Rolla. 10. A. Cuza. (7. N, Catarg
iu. 18. P. Ma-

vrogheni. 19. [.. Roset. :20..[. Gane. 21.1. Iamandi.
22. M. lostaki. 23. 1.
Radu. 24. N. Milu. 25. [. Sturdza. 26. P. Cap.
e
«lar cazurile contestate sunt ale d-lor St. Gheorghiu Veleiu
, A. Mavrocordat,
Vergati, Tulcianov, Caravasile, N. 'Doean.
:
i
„-«D-l C. Iacovalii, raportorul Comisiei 1, însărcinată
cu verilicarea titlurilor deputaţilor TȚărei de Sus, ceteşte raportul acelei
comisii.
«D-l P, Cazimir: Ca alegător direct din ţinutul Roman
ului, am protestat
și protestez în contra alegerii d-lui Hurmuzaki, ca ilegală
:
«1. Pentrucă d-l Hurmuzaki nu a putut să fio împământen
it de către Di-

vanul ad-hoc din timpul Principelui Ghilka;rcare nu putea
să dea împămân-

tenire..2.
care d-lui
"există un
«D-l N.

[bu
>
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Pentrucă d-l lurmuzaki nu are.400 galbeni venit, căci daniupe
se sprijină e nelegală, nefiind îndeplinită: după forme, şi fiindcă,
testament anterior cu alte dispoziţii.
Catargiu: In numele Comisiei, declar că d-l Iurmuzaki, ca ale-

gător, nu a luat parte la alegere; ca ales, are venit 400. galbeni; căci a arătat
Dilete necontestate în valoare de 14.000 galboni; în cât priveşte naționalitatea,

sa, ea este recunoscută de toți..
«D-l
tinire.
bue să
actelor

aminte

M. Koslali: De dignitatea Camerei este să fi cu lealitate şi nepiuDezaprobez urmarea d-lui Cazimir. Legile fundamentale ale țărei trerămâe ndatinse de patimile personale. Dacă am putea reveni asupra
de indigenat, atunci ar fi alte. acte cari ar atrage deosebiti luare

a Adunărei.

D-l Ilurmuzali

a luat o parte

însemnată la lucrările

Adunărei trecute; a-l apără, este cerut de solidaritatea ce avem. .D- Hurmuzali este legiuit şi deplin deputat.-

«D-l Kogălniceanu : Mai presus de lege este voința naţiei, rostită prin Adunarea generalii. Dupi fatala Convenţie de Balta-Liman, atribuţiile Adunărei
au fost trecute către Divanul general. Acâsta a recunoscut pe.d-l : Hurmuzali
de pământean și cu drept cuvânt. Naţia a plătit prin aceasta un tribut de
recunoștință.

Pe

când,

în o tristă epocă,

mulţi

din pământeni ne prigoniau

şi ne urmăriau ca 6ameni ieșiţi din lege, familia d-lui Hurmuzahki ne-a, deschis uşile casei sale cu cel mai maâre patriotism. Nimeni astăzi nu mai poate |
trată de străin pe un bărbat, care a subscris marele act din 7 Octomvrie. 1857.
Eu sunt adversar politie âl d-lui Ilurmuzaki, dar „mmai presus de toate sunt
pentru

dreptate

și recunoştinţă

patriotică.

«D-l C. Hurmuzali: Divanul ad-hoc în timpul: lui Grigorie Ghika.a avut
toate drepturile şi atribuţiile Adunărei Obşteşti suspendate prin Convenţia de
Balta-Liiman; acel. Divana făcut legi cari sunt până astăzi în vigoare; a putut
dar şi împământeni. Acel Divan a recunoscut că nici eu, nici tatăl: meu: nu
“am pierdut calitatea de ' pământeni. In”cât privește dania de care e vorba,
chiar Căimăcămia a găsit-o de -bună. La alegere nu am fost de faţă, şi:nu
_am fost ales în puterea daniei. De sunt .străin sau Român, faptele mele au

dovedit și vor dovedi și de acum înainte.

a

«După mai multe vorbe pentru și. contra, d-l Cazimir îşi retrage -propupf
nerea sa.
Ţărei
ținuturilor
ai
deputați
de
dar
proclamă
-«D-l Preşedinte provizoriu
5..D.
Rolla.
C.
4.
Istrati.
de Sus po d-lor: 1. G. Cuciuran. 2. A: Panu. 3. N.
Iorne. 6. D.. Miclescu.7. G. Hasnaş. 8. St. Silion. 9. A. Grigoriu. 10, P. Cazimir. 11. N. Pisoski. 12. N. Mavrocordat..13. N. Canano. 14. A.. Botez Forăscu. 15. A. Ciurea. .16. [.. Botez. 17. G. Balş. 18. St. Catargiu. 19. P. Roset
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|

Bălănescu.

20.

A.

"DIMITRIE A, STURDZA
Scorţescu.

21. [.

:

Gheorghiadi.

-

|

22. C. Hurmuzaki.

Ghika. 24. V.. Alecsandri. 25. C. Roset Teţeanu. 26. 1. Donici..
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«lar cazurile contestate sunt ale d-lor Pr. Grigorie Sturdza, și
Iorgu Vârnav Liteanu.
Da
a
e
«D-l Preşedinte provizoriu; Recunoscându-se titlurile a 52
deputaţi, prin
„urmare Adunarea, compusă fiind 'de */, a membrilor săi, în
puterea art. 12
din Convenţia din 7 (19) August, declar această Adunare
de constituită şi
începem de acum a lucră cele de cuviință, potrivit
Convenţiei.

«Discuţia se începe asupra cazurilor alegerilor contestate,
;
:
«Cazul întâiu este al d-lui Ștefan Gheorghiu din colegiul electoral
al ale-

gătorilor direcţi din orașul Galaţi, şi se anulează cu 28 bile negre
și 23 albe.

«Discuţia urmează

asupra

alegătorilor. primari din

cazului d-lui

ţinutul Cahul,

«Biuroul anunţă că alegerea

d-lui

Velciu, din

colegiul electoral ul

şi se anulează cu 33 bile negre.

0. Rolla

fiind

valabilă: în amândouă

colegiile “în cari.a fost'ales, d-lui are a se conform
ă art. 18 din legea
electorală.
Ri
!
RR
«Discuţia urmează asupra cazului d-lui A. Aavrocordal,
din colegiul electoral al alegătorilor direcţi din orașul Vasluiu; Se
proclamă alegerea bună

cu 44 bile albe și 7 negre. |
'
e
«Discuţia urmează asupra cazului d-lui Voru. Iorgu. Vârnav,
din colegiul

electoral al alegătorilor direcţi din ţinutul Suceava,

şi se

declară 'alegerea

nevalabilă cu 36 bile negre şi 16 albe.
L
«Discuţia urmează asupra cazului Prințului Grigorie Slurdza
din colegiul

electoral al alegitorilor direcţi din orașul Iași. -

«Pr, Gr. Sturdza:

Sunt

-

încredințat că o Adunare naţională
.nu va con-

testă driturile unui pământean, ce-a luat parle la un
resbol și la o delimitaţie, caro a fost folositoare patriei noastre. După capitulaţ
iile noastre, juris-

dioţie turcească în -Principate nu poate există. Dovadă că eu mi-am
dat
dimisia, o depun în traducere pe biurou. Dacă Adunarea ar admite
jurisdicţia Înaltei Porţi în Principate, atunci ca ar invalidă capitulaţiile, baza
oxistenţei noastre politice. și naţionale.
i
|
«D-l 1. A. Canlacuzin : Am o datorie de conștiință de împlinit.
Datoria

este grea, mai ales că ar 'puteă avcă un color de partidă.

'Trebue

'să spun

dela început că votez în contra validărei alegerei Prințului Sturdza.
Demisia

sa, este un act privat, particular. Până
dimisie, până nu. este primită,.se poate
făcută prin. 'ocârmuirea locală, pentru. a
Inaltei Porţi. La, noi, legea fiind mută

acum, nu vedem vreun răspuns. O
retrage. O demisie valabilă trebue
înlătură. orice. reclamaţie din partea
în asemenea „caz, tot ce putem face

este de.a consideră ca reintrat în driturile sale de pământean pe acel Român

în slujbă străină, care-și dă demisia și aceasta, este primită;

aceasta este o
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mare concesie încă, pentrucă, în legislaţia, celorlalte ţări, prin o demisie primiti nu recapătă încă cinovă naționalitatea ce a pierdut prin intrarea. în

funcţii militare la o Putere străină. Apelul făcut de. Prinţul Sturdza la ser-

viciul făcut ţărei la delimitarea Basarabiei esto:o dovadă mai mult de sujeția sa, căci la acea delimitaţie a luat parte. ca General de Divizio în
armata

i

:

otomană,

«Pr, AN, Conaki Voggoride: E. $. Muhlis Paşa, fonic turcesc, Mi-a _telegrafiat în luna lui August ca Muhlis Pașa. Dernisia trebue să o adreseze la,
Ministru de Resbel, nu la Sultan.
:

«Pr. Gr. Shurdza : Depeşa, de care este vorba, a fost subsorioă: «Prinţul
Grigorie Sturdza, General de Divizie în armata otomană.» Atunci eram: în
serviciul otoman; în urmă însă am dat demisia mea. La cele spuse de d-l
Cantacuzin voiu răspunde .că nu cred ca'o Adunare românească să poată
cere o teşchereă turecască.. Generalii de Divizie iși dau demisia Impăratului.
de Resbel.
Demisia am trimis-o Sultanului, prin mijlocirea, Ministrului
«Dol A. Cuza:. Chestia este dacă Prinţul Sturdza, ca funcţionar turcesc,
îşi pierde naționalitatea, sau nu, și dacă, ca funcţionar turc, ar: puteă, înde„plini datoria de Moldovean astăzi. Funcţiile: sale ca General de "Divizie ar
veni în conflict cu driturile de Moldovean. . Cred că Prinţul Sturdza este

'slobod a veni să facă declaraţia sa Guvernului Moldovei, și că atunci această,

E
ii
„declaraţie este îndestulătoare.
«Prinţul Grigorie Slurdzu : Declar Guvernului şi Adunăroi Moldovei, că
nu sunt în serviciu turcesc. Am .servit: în armata. otomană pentru patria noastră, când ea fu luată amanet de către Rusia. Acum am dat demisia, și
declar Adunărei şi. țărei, că sunt desfăcut de orice îndatorire. de funeţionar

:

către Inalta Poartă.
«D-l. M, Costaki: Simţul

naţional mă

împinge a susțineă driturile ce: ne-a

-dat Convenţia şi a respinge pe Prinţul Sturdza. In cât se atinge de Prinţul
Sturdza, ca candidat la domnie,

vreau acum să intru.

“acesta -este-.un teren

politic: pe care nu

Voiu trată cestia de drit, aceca a Constituţiei. Nu-i

vorba, că Constituţia nu cuprinde tot ce puteam

speră. Avem părere de rău

că nu ni sa acordat Prinţul străin, că Europa nu a ţinut seamă de această

„dorință a noastră. Un nou argument pentru a susţineă această dorință sunt
î acea Constituţie, găsim
nenorocitele lupte ce vedem astăzi între noi. Insă, în
viitor spre unire. Confeîn
păși
a
de
garanţii, mijloace de a desvoltă ţara,
ele au încunjurat cu
afară;
„rinţele au vrut să înlătureze orice înrâuriri din
garanţii “persoana Domnului şi .au hotărit să avem Kapu-kchaiale români. Un
- mare număr de pământeni adevăraţi, negăsind apărare în guvernele: trecute,

Sau făcut supuşi. Acum mulţi au dat declaraţii a intră iarăș sub legile
țărei și totuş nu au fost admişi a luă parte la operaţiile electorale. Prin ad-

69
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sar. lovi “Constituţia. Legătura

cu care Prinţul

Sturdza este legat către Inalta, Poartă trebue să fie deslega
tă, și numai atunci

poate 'să fie primit în Statul nostru.

Da

«D-l A. Cuza: Eu cred că un Moldovean,; servind
un drapel străin, nu-și
pierde dreptul naţionalităţii. Chiar Coimisia,1 declară
că nu există la noi vreo
lege în această privire. Când Prinţul Sturdza, declară
Adunărei, că nu-i mai

mult în serviciu turcesc,

aceasta

este: îndestul; căci

când Turcia l-ar re-

chemă, atunci Moldova l-ar sprijini, în puterea capitulaţiilor
. Socot, în sfârșit,
că trebue să punem patimile deoparte, și să deschidem
cra Constituţiei prin

dreptate și frăţie.
«D-l A. Panu:

|

Nu

m'am

cugetat,

E

|

domnilor, a aveă

onoarea să iau cu-

vântul astăzi la această tribună. Discuţia, însă ce s'a încins mă
sileşte.a re-

elamă “atenţia Adunărei pentru puţine momente. Excluzia Prințul
ui Sturdza
din dreptul de' deputatse motivează pe un jurnal încheiat
de judecătoria

de Fălciu. Sentința aceasta aș consideră-o de valabilă, de neatacabilă,
când

ca Sar sprijini:pe anume capete de legi, cari ar rosti categorie
asupra cazului cum să se considereze Românul care merge să iea servici
u într'o ţară
străină. Dacă nu mă înșel, domnilor, acesta este cazul care trebue
limurit,
Legile noastre nu zic nimic în asemenea; ce trebue dar să
facă Adunarea?
O Adunare ieșită din sânul! nației, a doua zi după subser
ierea : Convenţiei
care sfințește drepturile și autonomia țărei, o Adunare care
vine astăzi, după
atâta timp,:să împlânte suveranitatea poporului român pe
pământul său stră-

moșese, trebue să fie - măreaţă și dreaptă în-.sentințele

"Dumnezeu stă astăzi, d-lor,' în ' mânile

sale.

d-voastre,. şi țara

Dreptatea

lui

aşteaptă ca: să-i

"daţi fapte demne:de respect şi de admirare. De dignit
atea dar a Adunărei
oste ca să deschideţi porţile acestui templu tuturor fiilor
ţărei, acei aleși,
ori din ce parte a lumei vor veni. Prinţul Grigorie Sturdz
a poartă un mandat
al alegătorilor săi; acel mandat

tății, care: rezidează

în popor.

este sacru, căci el are

Prinţul

Grigorie

caracterul suverani-

Sturdza a servit în Turcia

şi astăzi so leapădă de titlurile ce a avut acolo
și vine aici, ca Român, ales
de Români;eu îi zic: bine ai venit. Ce dovedeşte
o asemenea urmare, de

nucă titlul de mandatar -al națiunei române este inai
presus de orice titlu
ce ar avcă un Român în altă țară? Noi nu avem de cercet
at dacii Prinţul

Grigorie Sturdza a dat sau nu demisia
demisie a fost acceptată; este destul ca
făcut onoarea să mă aleagă de deputat,
de toate onorurile străine, și: vreau, de

sa din armata turcească, dacă acea
să zică acum Adunărei
— ţara
: mi-a
mă leapăd de rangurile, de driturile,
acum, să fiu numai Român. Această

declaraţie Prinţul Sturdza a. făcut-o astăzi; el sa lepădat
de funcţiile sale
din armata turcească și vroeşte să rămâie în funcţiile.
acele sfinte, acele neatârnat
e, de

deputat; cu îl primesc de

coleg

al nostru

și totdeauna,

când

189

DIVANURILE Ab-1100 DIN TAŞI ŞI BUCUREŞTI, VI.

63

Prinţul va lucră în sentimentul naţionalităţei, în sprijinirea drepturilor. şi a

-*

autonomiei patriei, în implinirea seopuriloe de mântuirea naţiei române, eu
n
îi dau mâna mea.
«D-l AM. Kogălniceanu : Logea noastră nu prevede nimic pentru Românii
cari primesc servicii în ţări străine. Prin urmare, în. caz de îndotală, interpretaţia trebue să fie în favoarea, iar nu în defavoarea Prințului Grigorie
Sturdza. Eu dar nu pot combate mandatul'său de deputat; însă să se înțeleagă bine, numai de deputat. Totodată însă declar că trebue, îndată după
constituirea Cuvernământului definitiv, să căutăm - serios la facerea legei care
există în toate

Statele,

şi după

care, îndată

ce un pământean primeşte ser-

viciu în străinătate firă voia Ocârmuirei, el pierde drepturile cetăţeneşti. O
țară mică trebue să fie mai geloasă în apărarea naţionalităţei sale decât de

orice alt lucru. Moldova a fost sfâșiată din

toate

părţile.

Să judecăm câte

înrâuriri pot exercită, Statele megieșite în trebile : noastre. Multe din familiile noastre își au fiii lor în serviciul rusesc, alţii în serviciul. austriac, alţii
în acel otoman. Dacă vom lăsă și în viitor ca slujba în- străinătate să nu
fie o excluzie dela întrebuinţarea driturilor cetățenești, atunci am puteă,
vedea pe băncile Adunărei, acost templu al naţionalităţei noastre, cum a zis
aşă de nemerit d-l Panu, am puteă vedeă deputaţi în uniformă rusească,
austriecească, otomană. De accea, încă odată, să ne gândim la nevoia unei
Legi în. privirea Românilor ce primesc serviciu, în străinătate, Până atunci,
" nefiind lege în asemenea, d-l Grigorie Sturdza nu poate fi exclus din exerciţiul mandatului. său de deputat.:
„«D-l MM. Kostaki: La Bucureşti, lancu Ghilta, cară a fost Prinţ de Samos, a
fost respins de. tribunale, fiind în serviciul. otoman. Dacă dăm dreptul de

. deputat Prințului Sturdza, nu putem să-i luăm celelalte drepturi.
«Se păşeşte la tragerea de bile: și Pr. Gr. Sturdza se proclamă de deputat,
fiind 82 bile albe și 20 negre.
«D-l Hurmuzahi cere cuvântul spre a face o propunere atingătoare de Guvern.

Biuroul

îi dă învoirea. .

-

«D-l C. Hurmazaki: Sunt convins că rostesc opinia și dorinţa întregii ţări,
dacă vă propun —ca Adunarea să rostească Căimăcămiei de astăzi omagiul
recunoştinței sale pentru curajul, energia, zelul şi perseverinţa, cu cari
ea a apărat şi susținul paladiul încredințat patriotismului său, Autonomia
Ţărei, şi să declare că, prin această patriolică urmare, Căimăcămia şi-a
câștigat cele mai frumoase titluri de stima şi recunoştinţa sa nani a
țărei, ci chiar a întregei nații române.
«D-l 7. Kogălniceanu : Și eu simțesc această recunoștință pentru pari i0țismul desvollat de Guvernul de astăzi : însă cred ca să verificăm litlurile

G4

aa

tuluror deputaţilor,
nație, de țară şi de
«Discuţia urmează
gătorilor direcţi 'din

"DIMITRIE A. STURDZA
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și apoi să facem Guvernului o mulțumire demnăde
persoanele la cari se adresează,
e
asupra contestaţiei d-lui A. Catargiu din colegiul aleorașul Piatra și asupra contestaţiei alegerei alegătorilor

primaride Bacău-şi.se declară nule. . *

:

o

E

Anexa A. Petiţia, d-lui C. Negre către Președintele Adunărei Elec-

five a Moldovei,

din 29 Decemvrie .1858 (10 Ianuarie 1859):

„ «Domnule Prezideut,
„+ „«Binevoiţi,

rogu-vă, a supune

onoratei Adunări adânea mea

recunoștință

pentru.votul, care: întru atâta m'a cinstit în seanța sa de ieri. 'Totodată
asemenca a-i arătă că durerea mea cea: mai mare este că: mă aflu în
neputinţă de a luă parte la lucrările sale, nerămâindu-ini alta, decât
fierbinte :a

o însoţi cu voturile mele afară din sânul ei, în viitoarele sale hotăriri pentru
binele țărei noastre.
:
ae
i
«Cu

cea mai

mare

plecată slugă.

consideraţie am

onoare a.văfi, Domnule

cc

i

“Prezident,

i
(s) a0.. Negri.»

Aneza B. Potiţia Prințului Grigorie Sturdza Către Adunarea, Elec-

tivă a Moldovei,
«Onorabilei

din 31

Decomvrie

1858

(12 Ianuarie 1859):

Adunări Elective a Principatului Moldovei. Prin
' aceasta am

onoare a face curioscut Adunărei Naţionale, că dela 25 Septemvrie (6. Octomvrie)
“1858, eu mi-ain dat demisiadin
; armata, otomană, în care am servit în timpul
resbelului.de : Orient, fârăa fi renunţat vreodată la. drepturile-mele de Român,

„de care demisie: alăturezși copie încredințată cu a mea iscălitură. 'Potodată

declar că din ziua aceea mă cunosc şi sunt. desfăcut de orice. indatorire “de
“funcţionar către! Inalta, “Poartă. E
La
Ia
|

„Anexa

|

x

(Subsoris) «Prinţul

Grigorie

C. Petiţia. Prințului Grigorie. Sturdza

„Sire,

1

|

Sturdza»

*

către Sultanul:

|

»:* «Dela, începutul resbelului de Orient servesc în armata Impărăteștei Voa-

tre :Măriri.. Astăzi, fiindcă trebile mele: nu mă iartă a mai prelungi
serviciul militar, vă rog, Sire, să binevoiţi a acceptă demisia mea.
|
„ ” «Primiţi
Sire, omagiul
,
celui. mai adânc respect, cu care am onoarea a [i
al Impărăteştei “Voastre Măriri prea plecată și ascultătoare slugă.
(s) «Principele

Grigorie

Sturdza.»

|
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Procesul. ver val JI a Adunărei Tlective. a Moldovei, din2 (14):
A
Ianuarie 1859:
Anul 1859 Ianuarie | în 2

A

zile, |

treia ședință a Adunărei se deschide sub prezidențe q« lui . Prezident .

provizoriu Logofăt Pelrachi Roset Bălănescu.
i -l
«D-l secretar Nicu: Catarg giu cetește apelul nominal, la care au. fost, faţă 55,
membri, iar absenţi 3, şi anume Inalt Prea, Sfinţia Sa, Părintele Mitropolit, .
Vornicul. Grigorie Balș Şi Logofătul Ştefan Catargiu, bolnavi.
«Adunarea hotăreşte că se va păși la alegerea, de doi viceprezidenţi, pateu
secretari,

doi

secretari

supleanţi

şi trei chestori.

|

,

i

«Se aleg de Viceprezidenţi d-lor Vornicul Pelrachi Mecorogheni, cu majori- |
tatea absolută - de 4$ voturi, şi: Colonelul Alecu Cuza, cu majoritatea. abso- ,
lută de 49 xoturi.
a
N
«Se aleg de Secretari d- lor Posi, Alecu: Grigoriu, cu 50. “voturi, „Aga
Gheorghe Hasnaș, cu 50 voturi, : Post. Nicu. Roset Bălănescu, cu 39 voturi,

şi Vornicul Nicu Catargiu cu 30 voturi.. !i
«Şedinţa, urmează sub
gheni.

preedinţa. d- lui

SITE

Vicepreședinte

Polrachi

Ilavro..
;

«Se aleg de Secretari Supleanţi d- lor Postelnicul Panaite Cazimir, cu.„50
voturi, și Aga Iordachi Gane, cu 50 voturi.

:

«Se aleg de Chestori d-lor "Maior ul Aicolae: Pisoshi, cu 51 voturi, Colo-..
nelul Alecu Mavrocordat, cu 49 voturi, şi. Vornicul Nicu Canano, cu 37 voturi. ;
„«Discuţia se suspendă, asupra -admiterei ca . deputaţi a d-lor Tulcegno,,

Vergati și Caravasile.

.,

.:

|

i

ii

«Adunarea, consultată de d-lui Vicepreşedinte, “hotărește. admiterea, d- lui |

Nicolae Docan. ca. deputat.

a

9

«Discuţia urmeuză asupra, adreselor nalt Prea Sfinţiei. Sale Părinlelari Alitropolil şi a Locolenenţilor de Lipiscopi, cetite. Adunării în. ședința, trecută
«Se ceteşte corespondenţa,. urinată între. Prea Sfinţitul Mitropolit Și Guvern,
şi adresele mai sus amintite. (Anexele A şi B).

«D-l. M. Koggălnicoanuu: Nu. suntem. departe de timpul când, chiar aici, la,
acest biurou, în. faţa

ţărei, Prea Sfinţitul

Mitropolit * ziceă:

cUnde-i turma,-,

acolo-i și păstorul». Astăzi Prea Sfinţia Sa nu numai. că nu. este în mijlocul .
turmei, dar o. şi osândeşte, își însușeşte un drit mai pre sus de Guvern, căci.
nici acesta nu are dreptul a.se pronunță. dacă alegerile sunt. rele sau, bune..
Aceasta atârnă, după Convenţie, numai de, Adunare. Dacă am. admite cererea ;

Prea. Sfinţiei Sale, sar. duce Constituția noastră.

Niciodată: n'am: văzut .0. mai |

mare insultă. făcută. maiestăţii naţiei.. Dacă puterea executivă ar fi constituită,

aș cere îndată punerca În acuzaţie a Prea Si inţici Sale, Mă mărginesc Însă Analele A. R.—Tom

XAXIV.—Memoriile

Secţ. Istorice.

-

5
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acum a cere numai
acestui caz,

DIMITRIE A. STURDZA
rânduirea

unei

comisii,

o
care! să se

160 pronunţe

asupra

«D-l A. Cuza: Socot că Prea, Sfinţia Sa Părintele. Mitro polit, scriind adresa

:

către Adunare, n'a avut scopul dea atacă nici majoritatea naţiei, nici a lovi
alegerile. Prea, Sfinția Sa a fost înşelat de către! unii chiar din noi. Clerul a
fost totdeauna, în toate momentele celo mari ule „naţiei noastre, în capul
nostru. Astăzi nu cred că acest cler -vrea a contestă validitatea alegerei. Departe de a acuză pe Prea Sfinţia Sa, eu îl plâng, Și propun a se: nunii o depulaţie, care să-l invite să vie a discutăîimpreună cu noi asupra chestiilor

ce avem a trată. In cât priveşte pe părinţii Locotenenţi,
numai

noi îi nlăturăm

pentrucă nu prezentează neatârnarea cerută,

«D- M. Kogălniceanu: Noi suntem trimiși de țară să apărăm

demnitatea

năţiei și a: Adunărei. Răspund d-lui Cuza chiar prin cuvintele din întâia
adresă a Părintelui Mitropolit către, Guvern » Și în care zice: «Nu voiu puteă

«deschide o Adunare, a căreia „înființare se află pătată de felurite abateri şi

«violații a principiilor hotărite prin Convenţia din7 (19) August». In cât timp
aceste cuvinte nu sunt retrase, trebue. să: facem apel numai laa dreptate ȘI
la datoria noastră.
a

«D-l V, Alecsandri: Până a nu se adresă către Adunare. cu protestaţia ce vi
s'a cetit; Prea Sfi inţia Sa a trimis Guvernului o întâie protestaţie. Căimăcămia

însă, insuflată de spiritul conciliaţici, a găsit de cuviință a însăroină pe unul
din Ministri a se tâbmăci „cu Prea Sfinţia Sa asupra gravităţii actului său.
Eu însumi am

fost însărcinat

cu această

misie și mărturisec că an

găsit” pe

Prea Sfinţia Sa dispus de a veni la o înțelegere împăcătoare cu Guvernul. |

Dovadă la aceasta este că Prea SfințiaSa și-a retras hârtia atunci. Dacă:
acum 0 nouă, protestaţie se înfățișează din parte-i, chiar către Adunare, eu
o atribuiu unor sfaturi viclene făcute de niște dușmani ascunși. Prin urmare, sunt de părere ca Adunarea si aleagă o comisie din sânul ci, cu,

însărcinarea de a-l convinge că păstorul nu trebue să stea depărtat de turmă,
precum Prea Sfinţia Saî Însuș a declarat la Adunarea ad-hoc. Am bună sperare, domnilor, că asemenea cerere: de bună cuviință din partea Adunărei

va pune “capăt unui incident regretabil, şi va aveă un rezultat mulţumitor
pentru toţi. Protestaţia Mitropolitului nu mă îngrijește, domnilor; dar ceeace
mă miră foarte mult, este insistarea Locotenenţilor de Episcopi de a escaladă
niște posturi, la cari nu au nici un drept, și pretenţia lor de a ocupă aici
în Adunare niște scaune ce riu sunt ale lor.Deși, în coa întâi seanță, d-nii
Panu, Kogălniceanu și Cantacuzin au dovedit, prin argumente puternice, că
Locotenenţii de Episcopi nu pot fi membri i ai Adunărei: 1) Fiindcă Convenţia :

pomeneşte: de episcopi, iar nu de locotenenţi de episcopi;:2)
locotenenţi, prin chiar poziţia lor de: administratori

Fiindcă: d-nii

provizorii ai

eparhiilor
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unde au fost rânduiţi, nu înfăţişează condiţiile .de. independenţă. absolută,
cerută; dela liecare deputat; -vedem .astăzi pe. d-nii L.ocotenenţi de Episcopi
- acea smerenie creștină, ce este atributul cel mai însemnat al tagmei.
părăsind
bisericeşti, şi pretinzând: numai. decât
a ocupă în Adunare 'locurile: hotărţte

de Convenţie pentru episcopi. Şi ce am vedeă dar, de. sar lua în conside-:
raţie acea pretenţie ? Dacă

am

aveă un „Mitropolit, căruia, i-ar plăceă, a-şi

schimbă locotenenţii pe fiecare săptămână, am. vedeă trecând în sala Adunărei o adevărată procesie 'de locotenenţi “de episcopi. Nu, domnilor, locul
nu este în Cameră; el nu este nici în Iași, unde-i
locotenenţilor de episcopi.
zile, amestecându-se în intrigi politice, pe când
atâtea
vedem. că se află :de
ar trebui să se găsească la eparhiile lor respective, împlinindu-și datoriile
lor creştineşti. Propun dar, domnilor, ca Comisia, însărcinată cu combinarea
celor de cuviinţă asupra protestaţiei Mitropolitului, să, facă cerere Prea Sfin-:
ției Sale ca să poruncească d-lor. Locotenenţi de Episcopi de a părăsi îndată:
Capitala şi a se înturnă la eparhiile lor, spro a se ocupă de religie, iiar nu
Rea
;
de politică,

«D-l A, Cuza: Eu persist că trebue | să adoptăm. mijloace

conoiliatoare,

Am

avut ocazia de a vede, că chiar'acei: ce contestau alegerile, și pe cari:

nu-i

numesc,

dar îi privesc,

măcămiei pentru purtarea sa.
că sfaturile ce i sau dat sunt
la acest pas, :a venit însăş în
* «D-l M. Kogălniceanu : Şi

am .văzut că, tocmai ei au venit a mulţumi

Căi-:

Mitropolitul singur, sperăm că cunoaște acum
rele; căci chiar partida care l-a îndemnat; la:
Adunare, și iea, parte la lucrările ei.
eu. aş dori să putem pune hârtia aceasta din.

urmă a, părintelui Mitropolit la acte, dar ce

facem

cu

acea

dusă la Con-.

:
pi
E:
stantinopole ?
purecd.
ri
e
cari
protestaţiilor,
soarta
este
care
acum
«D-l Y. Alecsandri: Stim

din lași şi-se îndreaptă :spre. Constantinopole, cu scop de a cere intervenţii.

străine

în contra autonomiei

țărci.: Acele. protestaţii

sunt menite .a se înecă,;

în: Dunăre. Şi chiar. dacă vreuna din ele apucă de soseşte în Constantinopole,
şi dacă-ea atrage vreo necumpătată;-intervenţie, aceasta vine de se loveşte;
de Convenţia din "7 (19) Auwust. Această Convenţie este zu zid de. apărare,

rădical de jur împr ejurul Principalelor-Unile, şi în acel. zid nu este nici.
o poartă, prin care să poată trece în viilor. înlervenţiile străine.

«D-l M. Kostaki: Să nu învenimăm cestia. Iu propun ca Adunarea $ să.numească o comisie, care să puie. în vederea Părintelui Mitropolit, că urmarea
sa a ţintit de a lovi Constituţia; şi să-i facă cel de pe urmă apel de a.veni

să prezideze Adunarea, și aceasta în privirea însemnatelor servicii ce a făcut
pi
E
în anul trecut cauzei naţionale. i
şi! în
membri,
Adunarea hotăreşte numirea unei Comisii, alcătuită de trei
sărcinată cu propunerea unui proiect: în privirea adresei Prea Sfinţitului Mi-

68
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tropolit. și a Episcopilor Locotenenţi. Se aleg:de membri acestei
Comisii d-nii:
V.: Alecsandri, cu: 40 voturi, [, Roset,: eu :40 voturi, și:M.
Kogălniceanu,cu
37.voturi.
:
a
aa
E
.
„ «Biuroul dă cetire declaraţiei Prințului Grigorie Sturdza, pentru
retragerea

sa din armata otomană».

SL

e

a

„AnexaA. Adresa, No. 2.058 â Mitropolitului Moldovei. către Adu-

narea Elcetivă a Moldovei, din 29, Docemvri
1858
e

(10 Ianuarie 1859):

«Onoratei .Obşteşti Adunări. — In: srmă dispoziţiilor luate de
Căimăcămie,
împărtășite nouă prin adresul sub: No.. 484, din 27 Decemvr
ic, ' deschiderea
Adunărei sa și. efectuat a: douu:zi, la' 28, în neființa, şi. în: potriva
cerorei

noastre; Subiscălitul,pe lângă cele împărtășite mai înainte.în această
cestie

Guvernului provizoriu, se. găseşte. nevoit! de a; pune înaintea Adunire
i 'următoarele:. Art. :18 din Convenţie rostește lăniurit că, dimpreună
cu Mitropolitul,

vor fi şi: episcopii eparhioţi membri. îndrituiţi ai Adunărei. Noi am fost
'pă-

trunşi de o sufletească, mâhnire, văzând că această Adunare
a respins. din
sânul ei: pe. acei doi îndrituiţi arhierei: cparhioţi cari, ca Locoten
enţi ai: Episcopilor: de Roman și Huși, s'au convocat.
dela episcopiile lor. prin chemările

adresate de 'chiriarhul țărei işi îndrituitul Prozident al- acestei: Adunări.
Fără

să mai: cerem "explicaţie cuvintelor pentru cari. nu s'a trecutîn lista
apelului
nominal pe fraţii eparhioţi, Iocotenenţi ai Episcopilor de Roman
și luş, şi
fără ca să mai adaug a aminti Adunărei că,la anul 1841, după paretisul
fericitului întru pomenire Mitropolitul” Veniamin, arhicreul eparhiot al
Romanului
a: fost locţiitor de prezident al Obşteștei Adunări reglementare, până
la suireasa în scaunul Mitropoliei, și că, în anul trecut, (ot prin I.ocotenenţii
Episcopi

sa aplicat art. 1 din Fermanul imperial.de convocarea Divanului: ad-hoc.
Noi,

ca îndrituitul. Preşedinte
-al acestei
Adunări, fiind însărcinat cu păzirea: întocmai și neabaterea legiuirilor cuprinse prin Convenţie pentru
cazurile:privitoare pe Adunare, ' îndemnăm. şi rugăm pe toată Adunarea:
nu începe
lucrările 'sale prin jignirea dignităţii clericale și ştirbirea jurisdicției
voturilor
sprijinitoare : inarilor principiuri de :autonomie și organizare, statorni
cite de

Paterile garantate.
:

-

DE
1

„(Subseris)

Na

«Sofronie,

i

Mitropolitul. Moldovei.»

.

„AnexaB. Petiţia No. 1.300 a L.ocţiitorilor do Episcopi de Roman
și de Iluș către Adunarea elcetivă a, Moldovei, din31 Decemv
rie

1858 (12 lanuario 1859); 0.

«Onorabilei Obșteşti Adunări a Principatului: Moldovei...
-«Pe principiul vechilor instituţii ale acostui Principat ;. .
:
„«Pe. principiul regulamentar al Obicinuitei Obștești Adunări;

|
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«Pe principiul chiar'.și al art.. 1 Qin Impărătescul Ferman din anul-trecuţ
1857, după care sa convocat Divanul ad-hoc, clerul na fost , dopiietăi din
Adunările naţionale;, ..:,. :;
Piu
”
„„„ «Pe aceste principii dar, şi Convenţia: din 7 (19) August, prin art, 18, statorniceşte că Mitropolitul (ărei cu Episcopii eparhioţi „sunt de drit chemaţi

a luă parte ca membri-la Adunarea Obştească,

ii

«În privirea, acestor :mai:de sus-ucte oficiale;: . .: -:
SI
It
«In privire 'că, în anul teocul,. am făcut parte în corpul. Adunirei, na: nici
o contestare;

.

a

si

Da

E

-

i

«In privire că Inalt Deca Sfinţi Sa
S Părintele Mitropolitul, ca Prozident: ul
“acestei onorabile naţionale Adunări,. prin adresele cu No. 2.025: şi .. “din 18

ale lunii curente, 'ne-a făcut invitare ca 'să 'venim spre'a luă. parte la, lucrările:
ei; în privire: că chiar 'Guvernul:de'astăzi, prin: «Monitorul» cu No..:::,

:deşteaptă pe” toţi:. membrii 'Adunărei
fără : excepţie 'să vie: spre. deschiderea
ei; Noi, ca cei ce ne-am. cunoscut că.:suntem membri perinanenţi ai ::Adu-nărei, am și: venit la, ca: :În potrivă însă a tot felul de. rozon; „ne . vedem
“acum 'respinși din sânul ci.
- -:- i
îi
miză
- «Această respingere cunoscând-o de: melegeală, subscrișii, în faţa acestei onorate. Adunări

și a 'naţiei, o :protestăm; și 'rugăm

înregistreze în actele -onoratei Adunări.
-

ia

„d

pa.

ca protostaţia

pata

«Locotenent do Episcop al Romanului,

ati ct

i

i

noastră,
+
să se

.
i

(5.) N vectârie,!

Episcop Sotiriopoleos.

alocotenent de! Episcop al Iușului,

!

Episcop

(s.) Calinic,!

Iiariopoleos».

Pr ocesuul Vor ua zw: a: Aduaiărei Electire a , Moldovei, din: 3 (5)
Ianuarie. '1859:

i

.

i

«Anul 1859, şedinţa din 3 Ianuarie.
“ «Şedinţa 'a 'patra'se “deschide! la: dă ore „limineaf, sub: “preşedința: “d-lui
Sia!
:
mii
Vicepreşedinte Petru: Mavrogheni. :
„„ «D-lSecretar Nicu Roset cetește apelul nominal, la care
e
sunt faţă 5l membri,
iar absenţi2, și anume Inalt Preca Slinţia Sa Părintele „Mitropolit, bolnav,
şi dA N. Conali „Vogoride nu a venit.
,
„_«D- Grigoriu ceteşte o reclamaţie a d- lui “Logol. “Lascair Canlăciazin
_Păşcanu, prin care cere înscrierea, sa în lista candidaţilor la domnie. (Anesa
A). Adunarea Notăreşto trecerea. sa- în lista candidaţilor, a
,
«D- ] Secretar G. Hasnaş celește o declaraţie a d-lui Kogălnicecu, prin care
cere a se şterge'din lista candidaţilor . la domnie. (Anexa, B)..
|

«Discuţia se deschide asupra ; validității titlurilor d-lor “Pulecanov, Vers: ati
şi Caravasile. . Alegerea d- lor. „Tulceanu

și Verygali se

anulează, cu, 35. bile
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a

a

negre, contra

albe i
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15. albe, și a d-lui Caravasile

Sie

Petiţia Logofătului

Electivă a. Moldovei,

Lascar
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cu 32. bile negreîn contra

Sc

e

Cantacuzin către Adunare ea

din 30. Decomvrio, 1858, (UL Tanuarie

1859):

«Onorabilei Adunări EBlective.—Subserisul, cunoscându -secu însuşirile cerute
de art. 13 din Convenţie, nu 'so vede trecut în lista Candidaţilor la Domnie,
publicată prin «Monitorul 'Oficial» sub No. 21. In asemenea privire, cu: respect 'reclamă la Adunare recunoașterea, dritului său, netăgăduit după înseși

actele aflătoare. în arhivele Guvernului. Ele dovedesc că 'am ocupat funcţii

“publice peste doisprezece. ani, şi anume: Inaintea: promulgării - Regulamontului Organic, am. fost: membru îîn Departamentul Pricinilor străine. După
„punerea în lucrare u acestui âșezământ,. am fost Prezident,. judecătoriei din
Iași, membru la Divanul de apel, și îndată Vornic:de aprozi; mai apoi membru
al. Divanului domnesc, și în cele din.urmă, mai mulţi ani, am fost Ministru
-do' Finanţe; pe lingă acestea, am fost și deputat în Obșteasca Obicinuită Adunare, în sesia începătoare dela 12 Decemvrie anul 1841. Onorabila Căimă-

cămie 'declară necompletarea listei, din lipsa izvoarelor. cari ar fi putut să-i

'dea lămurire exactă. Așă dar, în privirea funeţiilor., :mele, Guvernul” posedează actele cari sunt cele mai adevărate. izvoare. Cât pentru vârstă, socot
că. pe cât Căimăcămia,

pe atâta

întreaga Adunare

nu

are cea

mai

mică

în-

doeală, căci este un lucru vederat. lar apoi, pentru condiţia venitului, dacă
listele electorale ale” ținuturilor Iaşi și Botoşani, unde sunt trecute moșiile mele,
nu 'ar fi do ajuns,mă mărginesc a înfăţișă pe lângă aceasta un singur contract de împosesuire a. uneia din moșiile:mele, care se vede timbruit chiar în
lipsa mea din patrie, cu mult înaintea promulgării Convenţiei din ? (19) August.
(Subscris) al

Cantacuzin».

Anexa B. Petiţiunea,. d-lui Mihail Kogălniceanu către
Elootivă a Moldovei, din 3 (15) Ianuarie 1859:

Adunarea

“ «Onorabilei Adunări generale a Moldovei.—In memorabila zi din ? Octom'vrie 1857, subsorisul, ca deputat al propriotarilor mari ai ținutului Dorohoiu,
" în sânul Adunării ad-hoc, convocată; în puterea 'Tractatului 'de Paris, spre a

rosti dorinţele naţiei române, am avut onoarea do a face o propunere ' care

cu entuziasm s'a adoptat de întreaga Adunare, afară de două glasuri, care
apoi, două zile în urmă, sa aclamat în unanimitate de' Adunarea din țara

'suroră, şi în sfârşit, sa salutat de întreaga nație ca marea, vecinica şi mân-

tuitoarea dorință a neamului

nostru: — Unirea Principatelor Române

sub un

Principe străin. Intre puternicele argumente co sprijiniau acea propunere,
prefăcută apoi în dorință naţională, figurau următoarele considerante:

«Luând în privire că
nită de toate generaţiile
acea care, împlinită, va
cipatelor într'un singur

7.

-
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dorința cea mai mare, cea mai. generală, acea: hrătrecute, acea care este sufletul generaţiei actuule,
face fericirea generaţiilor viitoare, este Unirea PrinStat, o unire care esto firească, legiuită și neupărată,

pentrucă, în Moldova și în Valahia, suntem

acelaș popul

omogen,

identic

ca nici un altul, pentrucă avem acelaș început, acelaș nume, acecaș limbă,
aceeaș religie, acecaș istorie, acecaș civilizație, aceleaşi instituţii, aceleași
legi și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași speranţe, aaceleași - trebuinţe de
îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleaşi dureri în trecut, . acelaş viitor
"de asigurat şi, în sfârșit, aceeaș misie de împlinit;
— Luând - însă în priviro
că, pentru ca Unirea Principatelor să, „producă tot binele ce se aşteaptă şi în
luntr

și în afară, esto

trebuință

da a se instituă

un

guvern : tare, stabil,

respectat în liuntru de toţi, și sprijinit în afară de marei fimilie a; Caselor
domnitoare; că un aseinenea guvern nu, ni-l poate da regimul viţios al dom“niilor elective si schimbătoare, cari, istoria este imartură, n'au produs decât
EX

)

anarhie prin rivalităţile și ambițiile

)

?

deșilor şi- mulţilor aspiranţi, slăbiciune.

şi corupţie prin abuzurile și nepotismul lor;— Luând în privire că Principa“tele sunt: însetate de legalitate, de stabilitate și de diwnitate națională, voind

a trăi cu însăș vieaţu lor, și că aces tea nu se pot dobândi decât puindu-se

în capul” Principatelor-Unite un Prinţ Străin, ales dintre dinastiile domnitoare
ale Luropei, afară de ' acele: alo Staturilor vecine, spre a.nu motivă străine,
RE
;
|
ia
i:
înrâuriria)
«Argumentele ' niai sus citate, departe de a se slăbi dola 7 Octomvrie 1857
încoace, n'au făcut decât a se întări. Abuzurile guvorniunintelor efemere sub
“cari

am

trecut,

toată activitatea

țărei întrebuințată

în simple

cestii.de 'per-

"soane, rivalităţile și ambițiile deșilor și mulților aspiranţi de domnic, cari
obosesc ţara și corump naţia de mai mult de doi ani de zile: — toate acestea
dovedesc că singurul chip de mântuire pentru neamul și patria noastră stă
în realizarea dorințelor formulate de âmbele “ţări surori în zilele 'momorabile

din 7 și 9 Octomvrie ! 1857.

dorinţe,
“moastre.

însă
Cu

Europu

a putut să nu ne încuviinţeze aceste

“cu nu a putut să nimicească
această

rezervă,

convicţiile

Puterile : garante,

noastre” și aspiraţiile

cel: puţin

în „majoritate,

au

- subscris: Convenţia din7 (19) August 1838; cu uccaslă rezervă, și Românii
“au primit-o ca țelul final, cu toate” "restricţiile ci: Convenţia totuș ne recu* moaşte și ne-o și promite împlinirea marei dorințe : Unirea Principatelor.
:Voind dar a rămâneă consecuent cu mine însumi, și novroind nici măcar
indirect a dezice aceeace odată:am' zis cu atâta, solenanitate, viu dar a rugă
"po onorabila Adunare „ca să binevocască a mă șterge din lista -candidaţilor -

ln dompie,

|

(Subseris) «Mihail Kogălniceanu,

79

a.

?

“Procesul verbal
“Tanuanie 1559:
. „canu

1859,

DIMITRIE A, STURDZA

V'a “Adunârei

luna Ianuarie

îîn 4 zile.

-

a

166

Bleotive-« a Moldovei,

din 4 (16)

a

i- «Şedinţa se deschide la 11 ore de dimineaţă,

sub pre edința

Tall. Prea

SE

Sale

i-:„

«Se ceteşte. apelul nominal, la care au fost de faţă 54. membri.

Părintelui

Mitropolit...

-

|

A

«Se cetește procesul verbal al ședinței trecute, care se adoptează de Adunare
„Fără vreo modificare. :. i,
a
::Se dă cetire -următoarelor petiţii : J A a- lui Grigorie Balş. [Anexa A);

2 a d-lui: Iancu..Docan

(Anexa:B); 3) a d-lui “Costache . Ghika, (Anexa C);

“) a d-lui'L.:A. Cantacuzin (Anexa D). “Poate cererile acestor petiţii, privi““loare: la îrscrierea: sau ștergerea: petiționarilor din lista candidaţilor. lu
- domnie se: încuviințează de Adunare cu unanimitate.
«Se ceteşte petiția Prințului. Gr. Sturdza ; prin care cere a se înscrie în

pa

lista candidaţilor la: domnie. (Anexa 'E).+

«So: ceteşte petiția Pr. Gr. Sturdza către Adunare cu acocaș cerere,o. (Anexa F),

„„«Se deschide discuția “asupra admilerei sau.

neadmilerei Prințului Gr.

“ Shurdza între candidaţii la domnie.
.
e
:
n «D-l V.. Alecsandri: Insuflat, de un spirit de conciliare, fac apel la sinaţi-

„xmintele: Prințului Sturdza. Ambiţia de a deveni

Domn

este o ambiţie no-

bilă, însă Prinţul Sturdza nu și-a căpătat îndestule titluri pentru a pretinde
; la acest înalt post, “Vie mai întâiu în mijlocul nostru, lucreze împreună cu
“moi, arate devotamentul cerut și, atusci numai, va puteă aspiră şi la Domnie.
«Pr. Gr. Slurdza:- Nu. am. dat reclamaţia pe nădejde de a fi-ales Domn.
„Știu: cum majorităţile se fac întw'o Cameră, cum ambițiile se pleacă înaintea
„unei perspective personale.; Din parte-mi, orice sacrificii sar cere, sunt gata
„a le da, pentru a.-ajunge la un. scop mai mare. Voiu da votul meu numai

pentru. Domnul: ce va votă Unirea Principatelor.

o

«D-l A..Panu. Sunt dator a lămuri. cauza pentru care . Caimăctimia nu a
„înseris pe Prinţul Grigorie. Sturdza în iista candidaţilor la domnie. Căimă„cămia a avut dinaintea ochilor Convenţia, care e sfântă, din care a tras in“spiraţiile cugetărilor ei. După părerea oi, serviciile Prințului Sturdza nu răs-

--pund la condiţiile Convenţiei.! [ia a mai fost împiedicată de a înscrie în listă

„pe Prinţul Sturdza şi după jurnalul judecătoriei de Fălciu, care contestează
- venitul: anual. Căimăciunia dar a trebuit să supună . reclamaţia Prințului

“Sturdza Adunărei, fără a prejudecă cestia. Adunarea, inspirati de patriotism şi chemată de apune. baza. noului edificiu național, va ciută a fi
demnă

și a hotări orice cestie cu dreptate

şi nepărtinire.

Adunarea să do-

vedească că nu merge după majorităţi făcute de ambiţii; Adunarea să arate
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că ea va sui'pe tronul lui Stefan cel Mare numai pe'cei mai demni fii ai
săi, cari vor aveă încrederea şi iubirea țărei. Conjur pe-.Adunaro-să fie
“dreaptă și să înscrie pe Prinţul Sturdza în lista 'candidaţilorla domnie;

atunci va dovedi că ea nu

lucrează în. spirit -de: partid, ci numai: în: acel

"al dreptăţii, al înţelepciunei şi al demnităţii unei Adunări -naţionale.*:
«D-l 0. Hurmuzahii: In petiția adresată Adunărei, Prinţul Gr. Sturdza; a
„declarat că dacă un interes mai -mare al Românilor 'ar cere, ca fiecare din

îndrituiţi să renunţe la candidatura sa la domnie, 'LiuminareaSa sar simți
„ fericit a 'se retrage. Dar astăzi, când ne aflăm pe tărâmul: Convenţiei; Luminarea, Sa ar părăsi o datorie cetăţenească, dacă n'ar reclamă putinţa de

a fi folositor țărei într'o sferă mai întinsă. Dacă 'Prinţul-Sturdza: nu a: făcut
* destul pentru ţară spre a aveă dreptul de a pretinde li domnia ei, :cine din

acei înscrişi în lista, candidaţilor de domnie a făcut mai mult decât, Luminarea Sa, care a luat parte la resbelul din :Orient, :alăturea 'cu armatele:
na-și s'a luptat 'pentru 'eliberarea Principatelor? Căci
“iilor celor mai civilizate

lumea ştie că acel resbel s'a întreprins,

pentrucă aceste țări se 'ocupau ca

amaneturi. Cât pentru venit, Luminarea Sa îliare, dovadă: contractul! de: posesie şi prețeluirea făcută de şapte proprietari.
DIE
'cele
dovadă
țară,
în
rău
mult
făcut”
a
Sturdza
Prinţul
:
"seD-l: Lu OCatargiu
nu
şi
ei
putere
toată:
.
în
ia
„urmate 'la. 1848. Bu cor să se: aplice ! Constituţi

vreau indulgență. * i.

o.

ni

II

SE

«Prinţul Gr. Sturdza: De vreme 'ce se amintesc tristele timpuri pentru
țara, noastră, 'viu a declară cu francheţă și mulțumire purtarea" mea, dela

1848. Conştiinţa nu mă mustră că am făcut vreo-faptă rea. Când.am venit

“în ţară, înainte:de '1848, am vorbit tinorimei înflăcărate de progres totdeauna
în sensul cel mai liberal. La 1818, ca adiutant, am fost poruncit a conduce

"o coloană de: militari și a axestă, însă 'nimănui nu am făcut vreun atac. La
asemenea, împrejurări, acei 'ce apără progresul suferă mai totdeauna.
«D-l M. Costali: Ca şi: în rândul trecut, apelez și acum la simţimântul

Prințului Sturdza, ca să se mulțumească: cu simplul rol. de cetăţean. lu
“contestez drepturile sale de au candidă la domnie: 1; Pentrucă această can- didatură.. este anticonstituţională, căci Prinţul : Sturdza n'are : zece: ani de
serviciu, nici n'a fost reprezentantul ţărei, trimis. de vreun ţinut;2. Pentru“că această candidatură este antinaţională, căci naș vrea ca să aven,în
"lista candidaţilor, un om -care să fie înscris și în aceea apașilor turcești.

Oricare să fie rolul jucat de Prinţul 'Sturdza la 1848, aceasta n'ar trebuisă
aibă înrăurire asupra hotărîrii noastre; cele atunci petrecute” sunt 'îndestul

de 'triste, însă Prinţul Sturdza a executat: numai acele poruncite de mai sus.

Uhii din deputaţi cer închiderea: discuţiei. Se pune la vot închiderea dis-

cuţiei, prin sculare și ședere.

Rezultatul fiind îndoelnic, se păşeşte la votare
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voturi este p pentru închiderea discuţiei:

,
„contra au votat 18, iar un membru nu a fost fată..
.
.. Se,pășeşte la votarea, prin bile pentru adoptarea sau
neprimirea Prințului

“Sturdza în lista candidaţilor la domnie.
Prințul Sturdza

19 ae

nu

se

admile în

ie.

acea lislă,

Se
a avul 35 bile

ru

negre

şi

„. «Se ceteşte o petiție înfățișată Adunării de d-lor Kogălniceanu
, Iacovali,
: Roset-Teţcanu, AWicu Bălănescu și D. Miclescu. (Anexe
le G,H.).
„„«Se ceteşte o propunere a d-lui Kogălniceanu, sprijin
ită de d-lor Iaco-

„vahi, 1. Gane, D. Miclescu și C. Ghika și care încheie
:

|

i

«Îl. Inainte de a' procedă la o. deliberaţie privitoare la
aplicaţia Convenţiei
„din 7 (19) August,' Adunarea declarăcă cea
- întâi trebuință,. după cum şi
dorința cca mai aprinsă a poporului întreg, este tot.
Unirea Principatelor
Moldova. şi : Valahia, sub guvernământul 'unui principe.
străin, ::
«2. Afară,de aceasta, Adunarea. declară că Domnulce
este a se alege și

Comitetul central vor fi meritat bine! dela patrie, dacă vor.
întruni. silinţele”

--lor cu acelea ale Adunării, pentru a asigură, această
. uniro în cel mai scurt
timp. (Anexa 1.)
o
a

„tb «D-l ML. Costalii face un amendament, sprijinit de d-lor
Alecsandri, Rolla,

i: Li Roselli, C. Hurmuzali,: Pisoski, 0, Aliclescu, G.
Cuciureanu, A. Moruzi,
L. Catargiu, P, Roselti, A. Cuza şi G. Iamandi.
(Anexa. K.)...
-.
"1 «Adunarea rânduoşte o Comisie pentru a întruni propun
erea cu amendamentul. Membrii acestei. Comisii sunt: d-lor - Nogălnicoanu
, Panu, Hurmuz
“zalii, M. Costali. și L., Rosetli.: ,
i
îi. «D-l Kogăliceanat, coteşte anexa la Regulamentul
Adunărei, privitoare la
alegerea Domnului. (Anexa L..)..
a
e
i «D-l P. Bălănescu: Nu ştiu de ce se „Bune la vot public;
conștiința nu
trebue să fie 'siluită prin. nici un chip; a da vot public ar
fi a -arălă neîncre-

„dere și ar fi a călcă legea, care zice vot sceret.

Pt

«D-l JM. Kogălniceanu: Prin o epocă de transiție
am trecut, astăzi dela
“Regulamentul Organic la Constituţie; această stare
de transiție ne-a expus
“la: feluri de înrâuriri, la mijloace neiertate, la corupţie
și intrigi. “Țara are
nevoie .de:o dovadă solemnelă a integrităţii şi a. neatârn
ării noastre. Dacă
„Domnul ce va ieși din urna alegerei
va fi neplăcut ţărei, de ce toți deputaţii
:să tragă asupra lor ura ci? De ce să nu se vadăpo faţă,
cum fiecare din ei
"își înțelege misiu sa ?- Votul public. este garanţia cea
mai mare de morali„tate; tot omul liberşi cu curajul conștiinței lui trebuc
să fie pentru un

„ asemenea vot. Constituţia în privirea alegerei Domnului
nu prescrie scrutinul
tainic.- Prin. urmare,

la vot public, domnilor, și țara să ne judece,»

”
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Această anexă: a Regulamentului se pune la vot, și „Adunarea o aloptează
a
|
în unanimitate, fără vreo modificare.
e
Vicepresedint
ui
+
apreda
sub
redeschide
se
şi
- Sedinţa se suspendă
P.. Mavrogheni,
“ Biuroul dă cetire unei adrese a d-lui Logofăt Ştefan Catargiu. (Anexa M. )
D-nii Logof. Pelrachi Roset Bălănescu şi Vornie Porăscu declară că voesce
a
.
a fi şterşi din lista candidaţilor la; domnie. lui. Colonel A.
dînscrierea
pentru
Căimăcămiei
comunicaţia
So ceteşte

Cuza în lista candidaţilor la domnie. (Anexa N.
So ceteşte o propunere

Domnului. (Anexa 0.)

a d- lui Kogălniceanu

ae

-

privitoare la Lista Civilă a

-

Se ceteşte art. 1: din Convenţie, privitor la aceasta;

_«D-l

Di

--: :::

V. Alecsandri : Avem un proverb vechiu: «banu-i ochiul dracului. »

De mulţi ani suntem fascinaţi: de acel ochiu. Lista civilă trebue micșorată;
acum au lipsit hărăzirile făcute mai înainte din partea Adunirei, și eu sunt
de părere a se însemnă pentru: lista 'civilă o sumă mai moderată, iînsă nici
îi
prea mică; propun 30.000 galbeni: pe an.

DA

naţiei, cl, va fi

1. Radu: Noi avem a,alege Domn ca să [ie tăcut

dar de sigur sărac. Să-i dăm o listă civilă cu care să poată face
tenii; propun şi eu suma de 30.000 galbeni.. a

ȘI -milos-

«D- M. Kostaki: Lista “civilă a şefului Statului trebue st [io în proporţie

cu venitul Statului.Prezidentul Staturilor-Unite are 50.000 galbeni. Domnul
.
nostru se poate dar mulțumi cu 24.000..
şi
penizucăDomnilor,
mult
da
se
acum.
Până,
:
«D-l M. Kogălniceanu
și
nimica;
dea
mai
nare'să
Domnul
Bomnii dădeau mult pe aiurea; acum
pomeni,
şi
mile
pentru
Cât
unde va trebui de dat drept și legiuit, va da ţara.
este Departamentul bisericesc. "Țara noastră are nevoie de economii; nouă

nu ne trebue un Domn luxos; ne trebue un Domn, un cetăţean, bun Român,

simplu şi modest, ca și țara noastră. Gândiţi-vă, domnilor, ''că acei 6.000
galbeni, cari voiţi a-i adăogi peste 24.000, nu numai noi avem să-i plătim, ci
aria
Ia
și acei cari drept toată averea nau decât trențele.»

Să ceteşte amendamentul d-lui V. "Alecsandri. (Anexa P.).

“Votul prin sculare și ședere

fiind îndoelnic, so pășeşte

damentului prin apel nominal; votează

pentru

n'au: fost faţă patru membri.

o

Adunarea

adoptează

la votarea amen-

amendament 31, contra 20;

în urmă, în: “majoritate, propunerea, a-lui

ceanu, cu concluzia din amendamentul d-lui Alecsandri.
« Helărîvea Adunărei aceasta, glăsucşte:
|

ogcătni-

«Luând în privire trebuinţa ce este de a se hotări Lista Civilă a Domnului,
în conformitate cu art. 14 din Convenţia din 7? (19) August 1858, întrun

16

i
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chip cu totul îndestulător pentru trebuinţele Domnu
lui, însă totodată ȘI

neatârnat de orice înrâurire străină, Adunarea încuviințe
ază: |
:.
„«l. Listacivilă-a viitorului Domn,.pe tot timpul domni
ei sale, se: hotăreşte

a [i de treizeci mii galbeni pe an.
,
AC
a
«2, Domnului se dă 'spre locuinţă ' partea stângă
din palatul Ocârmuirei
cu mobilaţia. sa, atenanţele şi grădina. Reparaţiile
mari vor [i pe contul ţărei.
«3. Statul nu va plăti altă suită Domnului decâ
t
un şef de Stab și patru
adiutanţi.» ...
ÎN
N
|
a
Sa
Cu încuviințarea Adunărei, se ridică ședința
la 3 'oare după amiază de

către d-l Viceprezident, invitându-se pe, d-nii deput
aţi-a se conformă art. 1
şi 2 din anexa,
Regulamentului, privitoare la alegerea, Domnului,
şi se anunţă
viitoarea întrunire pe.Luni, în 5 Ianuarie.
«Președintele Adunărei, (subseris) Sofronie, Mitrop
e.
olit»,

ie

“(Urmează semnăturilă Secretarilor.).

- Anexă A, Petiţia d-lui Grigorie Balş către Adunarea
llectivă a
Moldovei, din 3 (15) Ianuario 1859:
|
i
«Onoratei Adunări Elective a Moldovei.— Văzându-mă tedeut
în listă can-

didaţilor de domnie, rog pe Adunare să mă șteargă
din listă, liindcă nu
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 13 din Convenţie,
adică vârsta de:35 ani.
a

„ (Subsoris:) «Grigorie

Balş,

Aneza B.. Adresa No. 4 a Căimăciuniei Moldovei către .
Adunarea,
Electivă a Moldoveidin
, 3 (15) Ianuarie 1$59:
ae
; «Onorabilei. Adunări “Elective a Principatului Moldaviei.
D-l Aga Iancu
;Docan, prin peliţia adresată Căimăcămiei, sa
tănguil că d-lui posedând
venitul « trei mii galbeni, -administrația de Dorohoi
nu l-a înscris în numărul persoanelor cu „asemenea venit,: arătând
că; după: chiar prețăluirea
"Băncii, făcută împreună cu judecătoria ținutală
și informăluită de Divanul
de întărituri, moșia sa Dimachenii dă venitul
citat mai sus. In privire dar
că, după lămuririle luate dela Divanul „de întăritu
ri, d-l Aga Docan are .ve-

nitul cerut de Convenţie pentru 'a [i înscris în lista
candidaţilor la domnie,
Și fiindcă d-lui. întrunește și celelalte calităţi, Căimăcăumia
cu onoare poftește
pe
onorata Adunare

d-l Aga

a luă în privire asemenea

în. lista candidaţilor
|

de domnie.

“(Subseriși:) «V. Sturdza,
«Ministru
E

cerere spro a se înscrie pe
o

A.

Panu,-L. A.

Ca ntacuzin,

Secretar de Stat, (5) V. Alecsandri.
«Selul secţiei, (și Anton iadis...

Anexa

C.

Petiţia d-lui C. Gr.

din 30 Decemvrie

1858 Ul

st
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Ghika către Căimăcămia, Moldovei,

Ianuarie 1859):

pi

«Inaltei Căimăcămii.— Văzând numele meu Rgurână în. lista, candidaţilor |la
domnie, şi neavând. vârsta cerută de Convenţie pentru o asemenea Însuşire,.
rog pe

înalta

Căimăcămie.

să. binevoească

a şterge manele „Meu

pomenită.
|

Anexa

(Semnat:): «C: Gr. Ghika»

NE

D. Petiţia. d-lui 1. A. Cantacuzin

dovei,. din 29 Decemvrie

din lista

către. Căimăcămia

1858 (10. Ianuarie 1959);

Mol-

|

|

«Onoratei Căimăcimii a Principatului Moldovei.— În lista persoanelor cu:
drituri de eligibilitate la domnie, anexată la ofisul Înaltei Căimăcămii din 28
Decemvrie, cu No... ., văzându-mă şi pre mine trecut, viu: a. declară că,

limurindu-mă din metrica ce păstrez că-mi lipsește vârsta cerută de Convenţie, această a mea înscriere este o scăpare de vedere, pe. care 'rog pe:
Inalta, Căimăcămie să binevoeasoă a 0 îndreptă. e
Dau
.

(s.) el. A. Cantacuzin»

Aneza [.

Moldovei,

Petiţia Prințului

din 29 Decemvrie

Grigorie . Sturdza,

către

Căimăcămia

1858) (10 Ianuarie. 1859):

«Inaltei Căimăcămii a Principatului Moldaviei. Bu, “subsorisul, am “toate
însușirile cerute de Constituţia din 19 August 1858 pentru a fi înscris în
lista candidaţilor de domnie,— căci am 37 de ani, sunt pământeanși fiu din
părinte născut Moldovan, am ocupat funcţii publice în curgere
de 15 ani,
dela 18314 până .la 1819, pentru, cari .servicii am fost onorat cu -rangul. de
Logofât mare; am, chiar.după cea mai riguroasă preţăluire, din. moşiile mele.
Duda și Sulenii, din ținutul Fălciului, venit de mai bine de 3.000 galbeni
pe an și, în sfârșit, pentrucă riici atârn, nici pot atârnă. de vreo jurisdicție

străină, de vreme ce chiar când mă aflam în armata otomană, niciodată nu
am renunţat la, drepturile mele de “indigen,; lăsând a zice: că după capitulaţii
un Român în patria sa nu poate niciodată atârnă de jurisdicţia Inaltei; Porţi: Cu
toate acestea, nu mă văd înscris în lista. candidaţilor de domnie, publicată
prin No. 21 al «Monitorului Oficial.» Pentru aceasta, rog pe Inalta, Căimămie să binovoească a luă în consideraţie. necontestabilele mele deopturi Și a

mă înscric în. listaa candidaţilor de domnie.

.

(Subsoris:) «Prinţul Grigorie! Sturd za».

Anexa

P. Potiţia

Prințului Grigorie. Sturdza, călre Adunarea Blec-

tivă a Moldovei, din. 3, (15 Ianuarie) 1859:.
' «Onoratei Adunări a Principatului ?Moldovei —Dacă vvreun interes mare al
națiunei ar cere ca. fiecare din îndrituiţi să renunţe la candidatura de domnie,

"8
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cu m'aș.simţi; fericit a face cel dintâiu această jertfă; însă când 'ne aflăm în

această privinţă pe terenul. constituțional, eu socot că aș părăsi o datorie de.

cetățean, dacă
sferă “mai

nu.aş reclamă

întinsă, cu

putinţa

de a. fi folositor patriei mele. într'o

alte cuvinte, dacă nu aș

reclamă

dreptul

ce-mi esto

închezeșluit prin Constituţie de a fi înscris în lista candidaţilor de domnie.
Insușirile cerute pentru aceasta de Convenţia din 19 August 1858 le am
toate;— căci. am, 37..de ani; sunt pământean și fiu de părinte născut Moldovan:

am

din moşiile mele Duda

şi. Sulenii venit de 3.100 galbeni, după cum

se

dovedește
din alăturatul contract de! împosesuire, lucrător dela Sf, Gheorghe

anul trecut și înregistrat de Vistierie înainte de iscălitura Convenţiei, iar după

cea “mai exactă, prețăluire, făcută la

29 Decemvrie anului curent de către

șapte proprietari şi posesori din . conținutașii mei; aim ocupat, ca militar,
funcţii publice, dela 1834 până la 1849, pentru cari servicii am fost. onorat
şi.cu rangul de Logofăt mare;, și, în sfârşit, din momentul unde domnii ale-

gători din Capitală mi-au făcut onoarea a mă numi reprezentant al țărei, din
momentul

aflu cu o

unde această Adunare

însuşire

mai

mându-mă pe aceste

mult,

legale

a recunoscut mandatul meu,

aceca

de

a fi făcut parte

din

cu astăzi

Adunare.

mă

Reze-

temeiuri, .viu' a rugă .pe onorata Adunare

să

binevoească, a luă în' consideraţie necontestabilele mele drepturi și a mă înscrie în lista candidaţilor la domnie.
|
o

„Aneza

a

G.

Comunicarea

(s)

făcută

«Grigorie

Adunărei Elective

către cinci deputaţi; în 4 (16) Ianuarie 1859:

Sturdza».

a Moldovei

de

„«Onorabilei Adunări Elective.—Aliturata petiție de mai mulţi onorabili ce-

tățeni către! onorabila Adunare o supunem Camerei: i
"(Subseriși:) a. Kogălniceanu, Iacovaki, 0. Rosetti-Te țeanu, N. Ro" setti-Bălănescu,

D.

Se.

Miclescu»

y

„Anexa II. Petiţia -nai multor cetăţeni către Adunarea
a Moldovei, din 30 Decemvrie 1858 (11 Ianuario 1859):

LElectivă

«Onoratei Adunări Elcetive.— Dorinţa în unanimitate exprimată de Adunările

ad-hoc a Moldovei și a Valahiei, ca aceste țări surori să fie întrunite într'un'
singur Statși sub un singur Domn, dorinţă pe care Puterile Europeane au

recunoscut-o în principiu, și către a căreia desăvârșită indeplinire Convenţia

din 7 August ne pregătește calea, dorința aceasta ne îndeamnă astăzi a veni
să rugăm pe “Adunarea, Elcctivă a țărei ca, mai înainte de orice alte lucrări,

să binevocască, cumpănind îniprejurările de faţă, drepturile Principatelor re-

cunoscute de Puterile subsemnate în 'Tractatul dela Paris și tendinţa spiritului
național, a cercetă dacă momentulde faţă este oportun Unirei, şi, la caz, a
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. notări mijloacele pentru

vită din punerea

Dovada

deplină ei punere în lucrare.

practică izvo- ”

în lucrare a unei părţi din Convenţie de către Comisiile. :

Interimar6, prin ncidentica aplicare în ambele Principate a acelorași dispoziţii; *
ființa în sânul Adunărei Elective de astăzi a unei treimi din numărul total
al Adunărei de membri cari, cu un an mai înainte, au socotit de oportună
unirea aceasta, sunt rezoane. plauzibile cari ne fac să credem că Adunarea
Electivă a ţărei va depune un vot afirmativ în favoarea unei dorinţe pe care,
putem zice, ţara întreagă o are şi care-i singurul mijloc -de a asigură prosperitatea acelor ţări. Subscrișii, crezând că, şi astăzi ca mai înainte, Unirea, :

este dorinţa cea mai

vie a naţiei întregi, şi: plini

de încredereîn înaltul

patriotism ce insullă pe membrii Adunărei, speră că rugămintea
un

ecou

răsunător

În sânul

Adunărei

va găsi
lor

Elective».

Aneza I.. Propunerea prezintată Adunărei Ilective a Moldovei de .
„către cinci deputaţi, în 4 (16) lanuarie 1859: Na
Astăzi, 1859 Ianuarie în 3 zile.
virtutea 'Lractatului de Paris, a pro-:.
în
întrunită
«Adunarea ad=hoc trecută,
Moldoveişi a Valahiei sub.
Unirea
clamat în unanimitate, fâră două voturi,
fost - înscris întreg:în maa
un Principe străin. Mandatul acestei Adunări
rele act internaţional din 30 Martie 1836, care-i dăduse inisia de a formulă,
mai
și
dorințele țărei, și când colegiile noastre ejectorale, cele mai largi
independente ce. avuserăm până atunci, când cele au:numit deputaţii, cari :

au avut onoarea de a compune acea Adunare, liecare alegător ştiă care este
fapta, importantă, ce eră să îndeplinească mandatarii
insuflau pe fraţii noştri: de -peste Milcov. Insă, şi
au greşit întru niinica în împlinirea datoriei lor, şi
încă aminte cu ce entuziasm din amândouă părţile

lor. Aceleași simţiminte .
amândouă Adunările nu”
fiecare din noi își aduce
sa aclamat Unirea am-

_belor ţări. Adunarea a făctit dar 'cunoscut în adevăr întâia trebuinţă, dorinţa :

cea mai mare a naţiei române, şi aceasta cu acea putere ce dă totdeauna în- .

“trebuinţarea legulă a unui drept xecunoscut solemnel.

Aa

«Departe de a clătină fundamentele acestui drept, cele din urmă .Conferințe nu au fâcut alta decât a le da o: nouă consacrare. Nici una dintre Pu-

“terile Europei, nici măcar acele. mai puţin favorabile cauzei noastre, nu au
căutat să 'revie asupra marilor. principii, statornicite întrun chip irevocabil -

prin 'Lractatul de Paris. Dreptul. nostru, ca şi voturile noastre de atunci, au.
rămas neatinse, și dacă întreaga. realizare a acelei mai scumpe a noastre dorinţe a fost întârziată, aceasta, este -numai din cauza unor consideraţii de inin„teresuri speciale sau unor temeri himerice. Incă şi aceasta, mulţămită
mai.
faptă
în
da
se
ni
a
silit
a
fatală
putere
o
amice,
tervenţiei Puterilor
toate cele ce ceream: Unitate -de legislaţie, de finanţe, de arnic, de justiţie,

80.
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"DIMITRIE

A. STURDZA.

i.

a

lit:

fuzia amânduror. Aduniărilor. întrtin Comitet Central
, și într'un orașicare este
destinat: de Provedinţă, prin poziţia. sa particulară, a
sorvi de legimânt între
noi. Intrtin cuvânt, noi putem. zice că. sau. așezat toate
bazele: noului edifi-.:
ciu al viitorului nostru, și că pe frontonul său însuş
este înscris numele,

destinat a uni de:acum înainte: amândouă țările. Nimic
nu lipsiă decât în-.
corona

rea: măreţului' edificiu, adică unitatea Guvernământului
, când inimicii.
noștriau trimfat, și. edificiula rămas. nesfârșit. :
i
-"«Insă:un popor care suleră
: de secoli,. un popor a căruia „desnădejde ar ;
deveni cu atât mai. mare, cu cât speranțele .saleau
: fost vii, un popor 'caro: .
aşteaptă, care vocşte regenerarea sa, acel popor ar trebui
să știe să facă şi
el covă pentru sine. Puind supremul ţel.al tuturor aspirațiilor
nu departe'de .
mâna noastră, Europa pare că a voit a ne zice să facem o de
pe urmă cer-.:
care. Am trebui să justificăm astăzi speranţa amicilor noștri, şi aceast
ă Adu-

nare, arătându-se fiica demnă, a aceleia care a precedat-o, ar trebui să întrunească toate forţele sale, pentru a așeză pe culmea monumentului cheia cea

puternică, care va face

edificiul

nedestructibil.: Dar. nevoinid, mai

Înainte

de timp, a aruncă patria, €are--a suferit. atâta, într'o soartă întâmp
lătoare,
noi ne mărginim în acest ihoment â propune ca un vot. foarte. lămuri
t, foarte .

unanim, să facă cunoscut, țărei și. Europei că noi persislăm
a voi Unirea,.
sub un. Principe străin.
Să: uităm, pentru un moment; măcar, împerecherile
dintr noi ; să cugetăm la fraţii noştri “din Ţara-Munte
nească, cu cari nu ar!

trebui să: facem 'decât: o singură nați: e,
după

cum: nu avem

decât aceeaşi.

limbă, aceeaș religie, 'acelaș interes ş'şi să rostim dorinţ
a ca, cât se va putea
mai curând, 'noul: și însemnătorul nume al: patriei noastre
. de Principate- .
Unite să se transforme întrun. fapt. definitiv, irevoc
abil.
i
»Dacă oarecari spirite speriat vor-veni și vor zice că
o astfel de manifestare...
este cel puţin zadarnică, noi le vom răspunde că niciod
ată reprezentanții popo-:

ruluinu. fac în zadar cunoscute trebuinţele și dorințele naţiei.
Afară de. această,

noi' avem să numim un Domn, şi cu' dânsul: va naște
Comitetul Central din
Focşani. Să știe dar Domnul: și Comitetul dinainte cari
sunt voinţele acestei.
Adunări. Să nu uite Domnul! niciodată, să nu uite
că, ales de deputaţii na-

ției, pentrucă totul: nu cră .încă pregătit pentru a se
face Unirea, el trebue
să considereze ca, cea mai: sacră a sa datorie a grăbi
făptuirea acestei uniri,
pentru
a se justifică; speran

ţele noastre și pentru. ca ziua cea mai frumoasă
a domniei sale să fie aceea când se. va scobori de pe
tron, după ce va fi
pus. cea de'pe urmă piatră pe edificiu. Totodată
să nu. piardă din vedere
nici un -minut

Comitetul. Central, carele cel întâiu va avea fericir
ea a

lucră în: comun cu fraţii
oricare.
din nouăle

noştri de peste. Milcov, că el are,'mâi mult decât

noastra instituţii, misia.de a pregăti fuzia şi de a
[undă
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unitatea României.: Aşă dar. subserişii au onoare a propune Adunării urmă-!
toarele propuneri :
'
!
i
„.«l. Inainte de a procedă la o: aelineraţie privitoare
p
la aplicaţia Convenţiei
din 7 (19) August, Adunarea declară că'cea întâia trebuință, după cum şi
dorința cea mai aprinsă a poporului întreg, este tot Unirea Principatelor
Moldovei şi a Valahiei sub guvernământul. unui Principe Străini:
-:
«2. Afară de aceasta, Adunarea declară că Domnul ce este a se alege şi

Comitetul Central vor fi meritat. bine de patrie, dacă vor întruni silinţele lor
pentru a asigură, această Unire

îîn cel mai scurt timp. -

(Subsoriși:

«M. Kogălniceanu, lacovaki,

2. Se. Miclescu,

Aneza K. Amendament la propunerea de mai sus, ,
Adunărei Elective: a Moldovei -în 4:(16). Ianuarie: 1859:
«In privirea, petiţiei

. Gas

-

C. Gr. Ghika»

phezintat
i

ce sa cetit dinaintea Adunărei, subsomnaţii propun un

vot de. recunoștință Puterilor, ce au subscris Tractatul de Paris pentru

recu-

moaşterea şi garantarea drepturilor noastre. întemeiate .pe capitulaţii, adăo-.
gând că, cu cea mai sacră și vie părere de râu, au văzut că cea: mai unanimă dorință a naţici române din âmbele Principate, adică Unirea Moldovei
și a Valahiei întrun singur Stat sub un Principe Străin, a rămas. neîm-,
plinită. Totuş naţia română preţuește în Constituţia, dată, Principatelor -ele-,,
meontele ce ţintesc la realizarea dorințelor rostite. de către Adunările rilor
E
.
surori la 1857...
(Subscriși:). aM. Kostaki, 0. Rolla, Alcesandri,
”

muzaki,

Pisoski,

0. Miclescu,

L.1 Rosetti, C.. Hur-

Î.. Catargiu,A. Moruzi,

G. Cuciureanu, P. Rosetti,A. Cuza, G.lamandi»

Aneza Li. Instrucţii pentru alegerea Domnului,

votate de, către

„Adunarea Jlectivă a “Moldovei, în 4 (16) Ianuarie 1859:

o

„«Ş, 1. In ziua alegerii, se va ţincă, la 10 ore de dimineaţă, un serviciu.
dumnezeesc în vechea catodrală a« SI. Nicolae, și la care vor asistă toți mem-:
brii Adunărei. -.
-.
RE
«Ş. 2. Săvârșindu-se serviciul dumnozeose; Adunarea ssc va transportă: în :

i
E
sale...
sala a
„3. Şedinţa va fi publică ;; însă publicul va, A ad mis numai, În tribunele:
ao 3sus. Nici un străin, sub nici un cuvânt

și nici o calitate, afară decât doi

redactori ai. Procesului verbal, patru „scriitori ai biuroului şi patru stenografi, :
nu va puteă fi primit: în. sala. şedinţelor, precum nici în acea a conferințelor. |
:«Ş. 4. Guvernământul. va luă toate, măsurile. exterioare spre a păstră buna
"Analele A. R.—Tom.

XXX1V,—Alemoriile

Secţ. Istorice.

G
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orândueală.

|
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la ușile din afară ale salei Adunărei,

va fi sub

nemijlocita ascultare a Prezidentului Adunărei şi a Chestorilor,
|
a:
«3. 5. Odată ce ședința va fi începută, toată comunicaţia între” deputaţi

și public va fi oprită până la, săvârșirea

votului.

„«$, 6; Şedinţa, se va deschide prin facerea apelului nominal și cetirea Procesului verbal al ședinței trecute.
|

«Ş. 7..După subscriorea procesului . verbal, Prezidentul sau, în
lipsă, un
Vicepreşedinte, sculându-se în picioare, va arătă că ziua pentru a
se alege:
Domnul 'Țărei a sosit. El va chemă luarea aminte a Adunărei asupra
marei.
misii, pentru „care ea este întrunită, și va, ceti în glas mare formula următorului jurământ, cuvenit.dea se face de toți deputaţii și anume:
«Juraţi că, în votul ce aveţi a da, nu veţi [i povăţuiţi de nici
o privire
«de interes personal, de nici o îndemnare sau înrâurire străină,
de nici o

«părtinire şi că nu veţi aveă înaintea ochilor voştri decât binele Principatelor-.

«Unite şi viitorul naţiei române»
«Fiecare deputat,

e

|

chemat unul după altul cu apel nominal de către unul din

secretari, se va apropiă, de biuroul prezidenţiei, pe care va fi pusă Sf. Cruce,
și
sărutând-o va zice în auzul tuturor: «Jur, și Dumnezeu să-mi fie întru ajutor».
«Ş. 8. După aceasta, se va procedă de îndată la alegerea Domnului.

«$ 9. Votul pentru “alegerea Domnului se va face public, şi. anume
în
următorul mod.În mijlocul salei va fi așezat un Diurou provizoriu,
în capul
căruia se va pune Preşedintele sau, în lipsă, un Vicepreședinte, doi
secre-.

tari și patru scrutatori

trași în sorț din întregul

număr al deputaţilor. Pe

biurou vor [i de mai înainte pregătite tablouri cu deosebite rubrici,
spre a

se înscrie în ele numele candidaţilorce vor 'aveă voturi, :Deputaţii se vor
ținea,
la locurile lor respective, până când, prin apel nominal, după ordinul

alfabetic, unul după altul va fi chemat de către

unul din

secretari.

Depu-

respectivă,

deputatul

se

tatul chemat, sculându-se atunci de pe scaunul său și apropiindu-se de biurou,
va rosti în glas mare: «votez și subscriu pentru ... (cutare)». "După
ce va

subscrie numele

candidatului

său

în rubrica

va

întoarce la locul său şi va fi înlocuit prin deputatul ce-i urmează
în. apelul

nominal.
a
e
«$ 10. După săvârșirea, votărei, scrutatorii vor numără voturile dobândit
ede. fiecare candidat și Președintele va vesti Adunărei rezultatul. Acel
ce va

fi dobândit mai multe voturi peste majoritatea
(ate și unul din numărul deputaților votanți, va
"«Ş 11. Dacă la această votare nici unul din
majoritatea absolută, atunci se va “procedă la

absolută, .adică peste jumăfi Domnul ales.
|
candidaţi nu va fi dobândit
un al doilea vot, asemenea.

public şi deschis, întocmai după procedura descrisă la
$ 9.
«Ş 12. Dacă şi după â doua votare publică și deschisă, tot
nici unul din
4
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candidaţi
balotaţia
didaţii ce
avut cele

83

nu va îi dobândit majoritatea” absolută, - atunci se va, procedă: la
cu bile albe şi negre, și anume În decesebi pentru fiecare: din can
vor fi. avut voturi pentru Domnie, începând dela acel care va fi
mai puţine glasuri și sfârșind cu acel care va fi adunat mai multe
i

voturi.

„

ta

E

«Ş 13. In timpul balotaţii, toţi deputaţii se vor. ţineă fiecare la locurile
lor, nesculându:se decât unul după altul, în urma apelului nominal, spre: a
luă, parte l4 balotaţie. i:
.-

«$ 14. La sfârșitul fiecărei 'Dalotaţii pentru fiecare candidat, serutătorii, voi
numără în iveală: numărul bilelor albe şi negre, și Preşedintele va, vesti Adu:

nărei rezultatul, înscriindu-se

acesta în” tabloul anume: pregătit și adeve-

rindu-se de îatregul :biurou şi de serutatori. Acela din toţi candidaţii căre
va fi dobândit cel mai mare număr de bile albe peste majoritatea absolută,
va fi Alesul Domn.
«$ 15. Dacă, după săvârșirea : balotaţiei tuturor candidaţilor ce vor A avut
voturi la întâia, şi a doua votare publică, doi sau trei candidaţi, cari la 'balotaţie ar fi adunat cele mai multe bile albe, vor aveă un număr egal de
bile, atunci se va procedă la o a doua balotaţie între aceşti 'singuri candidaţi, trăgându-se, la caz de a fi troi sau patru, în sorţi numele aceluia care
a trebui mai întâiu să se baloteze cui ccilalţi. Acela care, în urma acestei
balotaţii, va adună numărul cel mai mare de bile albe, ra fi Definitivul
Domn “ales.
o
ae
«$ 16. La votul public și deschis, nici un candidat nu poate 'votă pentru |

sine. Asemenea el se va abţineă dela balotaţie, când numele său va fi: supus
acestei

operaţii,

$ 17. Balotaţia sfârșită și rezultatul anunțat Aduniărei, Presedintele Adunărci va, subscrie de îndată procesul verbal împreună cu secretarii şi scrutatorii. Tot atunci, Adunarea va păși la subscrierea a două acte de mai

înainte pregătite (lăsându-se: numai numele Domnului în alb): Intâiul act va
constată, alegerea, de Domn: făcută în persoana... '. (cutare); al doilea ăct vă
fi notificaţia din partea Adunărei generale :a: Moldovei către Maiestatea, Sa
Imperială Sultanul a alegerei de Domn, şi cerând investitura, în conformitate cu articolul 12 din Convenţia din 7 (19) August 1858. O-a treia . împărtășire subscrisă de Preşedinte și de; sceretari se va face -Locotenenţei

princiare, -despre alegerea Domnului, şi făcându-se invitaţie ca de îndată să-i
predea frânele Ocârmuirei. Aceste trei acturi

subscriindu-se,

Prezidentul cu -

toată Adunarea, sculându-se în picioare, vav , proclamă iîn glas mâre pe. alesul
Domn al 'Ţărei Moldovei.
|
«Ş 18. Dacă Domnul ales va fi: faţă îîn Adunare, el va fi invitat de. către
Prezident ca să se sue la tribună și, în făța Adunărei

să facă juși a .ţărei,

84

|
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|
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rământul cuvenit. Dacă alesul nu va fi faţă, se va numi de
îndată o deputaţie, compusă de doisprezece membri ai Adunărei, spre a aduce
pe Domnul

ales în sânul Camerei. Domnul se va sui la tribună și, înfățișându-i-se
Crucea

și IEvanghelia, va face în glas mare

următorul jurământ:

e

«Jur în numele Prea Slintei Treimi și în faţa 'Țărei mele, că voiu
păzi cu
«slințenie: drepturile şi interesele patriei, că voiu fi: credincios Constitu
ţiei în
«textul și spiritul ei; că în toată domnia

mea voiu priveghiă la respectarea

«legilor pentru toţi şi în toate, uitând toată prigonirea' şi toată
ura, iubind
„ «deopotrivă po.cei-ce m'au iubit şi pe.:cei ce :m'au urit,
neavând înaintea
«ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei române.
Așă Dumnezeu și com-

«patrioţii mei să-mi fie întru ajutor»

ni

-

«Ş :19. După aceasta, Preşedin
va tele
îmmână Domnului: tustrele actele
citate la $ 17 și: va declară, ședința rădicată, .
E
|
«$ 20. Uşile se vor deschide și Domnul, urmat de membri
i Adunărei Generale, va intră în sala 'Tronului unde, suindu-se
pe tron, va, primi: guver-

nământul din mânile Comisiei 'Interimare, ale căreia puteri
în acest minut
vor conteni. Ministrii vor face raporturile
lor Domnului și ordonanţele militare de toată arma, i se vor înfățișă.
o
te
«Ş 21. În minutul suirei pe. tron, o salvă .de artilerie de 101
tunuri și clopotele dela toate bisericile vor vesti Capitalei instalarea
Domnului Stăpânitor

al 'Ţărei Moldovei.
n
|
a
Mi
«$ 22. Aceste Instrucţii se vor împărtăși de indată
Locotenenţei Princiare,
pentru ca în timpul cuvenit să reguleze : localitatea
cuvenită și celelalte ser„Dări publice pentru întronarea Domnului, confor
mându-se întru aceasta la

vechile datine însemnate în arhivele şi în istoria ţărei.
«Membrii

Aneza M. Petiţia
Electivă, a Moldovei,

Comisiei
a:

(subscrişi):

Logofătului

|

P. Mavrogheni, Kogălniceanu,
L. Rosetti, M. Costaki.»

Ștefan

din 4 (16) Ianuarie

Catargiu

către Adunarea.

1859:

«Onoratei Adunărei Elective! Logofătul Ştefan Catarg
iu. Văzându-mă, în
Monitorul Oficial, trecut în Lista! Candidaţilor la
Domnie, după drepturile
ce le am după Convenţie, eu rog pe onor. Adunar
e a mă şterge din această, |

listă pentru această alegere.
i

_ Aneza

Se

NE

"(Subseris) «Şt. Catargiu.»

N. Adresa. No, 5 a Căimăcămiei Moldovei

Electivă a Moldovei, din 4 (16) Ianuarie 1859:

către Adunarea

«Onorabilei Adunări Electivă a Principatului Moldovei.
— Prin scăpare din
vedere, netrecându-se în lista candidaţilor la domnie pe
d-lui Colonelul Aleca
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Cuza, care posedă, toate calităţile cerute de art. 13 din Convenţie, “Căimăcămia. cu onor poftește pe onorabila Adunare de a luă în cuvenita, băgare
de seamă dreptăţile d-sale: Colonelului Cuza și a-l înscrie între candidaţi
la domnie.
(Subserişii: «V. Sturdza, Panu, LA. Cantacuzin,
«Ministru Secretar de Stat (subscris) V. Alecsandri.»

Anexa

0. Propunerea

prezintată Adunărei

Elective

a Moldovei

de către mai mulți deputaţi, în 3 (15) Ianuavie 1859:
«Luând în privire trebuința, ce este de a se hotărt Lista, Civilă a Domnului,
în conformitate cu art. 14 din Convenţia din 7 (19) August 1858, întrun chip
cu totul îndestulător. pentru trebuințele Domnului, însă totodată și neatârnat
de orice înrâurire străină, subscrișii propun Adunărei ca să încuviințeze
următoarele:
«I,. Lista civilă a viitorului Domn, pe tot timpul domniei sale, se hobăreşte
a fi de 2.000 galbeni pe lună.
- «IL. Domnului se dă locuinţă partea stângă din Palatul Ocârmuirei cu mmobilaţia, sa, atenanţele şi grădina; reparaţiile mari vor fi pe contul ţirei.
«III. Statul nu va plăti altă suită Domnului decât un şef de Stab şi patru
Adiutanţi.
(Subseriși) «M. Kogălniceanu, Iacovaki, C azimir,
N. Canano, C. Gr. Ghika, |. Gane»

Aneza P. „Amendament la propunerea .de mai sus, prezinlat
Adunărei llective a Moldovei de către mai mulți deputaţi, în 4 (16).
Ianuarie 1859:
;
«Subserișii propun ca lista civilă a Domnului să se hotărască la suma „de
30. 000 galbeni pe an.
(Subscriși) aV. Alecsandri, Panu, LA.
N. Suţu, 0. Miclescu, St.

Procesul verbal
Ianuarie

Cantacuzin,
Catargiun

VI al Adunărei Elective. a Moldovei din 5 UD

1859:

Anul 1859 Ianuarie în 5 zile. Şedinţa a şesea se deschide
dința, Inalt Prea Sf. Sale Părintelui JMilropolil.
D-l Secretar A. Grigoriu ceteşte apelul nominal, la care au

:
sub preşefost faţă 49.

membri, iar absenţi şese, şi anume: bolnavi d-nii' Ştefan Catargi, P. Roset,
N.. Suţu, şi nu au venit d-nii P. Balș, N. Istrati şi Grigorie Sturdza.
D-l Secretar G. Haşnaş cetește Procesul Verbal al ședinței trecute, care”

se adoptează de Adunare firă vreo modificare.
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|

180

raportorul Comisiei însărcinate cu redigiarea unui proiect

de mulțumire pentru Puterile garante, cetește acest proiect, care se adop-

tează de către Adunare:în unanimitate; fără două

voturi,

d-nii

A.

Balş și

Dimitrie Corne, cari s'au abținut dela votare. El Slăsuește în următorul chip:
«Anul una mie opt sute cinzeci și nouă, luna Ianuarie în cinci zile.

“«Adunarea Electivăa Moldovei, în a şesea sa şedinţă,

«cedă la alegerea Domnului, încheie:

înainte de a, pro-

|

-«l. Adunarea, Blectivă a Moldovei rostește a sa adâncă recunoștință Pute-

«rilor ce au subscris Tractatul

de Paris pentru recunoașterea

și garantarea

«drepturilor Principatelor Române, înscrise în Capitulațiile lor cu Imperiul
«Otoman.
|
De
e
a

«II. Adunarea Electivă, înaintea,
lui Dumnezeu și a oamenilor, declară că:
«Unirea, Principatelor întrun singur Stat şi sub un Principe Străin din Fa«miliile Domnitoare ale Europei, cerută în unanimitate de Adunările ad-hoc
«în memorabilele zile de 7 și 9 Octomvrie 1857, a fost, este și.va fi dorința

«cea mai vie, cea mai aprinsă, cea mai generală a nației române,
«III. Adunarea

Electivă, în numele

'Țărei, rostește adânca ei părere de rău,

«că această. mare dorinţă, singura care, împlinită, poate. asigură fericirea a
«cinci milioane, de Români, nu sa împlinit; totuş ea .preţueșteși îmbrăţi«şează o Constituţie, care cuprinde elemente ce ţintesc la realizarea dorin-.

«țelor unanime şi constante ale naţiei.
|
"«IV. Adunarea sperează că Europa, în dreptatea sa, va ţinea seamă
de
«dorinţele rostite, în atâtea rânduri şi cu 'stăruinţă, de o întreagă nație».

D-l Gr. Balş: Cer cuvântul pentru o cestie personală. Convicţia mea şi
a alegătorilor moi. este 'că Prinţul Grigorie Sturdza merită de a 'so alege
Domn al Principatului Moldovei. Majoritatea, Adunărei însă “nu a admis pe
Prinţul Sturdza între candidații la, domnie.Nu vreau să critic hotărirea majorităţii și, pentru a feri ţara de amestecurile străinilor, nu vreau.să inva=.
lidez hotărirea Camerei şi voiu votă pentru unul din candidaţii primiţi de
Adunare, pe care îl voiu socoti mai demn

de a împlini această misie.

D- AM. Kogălniceanu : Declaraţia făcută de d-l Balș arată o susceptibili-

tate demnă de toată lauda. Indată însă ce un deputat intră în Adunare,
el
este neatârnat; numai cugetul şi conștiința, îl conduc; mandatele imperative
de mult sunt declarate de către diferite Adunări, că nu pot îndatori cugetul
deputaţilor.
Sa
SE
„Se ceteşte o adresă:a d-lui N. Suțu, prin care zice. că, fiind bolnav şi
neputând veni, daclară a-şi da votul pentru d-l Colonel Alecu Cuza..
Adunarea hotărește că un. membru absent nu poate luă parte la votare, asemenea -

dar și Prinţul Nicolae Suţu. .
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Inalt Prea Sf. Sa Păr. Mitropolit, sculându-se
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în picioare, declară că

ziua pentru a se alege Domnul 'Ţărei a sosit,
Inalt Prea Sf. Sa Păr. Mitropolit : Această Adunare, menită pontru a: %
legislativă, se găseşte întrunită astăzi numai spre alegerea Domnului 'Țărai
Nu mă îndoesc, iubiții mei compatrioți, că fiecare din d-voastre preţueşte
cât de importantă este această operaţie şi în ce grad -viitorul ţărei se află
legat. cu rezultatul ei. Mai înainte de a pășiîn lucrare, cu rog pe milostivul
Dumnezeu ca să ne lumineze şi si ne povăţuească, spre a nemeri cu ale

noastre voturi pe acela din candidaţi, carele mai mult merită încrederea obştească și ale căruia legături cu ţara închezeșluesc mai mult priincioasele cugptări ale sale către compatrioți. Așă, dar fieștecara, povăţuit de al său cuget,
îndeplinească chemarea sa cu depunerea votului pentru această alegere, care

potrivit cu înţelesul Convenţiei, trebue neapărat să iea sfârşit în seanţa de astăzi.
Atunci Adunarea a repeţit de trei ori: «Să trăească Mitropolitul!»
Prea Sf. Sa Păr. Mitropolit cetește în glas mare formula următorului juământ :
«Juraţi că, în votul

ce aveţi

a da, nu veţi: fi povăţuiţi

de. nici o privire

«de interes personal, de nici o îndemnare sau înrâurire străină, de nici o
«părtinire şi că nu veţi aveă dinaintea ochilor voştri decât binele. Princi«patelor-Unite și viitorul naţiei române». - Fiecare deputat, chemat unul după altul cu apel nominal de către d-l
SecretarA. Grigoriu, se apropie de biuroul Președintelui
și, sărutând Evangelia şi Sfânta Cruce, zice în auzul tuturor: «dur şi Dumnezeu să-mi fi e
«întru ajutor. >
Inalt Prea Sf. Sa Păr. “AMitropolil, asistat de. Viceprezidentul Adunărei
P. Mavrogheni, şi însoţit de doi secretari, d-l Nicu Caturgiu şi A. Grigoriu,
constatând timpul de 12 oare după art. 12 din Convenţie, se scoboară dela
biurou în mijlocul sălii la biuroul provizoriu așezat acolo.
Se trag la sorţi din întregul număr al deputaţilor patru scrutatori și anume:
d-nii Milu, 1. Pruucu, L. Catargiu şi I. A. Cantacuziu.
„.

Deputaţii, chemaţi de către d-l Secretar W. Catargiu, cu apel pominal
după ordinul alfabetic, unul după altul, sculândii-se dela locurile lor respective şi apropiindu-se: de biurou, votează în. glas mare, potrivit instrucţiilor

pentru alegerea Domnului şi înscriu acel vot în rubrica rospectivă a tabloului
alegerei.
Inalt Prea

Sf. Su,

votând ca Proşădinte în urmă,

a rostit următoarele

cuvinte:

«Aceasta este ziua care o a făcut Domnul să ne bucurăm și să ne , veselim
«întru dânsa. Au trecut sute de ani, iubiții mei compatrioți, de când Moldova
«pierduse dreptul său de a-și alege pe Domnul Stăpânitor. Acum, când mila
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«lui Dumnezau s'a pogorit peste ţara aceasta ca ploaia pe pământ, însuflând
«în inimile prea puternicilor împărațiai Europei (cărora se cuvine. din par«te-ne adâncă mulțumire) și a căror numai aducere aminte face fericit pe
«un popor, am câștigat iarăș drepturile. noastre. Zic dară -cu Prorocul că

«aceasta este schimbarea dreplei celui Prea Inalt Și, precum în anul trecut,

cam zis că unde este turma, va, fi și păstorul, iară mai repetez acelaș cu«vânt și, împreună cu toată Adunarea, votez 'şi subscriu pentru d-l Colonel

Alexandru
„După

Cuza, pentru Domnul Stăpânitor al Moldovei».

săvârşirea

votării, serutatorii,

numărând

voturile, au

găsit

unani-

mitatea de 48 voturi pentru d-l Colonel Alecu Cuza, abținându-se numai d-lui

de:a votă, conform $ 12 din. instrucţiile 'alegerei.
« Adunarea pășşește la, subserierea următoarelor acte:
-Î. Actul care consialează alegerea de Domn, făculă

Alecu Cuza, și care glăsueşte:

în persoana

d-lui

Ma

«Anul: 1859, luna Ianuarie în 5 zile, în a șasa seanță a Adunărei,

şi anume

«în a noua zi după întrunirea sa, procedându-se la alegerea, Domnului, în con«formitate' cu art, 12 și 13 din Convenţia subscrisă la Paris între Inalta, Poartă
«Otomană și între Puterile garante driturilor Principatelor-Unite Moldova și

« Valahia, sa ales, cu majoritale de 45 glasuri, pe d-l Colonel Alecu Cuza
«Domn Stăpânilor al Iloldovei. Despre care sa făcut acest act de
alegere,
«subscris de Adunare, și care s'a dat, odată cu ocârmuirea țărei, în mânile

«Inălțimei Sale Alexandru-loan Cuza, Domn Stipânitor al Moldovei.»

II. Notificaţia din partea Adunărei generale a Moldovei către Maiestatea

Sa Imperială Sultanul a alegerii Domnului, și care glăsueşte:.
«In conformitate cu art. 12 și 13 a Convenţiei din Paris, subserisă între
«Reprezentantul Maiestăţii Voastre Imperiale și între Reprezentanţii Puterilor
«Garante driturilor Principatelor-Unite Moldova și Valahia, în a noua zi după

«convocarea sa, și compusă fiind de patruzeci şi nouă membri, Adunarea Ge-

«nerală a Moldovei a procedat astăzi, în 5 lanuarie 1859, la alegerea Dom«nului, și cu unanimitatea voturilor, a ales pe Domnia-Lui Colonelul Alexandru
«loan Cuza Domn al 'Țărei Moldovei. Plină de încredere în augusta voastră
«bunăvoință pentru Principătele-Unite şi în conformitate cu art. 12 din sus
«oitata Convenţie, promulgată pin Impirătescul Vostru Hatișerif la 1 a lunei

«Rebi-ul

evel

1275, Adunarea Generală a Moldovei vine respectuos a cere

«Impărăteasca Voastră Investitură pentru Domnul nostru. Dumnezeusă pre=
»lungească augustele zile ale Maiestăţii Voastre Imperiale! Dumnezeu să bine«cuvinteze Impărăţia Voastră! Aceasta este dorința cea mai vie şi cea mai

- «statornică a Adunărei Elective a Moldovei şi a întregei naţii române.»
,

Inalt

Prea

Sfinţia Sa,

dimpreună

cu secretarii, subscrie

făcută Locotenenţei Princiare despre Alegerea Domnului

împărtăşirea,

și “care glăsuește:
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«ln puterea art. 12 din Convenţia

S9

de Paris și a Instrucţiilor pentru ale-

«gerea de Domn, astăzi, la 5 Ianuarie 1859,în a noua zi dela deschiderea,
«Adunărei Elective, procedându-se la alegerea Domnului, faţă fiind patruzeci
„«și nouă deputaţi, şi cu unanimitatea, voturilor alegându-se pe d-l Colonel
«Alexandru loan Cuza' Domn Stăpânitor al 'Țărei Moldovei; subscrisul Prezi«dent al acestei Adunări, comunicând Înaltei Căimicămii această alegere, cu

«onoare îi face. invitaţie ca, îndată trecând Inălţimii Sale Prințului Stăpânitor
«frânele guvernământului, să facă cunoscut. despre aceasta şi tuturor autori«tăţilor respective.»
Inall Prea Sfinția Sa Păr. Mitropolit, sculându-se atunci în picioare,
proclamă în glas mare pe Domnia-Lui Colonelul Alexandru Ioan Cuza
Domn al Moldovei. - |

Domnul Alexandru

Cuza, fiind faţă îîn Adunare,

după invitarea. co i sa

făcut de către Președintele, se sue la tribună şi în faţa Adunărei şi-a ţărei,

face următorul jurimânt:

-

a

.

„Jur în numele prea Sfintei. Treimi şi în fața (ărei mele, că voiu păzi
„cu sfințenie drepturile şi interesele patriei, că voiu fi credincios Cousli„lutiei în telulşi în spiritul ei, că în toată domnia mea, voii priveghiă
„la respeclarea legilor pentru toți şi în toate, uitând toată - prigonirea şi
„toală ura, îubind deopolrivă pe cei ce nvau îubil şi pe cei ce nau uril,
„neavînd înainteca ochilor mei decât Linele şi fericirea nației române. Aşă,
„Dumnezeu şi compatrioții mei să-mi fie întru ajutor !*.
După aceasta, Președintele Adunărei, Inalt Prea Sfinția Sa Păr. Aitro:

polit, îmmânează Inălţimii Sale Domnului Alexandru Ioan Cuza—Aactul prin
„care se constatează alegerea sa, Notificaţia către Maiestatea Sa Imperială
Sultanul, şi Impărtăşirea către Locotenenţa Princiară.
După care, d-l M. Kogălniceanu, în numele Adunărei, adresează Inălțimii
Sale următoarele:
«După, una sută cincizeci. și patru de ani de dureri, de umiliri şi de do«gradaţie naţională, Moldova a, reîntrat în vechiul său drept, consfințit prin
«capitulaţiile. sale, dreptul .de a-şi alege pe capul său, p6 Domnul. Prin înăl«țarea 'Ta pe tronul lui Ştefan cel. Mare, sa reînălțat insăș naționalitatea ro-.

«mână. Alegându-Te de capul

său, neamul nostru a voit să împlinească o

«veche datorie către familia Ta, a voit să-i răsplătească sângele strămoșilor Tăi

«vărsat pentru libertăţile publice. Alegându-Te pe Tine Domn în țara noastră,

cam vroit să arătim lumei aceeace toată țara doreşte: la legi nouă om nou.
«O Doamne! mare și. frumoasă Iţi este misia. Constituţia din 7 (19) ) August
«ne însemnează o epocă nouă şi Măria Ta ești chemat să o deschizi!: Fii dar
«omul epocei. Fă ca legea să înlocuească arbitrariul; fă ca legea să fie tare.

«lar 'Tu, Măria Ta, ca Domn, fii bun, fii blând, fii: bun mai ales pentru: acei
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«pentru cari: mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi.
Nu uită că,
«dacă cincizeci de deputaţi Te-am ales Domn, însă ai să domnești
peste două

«milioane!de oameni! Fă dar: ca domnia Ta să fie cu totul de pace
și de
«dreptate; împacă patimile şi urile dintre noi;şi reintrodu în mijlocul
nostru

«strămoșeasca, frăţie. Fii simplu, Măria 'Ta, fii bun, fii Domn
cetăţean; urechea
«Ta fie pururea deschisă la adevăr, și închisă la minciună
și lingușire. Porţi
«un frumos şi scump nume, numele lui Alexandru cel Bun.
Să trăeşti dar
«mulți ani ca și dânsul, și fă, o Doamne, ca prin dreptate
a Europei, prin des-

„«voltarea, instituţiilor noastre, prin simţimintele Tale patriotice,
să mai putem
«ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, când Alexan
dru cel Bun
«ziceă ambasadorilor împăratului

din Bizanţiu, că: România nu are alt ocro-

«titor decât pe Dumnezeu şi sabia sa. Să trăeşti Măria Tab!

“Cu

încuviințarea

Adunărei,

Inalt Prea

ridică şedinţa la două ore după amiazi.

Sfinţia

Sa

Părintele

Mitropolit

Preşedintele Adunărei, (subscris) Sofronie, Mitropolitul Moldovei,
|
Secretarii Adunărei, (subseriși:) N. Catargiu, A. Grigoriu.
Serutatori, (subseriși:) N. Milu, 1. Pruncu, L. Catargiu, ll. A.
Cantacuzin,

La, alegerea de Domn al Moldovei a Colonelui Alexandru Cuza,
făcută de Adunarea, Electivă din Iași, consemnată în Procesul Verbal
VI din 5/17 Ianuarie 1857 se constată, că au fost prezenți
49 deputați, cari au luat parte la ședința, a, șasea a Adutărei, fiind
lipsă
6 Deputaţi, şi anume: bolnavi 3 (Ștefan Catargiu, Petrachi Roset,
Bălănescu și Nicolae Suţu) și absenţi 3 (Panaite Balș, Nicolae Istrati
și: Grigorio M. Sturdza).
Sa
|
e
Au luat parte la ședință :
1 Mitropolitul Moldovei.

33 Deputaţi naţionali şi anume:

8

6

,

48
1

29 Deputaţi întruniţi în sala dela «Elefant».
(N. Suţu însemnat bolnav).
“4 Deputaţi cari nu erau prezenți la întrunirea; din sala
dela «Elefant» și anume: Al. Ciurea, Al. Mavrocordat, C. Miclescu și N. Catargiu. Deputaţi Mihăileni, și anume: Alecu Balș, N: Milu, 1.
Pruncu,
N.
Yogoride, G. Iamandi, D. Iamandi, Lupu Botez, Alecu
Botoz-Forăscu.
N
|
Deputaţi Grigoriani și anume: Grigorie Balş, Constantin
Ilur„ muzaki, Iorgu Ghikă, Al. Scorţescu, [. Radu și D. Korne.
Deputaţi cari au format unanimitatea, voturilor date,
și
Colonelul Alexandru Cuza, care n'a votat.

49. 'Totalul membrilor prezenţi.

185
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Procesul Verbal

încheiaţ

țonal din Moldova,
1859:

de

mai

mulţi membri

ai

91:
Partidului

Na-

întruniţi în sala la «Elefant» în 3/15 Ianuarie

Astăzi în 3 Ianuarie anul 1859, Partidul Naţional Independent, întrunindu-se în ședință şi păşind în scrutin pentru alegerea. candidatului la Domnie,
pe care cu

toţii pe

onor

ne îndatorim a susţineă în Adunare prin vot pe faţă,

a ales cu majoritate absolută la Domnia

Moldovei pe Colonelul Alecu Cuza. .

(Semnaţi:)

-

Manolachi Costali Constant. Gr. Ghika,
G. Cuciuranu,
N. Roseti Bălănescu,

„1.

L. Roset,
1.
|.
N.
A.

Gane,
|.
A. Cantacuzin, N.
„N.
Docan, .
_.M.
Panu, ..
„P. Carp,

C. Rolla,
I. Donici,

p. Mavrogheni,
L.. Catargiu,

D, Miclescu, - . St. Silion,

Gheorghiade,

Sturdza,
P.
Pisoski,
„.V,
G,
Cananău,
N.
Kogălniceanu,
PE

Cazimir,
.
lacovaki,
Alecsandri, C. Roset Teţeanu,
A. Grigoriu,
Hasnaș,
AL. Moruz, ...:- ..
Suţu,
N. Mavrocordat.

In total 30 Deputaţi prezenţi.
Adresa

Domn

către

Moldovei

Căimăcămiei

Moldovei,

al Principatului

Alexandr u

10

1, ales

din 5 (17) Ianuarie 1859:

Prea Inălțate Doamne, — Conform cu Comunicaţia sub No. 8 din 5 lanuarie, primită din partea Adunărei Naţionale, întemeiată pe regulamentul votat
de Adunare pentru alegerea Domnului, subserișii, membrii ai Căimăcămiei,.

în mânile Inălţimei

vin cu respect a depune

Moldaviei. Ai Inălţimei Voastre

(Subscriși:) V. Sturdza,

- Adresa Căimăcămiei

prezentanții Puterilor

Voastre

frânele guvernului

prea plecaţi servi.
A. Panu, |. Ă, Cantacuzin.

Moldovei. către Marele

Garante

Vizii și către Re-

la Iași, din 5 (17) lanuarie 1859:

Alteţei Sale Marelui Vizir. .

Excelenţelor Lor Reprezentanţilor Austriei, Praneiei, Marei Britanii, Rusiei,
Prusici, Sardiniei.
Căimăcămia

Moldovei 'are

onoarea

a vă

anunţă

că

astăzi, 5/17

Ianuarie,

Adunarea Electivă a ales Domn, în unanimitatea a 49 membri prezenţi, pe .
Domnia Sa Colonelul Alexandru loan Cuza, căruia Căimăcămia, conform De-:
-:
ciziunei. Adunărei, a remis îndată frânele: Guvernului.
(s.) V. Sturaza,

A, Panu, |. A. Cantacuzin.
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Ioau.I, Domnu

din 5 (17) Ianuarie 1859:

|

al: Moldovei,

câtre

|

-

Noi Alexandru Ioan I, cu mila lui Dumnezeu

și Voința naţională, Domn

Voința naţiei, prin legiuitul ei organ, Aduna
rea

Elcetivă, Ne-a ales Domn

al Moldovei.

La toți de faţă şi viitori sănătate,

|

al Moldovei. Suindu-Ne pe tron cu numele de
Alexandru

loan 1, cea întâi:
datorie a Noastră este de a'Ne adresă către voi, iubiţi
lor compatrioți, de avă
dori pace și ferici

re și de a vă spune care sunt cugetările şi
simţirile Noastre.
Inainte do a, Ne sui pe tronul la care
Ne-a chemat încrederea! 'naţiei,
Noi, în fața Adunărei, am făcut următorul
jurământ: «Jur, în numele Prea
«Sfintei

Treimi,

și în faţa țărei

Mele, că voiu păzi cu slințenie drepturile şi
<interesele patriei, că voiu fi credincios Const
ituţiei în textul și în spiritul ei,
«că, în
toată, Domnia Mea, voiu' priveghiă

la respectarea legilor pentru toți.

«și în toate, uitând toată prigonirea şi toată
ura, iubind de o potrivă po cei
«ce Mau iubit și pe cei ce M'au urit, neavâ
nd înaintea ochilor Mei decât bi«nele şi fericirea nației române. Așă Dumn
ezeu și compatrioții Mei să-Mi fio
<întru ajutor

!»
Acest jurământ arată linia de purtare c6 avem.
a păzi în Domnia Noastră. Guvernământul Nostru va fi, în toată puter
ea cuvântului, guvernământul
precum îl vrea, precum îl statorniceşte Convenţia
încheiată în 7 (19) August!
1858 între
Inalta, Poartă Otomană

stre. Vom fi Domn constituţional.

şi Puterile garante drepturilor patriei noa-

|

|
Vom respectă toate drepturile Adunărei _Elective,
și toate stăruinţele
Noastre vor aveă de ţel desvoltarea nouălor instit
uţii, ce ne-a recunoscut
Europa, și adevărata și temeinica, punere în lucrar
e a reformelor cerute de
citata Convenţie.
|
i

Indată după alegerea fratelui Nostru, Domnul
din Valahia, vom păși la
înființarea Comisiei Centrale din Focşani,. menit
ă a restrânge legăturile
dintre doui ramuri ale aceleiaș naţii. Cu concu
rsul acestei Comisiişi al

Adunărei
organice

Elective, guvernământul nostru

cerute

de

Convenţie,

și

cari

se va grăbi

de a face legiuirile

sunt menite a introduce în socie-

tatea, noastră marile principii ale Staturilor moderne.

,

Pentru ca aceste mari reforme să aibă drept
rezultat fericirea obșteasciă,
Noi sfătuim și îndemnăm pe toţi compatrioţii
Noștri :de orice stare și condiţie ca să uite desbinările şi urile trecute. Numa
i pacea: dintre noi, numai -

iubirea între fiii aceleiaș țări.şi naţii, numai o depli
nă armonie între toate.
clasel

e societății, întrunind aşă toate puterile, poate
să ne întărească;și așă.
și guvernământul și poporul, mână în mână,
să ridicăm patria noastră din
căderea, în care au adus-o nenorocitele întâmplări
ale trecutului.

'187

DIVANURILE

AD-1H00 DIN IAȘI ȘI BUCUREȘTI,

vi,

|

93

„_Misia Noastră, deşi frumoasă, este mare şi foarte grea! Nu vom putea-o
împlini decât dacă vom aveă îmbrăţișarea sinceră şi sprijinul puternic al
compatrioţilor ?Noştri. Toate zilele Noastre vor fi întrebuințate în chip de
„ale merită și dobândi. Noi facem un apel la patriotismul, la râvna, și activitatea funcţionarilor publici, cari sunt legiuitele organe. ale guvernământului în relaţiile sale cu particularii. Legile căzuse în părăsire, şi cu dânsele toată puterea Ocârmuirii. Legile trebue-să-şi redobândească toată autoritatea. Puterea executivă având a fi în viitor organul legalităţii celei. mai
stricte, trebue dar 'ca să fie tare şi respectată de toţi, 'Trebue ca, În viitor,
fiecare cetăţean, fără osebire, să fie apărat în Onorul, în vieaţa şi în averea
sa, Aceste mari bunuri sunt încredințate ocrotirii autorităţilor publice.!
|

„Precum

aveă

vom

de bucurie a căută și a răsplăti toate meritele, tot

devotamentul. tot serviciul onorabil al funcţionarilor mari: şi mici, pe. atât
guvernământul Nostru este nestrămutat hotărit de a pedepsi fără eruțare și
"cu toată, asprimea, legilor tot abuzul și toată călcarea de lege.
'Faturor compatrioţilor Noştri le trimitem Domneasca și frăţeasca noastră

urare, şi Dumnezeu să binecuvinteze Principatele Unite.
=

-

(5). Alexandru Ioan. IL.
Ministru Sooretar de Stat (contrasemniat) V, Ale osandri.

-mnait Ordin de : zi. No. -1 către. Oastea, Fr incâpatelui Moldovei
al Domnitorului Alexandru. Ioan Cuza, din 5 (17) Ianuarie 1859:
Postul de. Hatman al Oastei găsindu-se vacant, Noi, având în vedere meritele Comandirului de: Muscheteri, Colonelul Milicescu, îl întărim ca vremelnic îndeplinitor îndatoririlor de Şef al Oastei, pâni la definitiva numire

a unui Hatman, îndeplinind şi tneţia de Comândir, al Regimentului în care
se găsește astăzi.
Aceasta se obşteşte în Oaste

spre

ştiinţă.

Decretul Dommnesc pentru: numirea, de General. a Colonelului Cos:
tachi Milicescu, din. 9 (21) Ianuarie -1859:..
Dumisale

Colonelului Costachi Milicescu,

E

Cerând trebuinţa a se împlini locul ce este vacant de Şef al Oastei, Noi,
luând în consideraţie vechimea, d-tale- în rangul de faţă, și cunoștințele ce

ai desvălit în ramul militar, vroind totodată a restatornici ierarhia militară,
și a dovedi că acest înalt post ostășese, de acum înainte, va puteă fi ocupat
de oricare îl va merită; am găsit de cuviință a te înaintă la rangul de Ge-

neral, întărindu-te totodată la postul de General Inspector şi Şet a toată Pu-

„terea armată

a Principatului; despre

Noastră de zi No. 7

care
e
sa obștit, prin oaste prin porunca
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„«Nădăjduim dar că, la acest post, la care te-a chemat încrede
rea ce avem
în d-ta,te vei sili a insuflă în oaste spiritul de disciplină
și de supunere,
care este 'cea întâia condiţie a unei armate bine organizate,
chemată.
mai

inainte de toate a susţinei buna .orândueală în lăuntrul țărei,
şi a apără în
toată vremea, drepturile Principatelor Unite.
„(5) Alexandru

Ioan.

Imalt Ordin de zi No. 4 către Oaste al Domnitorului Moldov
ei
Alexandru. Ioan Cuza, din 10 '(22) Ianuarie 1859:.
|
„Inalt Ordin de zi prin toată Oastea Principatului Moldove
i.

|.

„ Provedinţa, prin înâna naţiei, Ne-a ales din şirurile voastre, pentru
ca să

“Ne suie pe tronul Moldovei. Prin acest act nația, a dovedit că
iubeşte ca o
mamă

pe fiii săi oșteni, și că are cea mai deplină încredereîn
simţirile lor

de devotament către patrie. |
e
i
i
„Vouă, fraţilor de arme, este încrezută păzirea, ordinului legal
și apărarea,

întregimei pământului

nostru. Fiţi mândri

de menirea voastră, căci este no-

bilă, mare, serioasă, şi meritaţi iubirea concetăţenilor voştri
prin observarea
disciplinei celei mai stricte; meritaţi respectul străinilor cu
energia prin care

veţi ști a susţineă, deviza armiei române — Onor
şi Patrie. —
Această deviză a fost scrisă cu sângele strămoșilor noștri
pe steagul Mol-

dovei, pe acest: steag, care a fost purtat din victorie în victorie
în timpurile

luptelor, odor scump și glorios, ce se găseşte acum
în mânile voastre. *
Noi, ca Oștean, ca Domn, ca Român, îl primim cu
mândrie, și rugăm

pe Dumnezeu să ne învrednicească a-i păstră locul măreț
ce i se cuvine, în
tot timpul Domniei Noastre. Țara noastră a intrat într'o
epocă de reînviere;
toți fiii săi cei buni, civili sau militari, să-și, dea acum
mâna într'o frăţească

„ concordie,

ca

să ajute la desăvârșirea

misiei

Noastre.

Noi vom.

încurajă

,
vom deosebi, vom răsplăti pe cei buni, dar vom depiirtă,
de“ Noi pe cei răi,
şi
îi vom

supune asprimii legilor.

-

Deci, fiecare la postul său, de astăzi înainte!

Voi, fraţilor de arme, pe
lângă steagul Moldovei, ciici:în viiitor; ca și în trecut,
deviza voastră aro să
fie— Onor şi Patrio.—

a
(s) Alexandru

loan.

„Decretul Domnesc No. 3 pentru numirea Ministrilo
r Moldovei

din 15 (27) Ianuarie 1859:

Principatele-Unite Moldova şi Valahia.
Noi Alexandru loan I, cu mila lui Dumnezeu

al Moldovei. La toţi 'de faţă și viitori sănătate:

Am

decretat şi deerctăm următoarele: | -

i

ME
și Voința Naţională, Domn

|

189
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Art, 1. D-lui Vasile Sturdza este numit Ministrul Nostru Secretar de Stat
la Departamentul din Lăuntru, Prezident al Consiliului.
Art. IL D-lui Manolachi Kostaki Epureanu este numit Ministrul Nostru |
Secretar de Stat la Departamentul Dreptăţii.
Art. III, D-lui Lascar Rosetti este numit Ministrul Nostru Scoretar de
Stat la Departamentul Finanţelor.
Art. IV, D-lui Costachi Rolla este numit Ministrul Nostru Secretar de Stat
la Departamentul Cultului şi al Instrucțiunii publice.
Art. V. D-lui Vasile Alcesandri este numit Ministrul Nostr u Secretar de
Stat la Departamentul 'Trebilor străine.
Art. VI. D-lui Dimitre Scarlat Miclescu este. numit Ministrul Nostru la
:
Departamentul Lucrărilor publice.
Nostru
Ministrul
numit
este
Art. VII. D-lui Generalul Costache Milicescu
i
Secretar de Stat la Departamentul Trebilor militare...
„Art, VIII şi după urma. Ministrul Nostru Secretar de Stat la, Departamentul

“Prebilor străine este însărcinat cu executare ordonanţei de față.
Datu-s'a în Domneasca Noastră reşedinţă Iași, în 15
tuirei 1859 şi.al Domniei Noastre cel întâiu,
:

- Din ordinul Domnului,

„Decretul Domnesc

Ianuarie
a

anul mân-

(5) Alexandru Ioan.

Ministrul 'Prebilor străine, (e) V. Alecsandri.

No. 4, din: 16. 08) 1Ianuarie 1859:

. Principatele- Unite Moldova şi Valahia.
„Noi Alexandru loan [, cu mila lui. Dumnezeu
al Moldovei.

Sa
şi Voința, Naţională, Domn

„La toţi de faţă și viitori sănătate.
a
“Am decretat și decretăm următoarele:
în funcţiile sale de Director
întărit
este.
Teriakiu
„Art. 1. D-lui Alexandru

i
al Ministerului din Lăuntru.
Director
de
sale
funcţiile
n
în
Art. IL. D-lui Dimitrie Meleghi este întărit
al Ministerului Dreptăţii.

Art. III. D-lui Costachi Balaiş este întărit în funcţiile sale de Director
al Ministerului Finanţelor:
Art. IV. D-lui Alexandru A. Fotino este întărit în funcţiile sale de Director
al Ministerului 'Trebilor străine şi Secretar.al Consiliului Ministrilor.
„Art, V, D-lui Panait, Donici este întărit în funcţiile sale de Director al
Ministerului Lucrărilor publice.
Art. VI. D-lui George Dulcescu este întărit în funcţiile sale de Director
al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii publice.

|
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„Art. VII și de pe urmă. Ministrul nostru din afară este însărcinat cu
exe-

tarea, ordonanţei de faţă.
II
: Datu-s'a: în Domneasca Noastră reședință Iaşi, în 16 Januarie anul
.mântuirii

1859, şi anul Domniei
IE

ca

aa

; Din ordinul

'

Noastre cel întâiu.

-:

aa

Domnului;

(5)

Ministrul

Alexandru Ioan.

Trebilor străine,

aaa

|

(s) V. Alecsandri,

- Decretul Domnesc No. 9 din 19 (31) Ianuarie 1859:
* Ppineipatele-Uniie Moldova și Valahia.”
i
Noi. Alexandu

al Moldovei.

loan I, cu mila lui Dumnezeu

E

a,

La toţi de faţă și viitori sănătate.

“După propoziţia Ministrului

Lăuntru,
"Am

e

|

!

|

și Voința,

|

Naţională

Domn

N

|

!

ă

Secretar de: Stat la Ministerul “Trebilor. din

i

decretat și decretăm următoarele:

pf

|
N

|
|

Art. 1, D-l Dimitrie Dascălescu este numit Administrato
r al districtului
Putna.— Art, 2, D-l Colonel Emanoil Frunză, asemenea
la districtul Ismail.—

Art. 3, D-l Vasile Romallo, asemeneala districtul Tecuciu.—
Art. £..D-l Costachi

Costăchescu, asemenea la districtul Tutova.
— Art. 3. D-l Scarlat Lambrino,
asemenea la „districtul Fălciu.— Art, G. D-l Alexandru
Străjescu, asemenea la
districtul Vasluiu.
— Art. 7, D-l Alexandru Beldiman, asemenea la district
ul

laşi.— Art. 8. D-l Alexandru Millo, asemenea la districtul Suceav
a.— Art, 9. D-l
Mihăiţă Jora, asemenea la districtul Neamţ.—ârt. 10.
D-l Mateiu Crupenski,

asemenea

la districtul Bacău.

a

Art, 11 și cel de urmă. Ministrul Nostru din Lăuntru este
însărcinat cu
executarea ordonanţei de faţă.
:
|
|
|

" Datu-sia în Domneasca Noastră „reşedinţă Iaşi, în
19 Ianuarie 1859, anul
mântuir
ii

1859, şi al Domniei

Mele cel întâiu.

i

|

o
(5) Alexandru Ioan.

Ministrul din Lăuntru (ș.) V. Sturdza.

Decretul Dommesc No. 16, din 21 Ianuario (2. Fevru
arie) 1859;
Principatele-Unite - Moldova şi Valahia.

- Noi: Alexandr
u I, cu mila lui Dumnezeu și Voința Naţională Domn
loan
al Moldovei.
Sa
"La toţi de faţă şi viitori sănătate,
Am decretat şi decretim următoarele:
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“Art, 1. D-l Doctorul Ludovic: Steage este, întărit în funcţiile de Comisar

Viena, păstrându-și și postul:
ană
dela
din partea: Guvernului la Comisia, River
de protomedic al Statului.
Art. 2. D-1 Colonel Teodor Cihac este însărcinat cu gerenţa funcţiilor de,

protomedie până la. îndeplinirea
_misia

misiei

Steege, la, Co-

Doctorului

d-sale

zisă,

Art. 3 și de pe urmă. . Ministrul Nostru “Secretar de Stat la Departameniul

'Frebilor străine

este

însărcinat, cu executarea, ordinului

de faţă.

Datu-s'a în Domneasca Noastră reşedinţă lași, în 21 Ianuarie, anul mân-

tuirii 1859, și al Domniei

|

Noastre cel Întâiu.

(5) Alexandru Ioăă.

-

'
“Din ordinul Domnului, Ministrul Trebilor străine. : * n 0

:

pa]

ti

po

(5) V.: Alecsandri.

"Rămâne

acum pentru a încheiă să arătă

brilor de căpetenie ai Partidei naţionale

.

mişcarea; politică a mem:!

din Iași în “timpul

dela 22

Decemvrie (1858) — 3 Ianuarie (1$59) până la, dosivâşirea alogorci
de Domn al Moldovei a Colonelului Alexandru Cuza, precum €ea reiesă

din

actele

Guvernului Francez.

In urma

stăruinţei Caimacamilor Moldovei Anastasie Panu şi Va-!

sile Sturdza,

şi a unei lungi conferinţe - Ja, Consulul general al Pru-

Victor Place

a, cerut

siei 'Theremin, între cei doi Caimacaani şi. Consulii Francii și: Pru-:
siei, Secretarul Căimăcămiei fiind faţă; — Consulul francez ; din Iaşi.
Comitelui

Walewski

în 22

1858

Decemvrie

(3 Ianuarie 1859) instrucţiunile Guvernului francez: pentru cazul,
când Adunarea, Electivă a Moldovei, refuzând a procedă, la alege:
rea unui Principe indigen, ar proclamă, Unirea celor două, Principate:
și ar alege un Principe aparținând “unei familii princiare europeâne,
și putând intră, după opiniunea, celor doi Caimacami, înn posibilităţile eventuale.

Răspunsul

is

dat de Comitele Walewski Consulului Place după trei

zile, în 25 Decemvrie 1858

(6 Ianuarie 1859), dicţă d-lui Place —.

să se ţină în rezervă și se raporteze | imediat prin telegramă” evenimentele ce se. vor întâmplă.
Comitele Walewski

adresează Consulului general Beclard din Buou-'

rești, în 23 Decemvrio 1858 (4 Ianuarie 1859), următoarea telegramă:
Place crede. că Adunarea din Moldova; în: înţelegere
va proclamă Unirea şi Principele Străin.
Analele A. R.—Tom.

cu cea din Valahia,

Ce crezi despre aceasta ?

XXXIV.— Memoriile Sec. Istorice.

8

0

“Răspunsul
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Consulului

în 24: Decemvrio

general

Beclard

192

dat Comitelui

Walewski,

1858 (5 Ianuarie 1859), glăsuește astfel:

Nu credeam,ca lucrurile să fie atât de înaintate şi mă îndoesc
că Înţelegerea, de care vorbeşte d-l Place, există în realitate. La Bucureşti lumea e

ocupată în momentul

acesta

numai

de candidaturi valahe;. Principele

Bi-

bescu pare că are multe şanse. Aș fi. înţeles ca Unirea și Principele străin

să fie proclamaţi simultan de cele două Adunări; darpe când Adunarea Mol-

dovenească se întruneşte astăzi, Adunarea valahă nu va deschide şedinţele
sale înainte de trei săptămâni. Rezultă prin urmarecă dorinţa Moldovenilor,
neputând încă găsi un ecou în Valahia, ar puteă rămânea fâră efect,
Telegrama, d-lui Victor. Place adresată Comitelui Walewski, din
5/17 Ianuarie 1859:
Astăzi Adunarea, Moldovei, prezidată, de Mitropolitul şi în

prezența

Cor-

pului Consular, a ales în unanimitate de Hospodar pe Colonelul Alexandru
Cuza. Toate s'au petrecut foarte regulat şi această numire

a fost primită
cu

cel mai mare entuziasm. Inainte de alegere, Adunarea a votat o adresă de

mulțumire Puterilor şi a declarat din nou -că dorința generală a țărei, este
pentru Unire. Principele ales este un om inteligent. El a fost unul din șefii

cei mai ardenţi ai Unirei. -

A

a

“In 6/18 Ianuarie 1859, d-l Victor

lewshki* relatia următoare

Colonelului A. Cuza:

„Am

avut

onoarea,

:

asupra,

Place trimite

Alegerei

de

Comitelui Wa-

Domn

al Moldovei a -

-

a, informă
pe

E. V. prin

telegrama

mea, de ieri, că

Adunarea Moldovei a desăvârşit alegerea. Hospodarului. Principele, ales în.
unanimitate, este Colonelul Alexandru Cuza.

Totul s'a petrecut cu cea mai

perfregularit
ectă
ate, - Corpul. Consular a fost invitat în mod oficial de Secrotarul de Stat să asiste la şedinţă, pentru a constată cum se va îndeplini
.

această operaţiune importantă. 'Toţi Consulii erau prezenţi în uniformă, în
afară de Agentul Austriei, care n'a crezut necesar nici a veni în persoană
,

nici a fi reprezintat.

.

.-

"Din contra, Mitropolitul, pe. a cărui abstenţiune.

|
se rezemau

oarecari am-

biţiuni, sprea se invalidă alegerea, a prezidat și a rostit chiar, înainte
de a

depune votul său în favoarea Colonelului Cuza, o scurtă „cuvântare, care
a

produs cel mai bun efect.
.
,
„La 11 oare, după un Te-Deum, “solemn, deputaţii s'au întrunit,
cetirea Procesului Verbal, unul din membri a propus o adresă
de
mire către Puteri pentru Constituţiunea ce ele au octroiat!
țărei.

a
și după
mulţuAceastă

adresă eră însoțită de o reînnoire a. dorinţei în favoarea Unirei sub
un Prin- .
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cipe străin, declarând că această dorinţă a rămas a fi cea mai arzătoare a
țărei, şi că fiecare .se leagă a lucră din toate puterile, ca prin însăș aplicarea nouii Constituţiuni, această dorință să se realizeze.
Această manifestare a fost înadins făcută înainte de alegere, pentru | ca
noul Hospodar să fie legat prin adeziunea ce el însuș i-a, dat.
Apoifiecare deputat a venit să depue jurământul său pe Evanghelie, în
mâinile Mitropolitului, de a nu ascultă decât de glasul conștiinței sale şi de

a nu căută decât binele țărei în alegerea ce aveă a face.
S'a constatat că oara eră, în acel moment, oara fixată de Convențiune '
pentru a, legitimă, alegerea, oricare ar fi fost numărul membrilor prezenţi.
„ Îndată s'a păşit la votare, şi Colonelul Cuza a fost ales cu unanirnitatea
de 49 deputaţi prezenţi.

Un Proces Verbal a fost semnat de toţi, precum şi o adresă la Poartă, spre
a-i comunică acest rezultat, conform cu dispoziţiunile Regulamentului Organic.
Alesul Principe s'a suit la tribună, unde a depus jurământul, și imediat
el a fost.proclamat. Din Adunare el a trecut în Sala 'Tronului, pentru a primi
felicitările particulare ale Corpului Consular. Căimăcămia a remis, în aceeaș
zi însăș, serviciul Hospodarului, care astfel se află din acel moment intrat
în funcţiune.
Ştiu că el își propune a trimite în curând | o deputaţie la, Constantinopole,
pentru a, cere investitura indicată de Convenţiunea, din 19 August. Însă până
ce această formalitate. va f îndeplinită, el are de gând a exercită „ prealabil
puterea

!

sa.

“Această ulegere a surprins pe toată lumea,

şi.pe

alesul mai. mult decăt

.

pe oricine.

"Două zile înainte de alegore, nimeni nu se gândiă la, Colonelul Cuza. Insă
partidul naţional unionist, care se află în Adunare în mare majoritate, sa

întrunit de mai

multe

căruia tot partidul

ori, pentru

promisese

a desemnă în sânul său pe candidatul,

a da voturile la alegere. Un balotaj a urmat,

mai multe zile de-arândul, şi în penultima întrunire, numele Colonelului
Cuza a ieşit fâră veste din urnă. Acest nume, care, dintâiu, a surprins toată
lumea, nu a întârziat să atragă numeroși aderenţi, și am văzut acest fapt
neauzit al unei Adunări alegând un Principe cu unanimitatea voturilor:
Dar mai este încă cevă şi mai extraordinar în acest rezultat:
Pentru

prima, dată, în Moldova, o alegere sa desăvârşit, fâră ca să se fi

cheltuit pentru ea un ducat. Nu au lipsit însă: încercări, şi sunt în poziţiune
a afirmă mai mult decât ori cine, că Principele Mihail Sturdza s'a oferit a
da mai multe milioane pentru a cumpără voturi. Pretutindeni el a fost respins. Acest fapt trebue atribuit bunului efect produs în această ţară de
ultimul. Divan ad-hoc și mai ales de luptele ce au urmat înâintea lui, Ni-
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velul moral s'a, ridicat aciîn mod. necontestabil. S'a înţeles în finc,că acum
eră vorbă de a izbuti să reușească principii, şi nimeni nu a dat înapoi a face
sacrificii pentru a.ătinge acest scop.
n.

- Alegerea Colonelului

Cuza

este un triumf complet

al ideilor unioniste

și liberale în contră vechiului sistem de corupțiune, care şi-a sfârşit zilele.
De aceea, este și greu a-și face o idee de entuziasmul, cu care această numire a fost în deosebi primită, şi care se manifestă prin demonstraţiunile
cele mai călduroase.
|
Moldovenii au arătat astfel, că ei sunt la înălţimea speranţelor, c6 se

„puneau pe ei.
Depeșa

Consulului

telui Walewski

Franciei

la lași "Victor

Place,

la Paris, în Iapet, Ianuarie 1859:

adresată

!

Comi-

Domnule Atinistru,

In scrisoarea: mea din G/18. lanuario, am expus în mod sumar P Bxcelenei
Voastre alegerea, Ilospodarului. săvârșită în 5/17. Ianuarie.
Imi rămâne a apreciă însemnătatea acestui eveniment și: conseinel | lui,
atât actuale, cât și probabile.
„Rădicarea Colonelului Cuza la Domnie. este fără îndoeală triumful cl mai
strălucit al politicci. franceze. :
'

“ Şcolar al Colegiului Stanislas, făcându-și

studiile sale mai mulţi

ani. în

școalele noastre din Paris, unde a petrecut o mare parte din vieaţa, sa, Colonelul Cuza, ca mulţi din. compatrioţii săi, vorbeşte foarte. bine limba franceză, și a adus după șederea sa îndelungată la noi tendințe și obiceiuri de

tot franceze. Aceasta l-a apropiat: în mod „natural, sunt aproape zece ani, de
acei bărbaţi luminaţi,

cari au

întreprins

regenerarea: ţărei.

-

Cu toate acestea, prin o bizarerie a caracterului său, totodată decis și leneș,
cl nu sa pus în :întâiul rând al luptătorilor, cari, în această ultimă perioadă,
au

respins

cu atâta energie

intrigile Turciei

și Austriei, cari . tindeau

să înă-

dușe şi să falsifice rostirea dorințelor.
„El rămase o individualitate puternică, prin chiar originalitatea sa, luptându-se din timp în timp ca -franctiror, dar știind în moment propice să dea
lovituri periculoase.

Aceasta explică că numele lui nu se prezintase până atunci: între candidaţii' la -Hospodorat, cari erau căutaţi printre șefii recunoscuţi ai partidelor,

Când, aproape numai: cu două zile înainte de votarea de către Adunare,
partidul, naţional, care dispunea de o mare majoritate, a căutat, întrun balotaj
„pregătitor, .pe omul. asupra căruia s'ar întruni, la scrutin, toate sufragiile sale,

„aparițiunea numelui Colonelului Cuza a fost atunci o surprindere pentru toți.
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originea sa. el aparține,
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precum. o zice.el însuş „ mieei
PN

pn

ațărei,

Eră un fapt neaşteptat, ca, un Principe să iasă din alt mijloc,

decât: “din

acele mari familii, cari guvernase țara.” Dar mai ales ce răsturnă toate: obiceiurile în vigoare, ea eră o alegere ce se > anunță ca, xouşind, fâră să se [i
a
a
.
„cheltuit un singur durat. Această candidatură însă „tspundeă aatât de bine aspirațiunilor actuale, că
în douăzeci şi patru ore ea a crescut cu repeziciunea fulgerului,. şi că la
alegere s'a văzut acest rezultat de necrezut, unanimitatea cea mai completă.
Numirea, : Colonelului Cuza a fost dar expresiunea cea mai adevărată-a

simţimântului naţional, dând astfel o sancțiune solemnă mersului urmat, în
Principate, al Guvernului Impăratului:
Această alegere mai are o parte interesantă,

a
a

“Cu toate că :se înfăţişează ca triumful complet al politicei franceze, ea a

fost un ce atât de neașteptat, şi : chiar improvizat; căci cea, mai mare rea credinţă

nu poate acuză pe Agenţii Franciei, că ei' au lucrat pentru. ca să. rouească,
Colonelul : Cuza a izbutit să i se - dea puterea ca reprezentant natural:
ideilor, al dorințelor: și nevoilor, a cărora oară sunase, graţie, firește, n
enței noastre, însă fâră ca acţiunea Îfranceză să fi fost pusă, în serviciul unei
Chiar

:

RIS

individualităţi oarecare.
d-l Cuza, care

apreciază

lucrurile. în “mod stinătos,, “califică însuș

venirea sa, la putere,.nu a unui om, ci a unui popor.

Un'alt rezultat esenţial al numirei sale este, că ca a fost, pentru Moldova,
ca o a doua și ca adevărată revelaţiune a nouki sale: Constituţiuni.

Intr'o depeșă anterioară, nu am ascuns [Excelenţiei Voastre provenţiunile

riu fundate, cu cari Convenţiunea: din. 19 August; a fost primită. Ii spuneam
atunci; că trebuii să se lase timpului grija de a lumină populaţiunile asupra
realității binefacerei ce le-a fost octroiată.
|
In adevăr norocul a vrut, dintâiu, ca puterea să [ie dată în mâinile unei: Căimăcămii. cinstite, care a știut să aplice în mod leal prescripţiunile electorale.

"Ea a găsit în acelaş timp în dispoziţiunile Convenţiunii mijloacele pentru

a apără cu moderație, dar
în contra încercărilor de
In 'urmă, alegătorii au
a fi expuși la manopere.
i-a” plăcut

pună

să-şi

totodată cu tărie, drepturile de autonomie. a țărei
DE:
cotropire ale Turciei.
fără
piedici;
putut să-și exercite drepturile lor fâră
neleale, și fiecare a putut alege deputatul, îîn care
'

încrederea.

Mai târziu, Adunarea sa întrunit și s'a simțit, chiar din capul: locului, libertatea de a deliberă și de a votă: după conştiinţa, sa, şi atunci a descoperit
că ea ar puteă, îndeplini misiunea sa în mod

O mare schimbare fu observati în
.

serios şi independent.

-

opiniunea “publică.şi s'a :întrevăzut,
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graţie efectelor naturale ale Constituţiei, că principiile ar puteă, luă, prin noua

". organizare, locul ocupat altădată de personalităţi şi de interese.
"Cu toate acestea, Colonelul Cuza a avut totdeauna o autoritate atât; de dis-

creţionară, încât numirea sa ţineă spiritele în nedumerire,
|
Insă alegerea Colonelului. Cuza, şi împrejurările de cari a fost încunjurată,

au izbutit a rupe și ultimele îndoeli. Căci, în fine, iată ce a apărut la, ve=
derea tutulor : Un om, pentru a zice așă, necunoscut, dar ale căruia opiniuni,
"caracter şi antecedente răspundeau de viitorul ţărei, a fputut fi numit cu
aclamații unanime, fără intrigi, fără violențe, fără corupțiune, prin singur
faptul unei alegeri leale şi unei adunări libere, şi pentrucă o nouă vieaţă a

pătruns în rândurile societăţii.

|

Sia

Astfel un spectacol curios de studiat este mirarea a multor oameni, cari
văd, că toate aceste lucruri se află în Convenţiune.
Se priveşte acum viitorul cu mai multă încredere, şi multe. spirite "S'au
pus la lucru pentru punerea în practică a marilor principii cuprinse în actul
din 19 August: Egalitatea dinaintea legii. Participarea, tuturor la impozite
şi la serviciul militar, Libertatea, cultelor, Supresiunea privilegiilor, nu sunt
numai vorbe seci, şi fiecare se ocupă a află mijloacele de a: le transformă
în fapte reale. Dar ceeace loveşte încă mai mult spiritele, este însemnătate
a,
ce începe a fi înţeleasă, a dispoziţiunilor Convenţiunei, care a stabilit chiar
o adevărată unire între lucrurile din Moldova și din Valahia. |
Fiecare privește astăzi Unirea desăvârşită ca şi fâcută,
* Venirea, partidului naţional unionist în Adunare, a Domnului și Ministrilor
săi, sa îndeplinit întrun mod atât de strălucit, încât nu se mai află nimeni,
care să mai viseze la mănţinerea separațiunei.
|
De alifel, înainte de alegerea Domnului, un nou vot în favoarea Unirei

a fost emis, ca fiind expresiunea persistentă a dorinței ţărei.
Fiecare, şi Domnul

însuş, s'a legat a urmă lucrarea începută.

Domnitorul, de fapt, mi-a repetat de mai multe ori și fără a fi provocat,

că îndată ce Unirea cu un Principe Străin va fi posibilă, el va fi cel
dintâiu
care va proclamă-o şi gata a se retrage, pentru a, face loc acestei combinaţii.

Cu ocaziunea acestui vot, datorese Excelenței Voastre explicarea depeşei
mele telegrafice din 3 Ianuarie, prin care-i anunțam că, după oarecari indicii, presupun că Adunarea este gata a proclamă Unirea cu un Principe
Străin întrun mod

mai

eficace decum

până acum.

RE

In realitate un fel de neastâmpăr se ivise şi, de astădată, în loc de a
se mărgini la simpla rostire a unei dorințe, se manifestă voința de a pune
Unirea în practică, prin o serie de măsuri destul de revoluţionare.
Mi-am

care

procurat o copie,
pe care o anexez

cră să se prezinte

Adunărei,

şi la care

la acest
aderase

raport, a propunerei,
șelii tuturor partidelor,
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„Să aşteptă numai un semnal dela

executare proiectul.

Franciei pentru a

pune în

m

aa

E
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Insă căpătând -răspunsul, Excelenței Voastre, m'am abținut chiar de a formulă o opiniune, și prima propunere a fost înlocuită. prin o simplă dorinţă. .

- Munci Domnitorul mi-a manifestat părerea sa de rău,

că

Adunarea nu.

a luat în tot cazul iniţiativa, şi că el îmi declară că e gata a se scobori de
.
pe tron, îndată ce ţara ar vrea să facă; Unirea cu un Principe Străin..
Stiu că puterea are multe atracţiuni şi că trebue aşteptat .ca Colonelul
Cuza să le guste în realitate, pentru a vedei cari ar fi atunci dispoziţiu„
.
nile sale.
filode
fel
un
şi
singular.
de
„Cu toate acestea, el are un caracter destul
zofie proprie, cari pot face să se admită ca, întâmplându-se cazul, să sc.

ție de cuvântul dat.

N

SE

a

_In'tot cuzulşi orice sar mai întâmplă, eu cred că cestiunea, Unirei este
|
a
|
împinsă pe un povârniș, încât ar fi greu să o reţii.

- “Triumful partidului naţional a izbutit să treacă această convieţiune . în
toate inimile. Cred chiar că vom fi marturi ai unui fenomen foarte extraordinar, și anume că vechiul partid separatist, compus de: vechii boieri, va
deveni mai unionist decât ceilalţi, căci s'a operat în sânul lui o reacțiune

mare în contra Austriei şi a Turciei.Nu cunosc exact promisiunile ce-i s'au

făcut de câtre Agentul Austriei. Insă sunt puţine zile, şeful vechiului partid,
d-l Costin Catargiu, se plângeă amar că fost înşelat, și că nu Sa ţinut nici o
socoteală de promisiunile date. Catargiu și mulţi alţii de aceeaș nuanță au

fost dintre cei dintâi a merge să salute pe

noul

Hospodar şi din cei mai

arzători a-i face protestaţii de devotament. Principele Mihail Sturdza.și fiul
său, Principele Grigorie,au mers ca, și ceilalţi, încât am fost.nevoit să fac
atent pe Domnul Cuza să nu se încreadă în aceste declaraţii de devotament,
cari pot să acopere o cursă. De altfel această schimbare, care a cuprins pe

vechii boieri, nu are nimie care să ne surprindă. Ei primesc, rău în fundul

“inimii lor un Domn luat din burgezime şi, învinşi pentru învinşi, e clar că:
i,
ei ar preferă să se supună unui Principe Străin.
de Colo-:
legau
mă
cari
intime,
foarte
şi
In urma, raporturilor anterioare
a Micompunere
la
lucrez
să
nelul Cuza, el a insistat ca să mă însărcinez
oamenii
nisterului său, fiindcă nu poate să-și aleagă pe Ministri decât printre
-pe cari îi cunosc a aveă simpatii pentru Francia. Am declinat categoric
această propunere, şi am căutat din întâia zi a-l face să înţeleagă . pe: ce

picior ţineam să rămân în fața lui. l-am zis că în tot ce ţine.de amănuntele materiale ale administraţiei, voiu fi la, dispoziţiunea sa, pentru a-i da
toate relaţiileşi toate datele ce voiu.aveă. -Dar în ce priveşte: persoanele,
îi. cer voia, să rămân într'o rezervă absolută,
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«Noul. Hospodar și cei cari-l incunjură -vroesc, este adevărat, să formeze

țara lor pe modelul

Franciei, şi știu că au

intențiunea, a să adresă

Guver-

nului Impăratului, pentru a-i cere oameni speciali, cari ar veni să-i ajute a

organiză diferitele ramuri ale administraţiunei. Dar opiniunea mea este că
este inutil de a se asvărli în braţele lor. Organizarea. franceză este evident

singura ce le convine,

și ci vor veni dela sine

spre noi.

„În lucrurile omenești este un joc natural, pe caro timpul îl desvoltă Și care.
ar puteă fi compromis prin un zel prea mare. Oamenii acestei țări au fost

atât. de mult supuși altora, și intervenţiunile. sirăine au fost atât de dese,

și dăunătoare, că trebue să ne așteptăm la o reacțiune.
Ar fi un ce surprinzător, ca în întâiele timpuri ale liberaţiunei
lor, să nu pice întrun fel de
defiență în contra, străinilor. Cu toate cuvintele prietenoşti ale Domnului și

ale oamenilor ce-l încunjură, nu rămâne

îndoeală

că marea

massă,

care e

ienorantă,' va cugetă că țara trebue să facă tot prin ca însăș. Am sfătuit pe
omumnenii luminaţi, cari ar- vrea poate să pună oarecare precipitare în între-:
buințarea mijloacelor: străine, ca să menajeze mult, la început, acest simți-

mânt public.

|

|

i

|

» Aceste timpuri de efervescenţă vor trece iute, cum trece tot în ţara aceasta,

şi vor. veni ci spre noi cu atât mai multă, ardoare, cu cât ne vom fi oferit
e
Ia
i
a
mai puțin. - De altfel succesul

politicei Maiestăţii Sale

Impăratului

e atât de mare

și

de însemnat pentru toți, încât e inutil să căutăm a-l mări. Este mai înțelept,

din contra, a-l pune: mai puţin în evidenţă. Totdeauna se nasc foarte multe
gelozii gata să se ridice, chiar printre acei cari, în timpul luptei, au fost.

uniţi cu noi. De aceca încunoştințat că o mare massă de populație eră, dispusă, după o manifestare la Domnitor, să vio sub ferestrele mele, pentru a
o face

şi pentru Francia, m'am

adresat la capii manifestaţiei pentru a o îm.

piedecă. Aș fi privit ca un ce foarte impolitie, de a face prea mult vuet

împrejurul unui succes, pe care nime nu-l contestă, dar a căruia accentua
re

ar fi displăcut amicilor noștri, ca inimicilor noştri.

a

Voiu urmări cu îngrijire actele noului Guvern și le voiu raportă Excelenței *
Voastre, semnalându-i în acelaș timp mersul opiniunii publice.

„Aneză. Proiectul de moţiune, care eră să fie prozintat Adunărei

Elective

a Moldovei:

"Divanul ad-hoc, întrunit în virtutea Tractatului de Paris, a proclamat
în

unanimitate, mai puţin două voturi, Unirea Moldovei

cipele străin.

i

a

: Mandatul acestui Divan eri înscris în întregimea

şi a Valahiei cu Prin-

|
lui în marele Act

național din 30 Martie, care-i da “misiunea de a formulă

|
Inter-

dorinţele ţărei. Si
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când Comiţiile noastre electorale, cele mai largi și cele mai independente
ce avusesem până atunci, au desemnat deputaţii cari vor aveă onoarea de
a face parte din această Adunare, fiecare alegător ştiă care eră lucrarea im“ portantă, ce mandatarii ei aveau să îndeplinească.

De aceleași simţiminte erau însufleţiţi fraţii noștri din Valahia.
Astfel âmbele Adunări și-au făcut datoria lor, şi fiecare din noi își aduce
bine aminte cu ce entuziasm, de o parte și de alta, Unirea amânduror popoarelor a fost aclamată,
E dar un ce necontestat că aceste Divanuri au făcut cunoscut prima necesitate și dorința cea mai arzătoare a naţiunii române, cu o pulere care
dă întrebuințarea legală a unui drept recunoscut în miod solemn.
Departe de a aduce o jignire fundamentelor acestui drept, ultimele Conferințe nu au făcut decât a-i da o nouă consecraţie.
"Nici una din Puteri, chiar dintre acele mai puţin favorabile cauzei noastre,
nu S'a încercat a reveni asupra marilor principii stabilite în mod irevocabil
prin 'Tractatul de Paris.
Dreptul nostru, ca și voturile de atunci, au rămas intacte; şi dacă vealizarea întreagă a dorințelor noastre celor mai scumpe a fost întârziată, aceasta
nu s'a făcut decât sau din cauza unor consideraţiuni interesate sau din cauza
unor temeri himerice. _.
Şi nu trebue să uităm că graţie intervenţiunei Puterilor amice, ni sa
dat în mod fatal, de fapt, mai tot ce am cerut: Unitate de legislaţie, de
finanţe, de armată,
de justiţie, fuziunea amânduror Adunărilor într'un- Comitet
Central și înw”'un oraș, care pare a fi destinat de Provedinţă, prin poziţiunea
sa excepţionălă, a şgervi de linie de unire între noi.
Intrun cuvânt, noi putem zice că sau așezat pietrele unghiulare ale
noului edificiu al viitorului nostru și că, pe însuș frontonul său, s'a înscris
numele destinat a uni de acum înainte amândouă ţările.
Nu „lipsiă acestui edificiu decât încoronarea lui, adică unitatea de guvernământ, când inamicii noștri au triumfat, şi edificiul a rămas fâră a fi
în totul desăvârșit.
|
“Sar păreă că puind scopul cel mai înalt aproape de mâna, noastră, Eu-

ropa ar [i vroit să ne îndemne a încercă o ultimă sforțare a noastră.
Să justificăm dar speranţa amicilor noștri,-și această Adunare, arătându-se
demna fiică a aceleia, .care afost înaintea ti, să unească toute braţele ei,
pentru. a aşeză pe vârful monumentului cheia bolţii menită a-l face indestructibil.
Să, ne aducem aminte că patria suferă şi cere concursul tuturor copiilor sti.
Să uităm, în acest moment hotăritor, disensiunile cari au putut să ne

despartă până în ziua aceasta.
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Să chemăm din nou pe fraţii noștri din. Valahia a nu maifi de -acum
înzinte decât o singură naţiune, precum nu avem decât aceeaş limbă, aceeaș
religie, acolcași interese, și aclamaţiile ' noastre să .transforme întrun fapt
definitiv, irevocabil, cuvântul atât de expresiv de Principatele- Unite.
In consecință subscrișii, pe temeiul: Tractalului de Paris, pe ' dorinţele
rostite în unul lrecul de Divanul ad-hoc, pe reala însemnătate a Convențiunei din 19 August, crezând, mai presusde toate, că răspundem încrederei cu care națiunea ne-a investii, întrebuințând drepturile ei pentru a
salisfuce celei mai mari şi mai grabnice nevoi ale ei; convinși, în fine,
că temerile himerice înspirale combinaţiunei lor tor: dispăreă în fața linișlei, care va prezidă acesle deliberări, avem onoarea a prezintă, Adunărei
“propunerile urmăloare:

«19, Unirea celor două Principale Moldavia şi Valahia, sd gater nul
unui Principe Străin, este din nou proclamată.
-.
«20, Se institute an Guvern Provizoriu.
«30, Acest Guvern, însărcinal cu mănținerea or: -dinei şi ca administrarea
a[ucerilor, va face ctinoscule,. fitră întârziere, deciziunile sale fraților noşlri
din Valahia, învitândut-i, în nuiele Adunărei, ca se pronunță în acelaş
e
sens,
«40, Indată ce Guvernul Provizoriu din Moldova va [i informat că. în.
Valahia sa instituit de asemene un Guvern Provizoriu, amândouă guvernele
se vor mulă imediat la Focşani, pentru a se face un singur guveru, și a
începe, din „acel moment, a lucră înlr'o comană înțelegere.
«50, In acel moment, Adunarea actuală se va disolvă, şi până: ce ; hotărîvile Valahiei vor fi cunoscule, Adunarea din Moldova nu se za puleă
întruni, decât când va fi convocată de Guvernul Provizoriu, auloriz zat'a împrăştiă orice îulrunire ur încercă a se. formă.
«00, Amândouă Guvernele provizorii, îulrunile întrun singau gitieru,
vor avec, de misiune a face şi a promulgă o nouii Lege Electorală pe bazele
cele mai

largi posibile, pentru

ca alegerile 'să fie terminate

cel mai

târziu

a
până în două luni după instalarea acestui Guvern la Focşani.
- «79, Adunarea, ieșită din aceste alegeri și care va îi unică pentru amândouă ţările, se va întruni nesreşit până în zece zile și va procedă atunci.
la alegerea Principelui Străiu..
|

„80 După această
vizoriu va continuă
Da

numire, Adunarea ! se ta despării; și Gurernul proa guvernă

ţara unită până la sosirea noului Principe.
ERRATA
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