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Şedința data £2 Decemorie „2911,
Cele. șepte Puteri mari ale Europei,

semnat

Tractatul de Paris

| ' Principatelor Române

dela

litică, și. socială.
- Imtrunindu-se din. nou

dela, 10/22
August

din

1856,

hotărise a da

Dunărea. de jos o nouă organizare po-

Reprezentanţii lor la
pentru

Paris în:19

şedinţe,

1858, aceștia au semnat în 7/19

Maiu la 7/19 August

Convenţiunea

ai: cărora . roprezentanți au

30 Martie

Organizarea

definitivă a

Princi-

patelor Moldova și Valahia, dimpreună cu o Aneză, care cu-,
prinde Stipulațiunile. Elector: ale ale. celor două Adunări i Elective
din lași și București.
a

p.

In urma, semnărei acestei Convenţiuni, Comitele
adresat; Agenţilor diplomatici: ai Guvernului. Prancez:

în 8/20 August, 1858 următoarea circulară : .
Analele A. R.—Tom.

XXX1V.— Memoriile Secţ, Istorice.
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«Conferinţa din Paris a ţinut ieri a nouăsprezecea și ultima sa
şedinţă, și

Plenipotenţiarii

au

semnat

Convenţiunea

destinată

a regulă

Organizarea

Principatelor Moldova și Valahia.
«Acest act nu se va publică decât după ce se vor fi preschimbat
cările. Cred

dar de datoria mea a vă indică,

neral și dispoziţiunile lui esenţiale.

chiar de

acum,

_ratifi-

spiritul

ge-.

|

«Guvernul Impăratului, o ştiţi, se pronunțase pentru Unirea desăvâr
șită a
celor două Principate sub guvernul unui Principe străin, rămâin
d sub Suze-

ranitatea Sultanului. Convicţiunea Impăratului în această privire
nu s'a modificat ; ea sar [i întărit chiar, dacă se mai putei, în faţa manifestaţiuni
lor
unanime ale populaţiunilor moldo-valahe, chemate a-și exprimă dorinţe
le lor.

Obligaţi însă a ţinea socoteală de opiniunea diferită a altor
Puteri, şi mai
ales a,. Curţii Suzerane, am trebuit si căutăm mijloacele de a
împăcă, pe

cât e cu putinţă, aceste diverginţe cu interesele Principatelor.
«Cred că silințele noastre

nu au fost zadarnice.

Dacă

|

Unirea desăvârșită,

astfel cum noi o doriam, nu a, fost consacrată prin Convenţiunea
din 19
August, pot să zic cu toate acestea, că acest act dă Principatelor
o denumire, care este un omagiu

dat

principiului

Unirei. EL

stabilește

totodată,

pentru amândouă ţările, o singură și aceea Constituţiune și o
legislaţiune
identică, îmbrăţişând . toate obiectele cari nu au un caracter
special sau

absolut local. El consacră o organizare militară comună
, o Inaltă Curte de
Justiţie și, mai pre sus de toate, un Consiliu Permanent
pentru amândouă

Principatele, având atribuţiunea esenţială de a veghiă la
mănţinerea Unităţii legislaţiunei, aplicabilă âmbelor Principate.
câceste dispoziţiuni, pe cari nu le examinez aci decât
în treacăt, constituesc o adevărată Unire a lucrurilor. Este dar de crezut
că populaţiunile

moldo-valahe

vor află o satisfacere Și, în acelaș timp, o dovadă de
solieitu-

dine în favoarea lor.
câÂș face. cunoscute prea nelămurit caracterele esenţiale
din 19 August, dacă nu

aș adăogă

că principiile

tului nostru civil și public, se află reproduse

din

în tot ce

ale Convenţiunei

1789,

bazele

ele au

drep-

ca funda-

mental. O Adunare Electivă, votând legile şi control
ând bugetele ; Minisii responsabili ; Egalitatea dinaintea legei și a impozi
tului ; Drepturi politice date. tuturor riturilor creștine, având în urmă
a fi întinso În toate cultele; Libertatea individuală garantată; Desființarea
privilegiilor de clasă, ale

cărora abuzuri

introdus

luase:o extensiune

deplorabilă ; Principiul inamovibilității

în magistratură : Iată principalele dispoziţiuni constit
utive, cari vor

[i puse în vigînoar
Principe
ate,
„«Guvernul

-"

Împăratului, silindu-se a face să predomnească,
şi astfel să dea

națiunei moldo-valahe un regim politie, care poate
st semene mai

liberal,
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decât ar fi necesar în vederea stărei sale de civilizaţiune şi moravurilor
sale, nu'a cedat numai unei teorii abstracte; ci, ştiind că țara, care trebuiă,
dotată cu o organizare, de secoli a fost prada abuzurilor și a dezordinilor
administrative pe cât de numeroase, pe atâta și de învechite, a trebuitsă căutăm
un mijloc, care, în lipsa de oameni, investiţi cu autoritatea “morală necesară”
pentru a izbuti, nu ne-a părut cu putinţă ao află aiurea decât într'un control
aspru și oficace, al căruia exerciţiu va fi pus în mânile unei Adunări Elective.
«Adresându-vă această depeșă, nu am altă intenţiune decât a vă pune în

măsură a rectifică informaţiunile sau aprecierile eronate,

cari sar emite în

jurul vostru».
„După

semnarea

doi Domnii

'Tractatului

Principatelor

s'au

de

Paris

retras

din

Martie 1856, amân-:

30

acelaș

în

dela guvern,

an

— în 25 Iunio (7 Iulie) Principele Valahiei Barbu Dimitrie Știrbei,

și în 3/15 Iulie Principele Moldovei Grigorie Alexandru Ghika,
Imediat după retragerea acestora, Sultanul, în înţelegere -cu Aliaţii
săi, au numit în 3/15 Iulie Caimacami, în Valahia pe fostul Domn
Alexandru D. Ghica, și în Moldova pe Vornicul Teodoriţă Balș. Acest
din urmă murind, el a fost înlocuit în 27 Apvilie (9 Martie) 1857
e
prin Principele Nicolae Konaki “Vogoride.
Căimăcămiilor

Principilor

Alexandru

D.

Ghica

și

Nicolae

Io-

naki Vogoride s'a pus capăt prin aplicarea Convenţiunei din 1/19
August 1858, și cetirea, Fermanelor respective, în Iași în 18/30 Oc|
tomvrio 1858, și în Bucureșţi în 19/31 Octomvrie 1858.

Guvernele Provizorii ce se instalau în fiecare Principal erau
"compuse de 3 Caimacam— iși anume de Ministrul din Lăuntru, de!
Prezidentul Inaltului Divan și de Ministrul Justiţiei, — funcționând în
a
ziua, retragerei foştilor Domni în 1856.
La Iași si București, foștii Caimacami au anunțat retragerea, lor
prin anume Ofise. Ofisul Principelui Nicolae Nonaki Vogoride din
13/25 Octomvrie cuprindeă expunerea pompoasă a tuturor binelacă a înzestrat Principatul Moldovei și a
cerilor, cu cari protindeă
provocat o mulţumire cel: puţin tot atât de elogioasă din partea
Consiliului Administrativ Extraordinar. Ofisul Principelui . Alexandru
D. Ghica din 12/24 Octomvrie eră. mai scurt, dar făceă aluziuni

asupra trecutului întâiului său guvern dela 1834 la 1842.
lată textul Ofisului Caimacamului Valahioi, Principele Alexandri
D. Ghica, către Consiliul Administrativ Extraordinar, No. 1.477.
«Prinţul Alexandru Dimitrie .Ghica,
Consiliul Administrativ Extraordinar.

Caimacanul

'Ţărei-Românești. - Către

4

o
- «In urmarea

DIMITRIE A, STURDZA

Convenţiei încheiate la Paris

294.

între Inalta Poartă şi Pulerile

garante relativă la Reformele Principatelor, aflându-ne în ajunul de a lăsă
cârma Guvernului provizoriu al ţărei, ce ni s'a fost încredințat, sunt acum

peste doi ani, îndeplinim

plăcuta

datorie de a mărturisi

publicului de toate

stările via noastră gratitudine pentru concursul
binevoitor ce ne-a dat prin
liniștea şi demnitatea ce a ştiut a păstră în delicata epocă a vremii, de când,
prin înalte dispoziţii, țara fiind chemată a exprimă dorințele sale, a apreciat

cu deplină înţelepeiune libertatea ce, în interesul comun, s'a fost concedat
formărei opiniei publice, şi până acum.
«Mândru ca Român de acest binevoitor concurs al naţiei şi, ca Şef pro-

vizoriu al Guvernului, fericit că am putut corespunde la misia
îndeplini, nu-mi rămâne astăzi, când o nouă eră se pregătește
decât a'insoţi dreptele dorinţe âle ţirei cu urările şi simpatiile
tru a patriei fericire.
„«In această dar solemnă ocazie, adresăm onor. public român
viei gratitudini

ce ne-a insuflat, și-l rugăm

ce aveam a
pentru ţară,
noastre pen- mărturisirea

a ne păstră și de acum aceleaşi

sentimente de încredere şi de iubire ce ne-a acordat încă dela trecutul întâ“iului nostru Guvern, și cari au fost și vor rămăneă în noi singura fală și
mulţumire a vieţii noastre publice.

«Consiliul este invitat a da cuviincioasa publicitate acestui al nostru Ofis.
(s.) câlexandru

«Pentru

D. Ghica»

Secretarul Statului (s.) N. Lahovari.»

Permanele de instalare a nouălor Guverne Provizorii erau în privirea formei și glăsuirei lor identice.

Aplicarea Convenţiunei din 7/19 August 1858 indică în mod hotă-

ritor, că misiunea, acestor Guverne trehuiă să fie terminată până în
66 zile dela instalarea lor, și aveă de obiect: Facerea Listelor Electorale, Afişarea lor, Convocarea Colegiilor Electorale, Alegerea Deputaților Adunărei Elective, Intrunirea acestora, și în fine alegerea,

“Domnului Moldovei

în Iaşi

și a Domnului

Valahiei în București.

Cei trei membri ai Căimăcănmiilor, așezați în amândouă Fermanele
„după rândul lor în mod identic, erau pentru Moldova: Marele Logo-

făt Ștefan Catargiu, Vornicul Vasilie Sturza, și Vornicul Anastasie
Panu;—pentru Valahia: Marele Ban Emanuil Băleanu, Marele Vornic
Ioan Manu și Marele Logofăt Ioan Alexandru Filipescu.
Cetirea, Fermanelor de instalarea Membrilor Guvernelor Provizorii s'a făcut în Iași în 19 (31) Octomvrie și în Bucureştiîn 18 (30).

Octomvric.
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Fermanul Imperial relativ. la numirea
următoarea cuprindere:

d

Căimăcă miei Vaiahioi ao
|

«0 r din.

«Șefului Deparlamentului din Lăuntru Em. Băleanu, Preşedintelui Innallului Divan loan Manu și Marelui Logofăt |. Al. Filipescu
— Membrilor
compuind Căimăcămia "Țărci-Românești.
«In conformitate cu stipulaţiilo art. 49 al Convenţiei, care, precum s'a zis

în celălalt Perman, învestit de al meu Hat Imperial, a fost încheiată la 19
August 1858 între Imperiul meu și cele șese Puteri Garante, atingător do
organizarea fundamentală a âmbelor Principate, v am numit la "Căimielimia
"Țărei- Românești.
,
„«Prin urmare, Prinţul Alexandru Ghica, cel până acum Caimacam al ŢăreiRomâneşti, urmând a depune îndată în mânile voastre administraţia generală a Principatului, care vă va fi de atunci însușită cu desăvârșire, voința
mea hotărită este ca, în exerciţiul provizoriului care vă este încredințat,
liniștea ţărei și securitatea și buna stare u populațiilor să [ie mănţinute, și
ca stipulaţiile electorale ale nouăi organizări ce veţi aveă a execută şi a în-

griji de a se execută întw'un chip direct și indirect, să [ie intru toate şi cu
realitate puse în lucrare.
«Poruncesc ca să luaţi cea mai serioasă băgare de seamă asupra oxactei
aplicări a regulamentului electoral, în ceeace priveşte cei în drepta [i aleși
la, Hospodarat și la Adunare, și alegătorii membrilor acestei. Aduniări.'
«Cer asemenea toată a voastră bigare de seamă, ca nici un act sau urmare
contrarii zisului “regulament să nu. se urmeze, și ca uneltirile vielene şi
acte ca acelea de a arătă prin meșteșugite mijloace un venit nemișcător,
dobândit dela data subscrierei zisei Convenții, spre a aveă drepturi. a [i alegători

sau ales, să fie lepădate

ca desăvârşit

neprimite, ca și întru

aceasta,

ca şi în toate celelalte, spiritul: imparţialității, a lealităţii şi a sincerităţii
să fie mai întâiu de toate negreşit mănţinut.
RE
«Fiindcă o să fiţi în toată vremea, funcţiilor voastre şremelnico răspun-

zători, precum sa mai zis mai sus, de păstrarea, liniştei în ţară,și de buna
executare a regulamentelor celor nouă, vă fac cunoscut că sunteţi autorizaţi

a depărtă, sub a voastră răspundere, din funcţiile lor, şi.a îngriji, a împlini
cu titlul provizoriu, cu alţii pe toţi aceia dintre funcţionarii Principatului, ce
S'ar abate

din această stare a. lucrurilor ; sunteţi însă datori în. orice caz să

mărginiți aceste schimbări la neapărată trebuință șii la consideraţii învederate ale ordinului public.

«Astfel prezentul meu Ferman este slobozito,
e

G
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DIMITRIE

A. STURDZA

-. Consulul General francez Beclard

:
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din Bucureşti a comunicat

Co-

mitelui W'alewski ceremonia cetirei Fermanului prin raportul său din

19 (31) Octomvrie
«Domnule

1858:
Comile,

«Am asistat astăzi la cetirea publică a celor două Fermane.
«Această ceremonie sa petrecut în localul şedinţelor vechei Adunări Generale, unde au lucrat „deasemenea, în anul din urmă, membrii Divanului

Consultativ.
«Intrunirea eră foarte numeroasă.
«Principele Ghica și Ministrii săi, precum

o mulțime de funcţionari publici

şi noii Caimacami,

şi de locuitori din

toate

Inaltul Cler,

clasele

ocupau

diferitele părţi ale acestei mari săli.
„«O tribună eră rezervată pentru Agenţii și Consulii Generali.
«Kiamil-Bey a dat mai întâiu cetire în turcește Fermanului
sau Hatişeri-

fului, prin care se promulgă

cele 50 de articole şi

dispoziţiile

electorale

semnate la Paris în 19 August a. c.
«D-l Gheorghe Ghica a cetit în urmă traducerea aceluiaș act in româneşte.

«Cetirea amândurora fiind terminată, Principele Ghica a anunţat în câtevă
cuvinte, celor trei Caimacami, cari stau lângă cl, că le remite frânele administraţiunii. Apoi el a părăsit sala în mijlocul unei adânci tăceri.

«După ce el a ieșit, al doilea Perman, acela, care rânduește Comisiunea
Interimară, a fost cetit de Kiamil- -Boy turcește, şi de Lahovari,

Secretarul

de Stat, româneşte.
«După aceasta d-l |. Manu, unul din cei trei Caimacami, a luat cuvântul
și a adresat lui Iiamil-Beyo scurtă alocuţiune, care exprimă, pentru Majestatea Sa Sultanul şi pentru Augustii săi aliaţi, simţiminte de respoot şi de
recunoștință.
«Astfel s'a terminat această ceremonie, în tot timpul căreia a domnit cea

mai perfectă ordine, In oraș-se

răspândise tot felul

de

Principele Ghica, înainte de a se retrage, va pronunţă

vuete. Se ziceă că
o cuvântare și că vii

aclamații vor salută ieşirea sa din sală. Se mai zicea că noua Câimăcămie,
ale 'cărci puteri sunt contestate de partidul radical, va [i întâmpinată de reprobaţii.. Aceste wuicte,' propagate de unii și de alţii, nu s'au realizat,

«Este adevărat că, Principele Ghica aveă de gând să se adreseze publicului
și să arate în acelaș timp succesorilor săi linia de purtare ce aveau să urmeze;
însă d-l Manu l-a împiedicat prin Kiamil-Bey de a execută această intenţiune.
«După, ce au asistat la parada trupelor, Caiinacamii sau dus la Palatul
Domnesc, unde sa făcut prima recepție. Eu și colegii mei ne-am prezintat.
Dela palat cu am crezut de a mea datorie a face e vizită Principelui Ghica
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care se rotrăsese în casa sa. Fostul Caimacam a fost foarte simţitor | a această
atenţiunei.

«Primesc

chiar acum dela Secretarul

de Stat manifestul

Caimitetimiei, cate

face cunoscute locuitorilor țărei principiile conducătoare ale noului guvern.
EI conţine, în termini

medioeri,

principii esenţiale».

Căimăcămia din Iași a așezat lucrările ei, chiar din întâia zi a funcționărei sale, pe baze

metodice.

Fiecare deciziune a Căimăcămiei eră

consemnată întrun anume Proces Verbal, care, ca şi celelalte dispozițiuni, se publicau imediat în Monitorul Oficial al Principatului Moldovei.
Publicaţiile Căimăcămici Valahiei erau mai restrânse, şi din ce se

împuţinau cele 66 de zile, destinate de Convenţiunea din 7/19 August
1858 pentru a ajunge la Alegerea Domnului, Ofisele Guvernului
Provizoriu se preocupau mai mult de liniștita petrecere a locuitorilor
țărei, și de împiedicarea, turburăvilor ce s'ar puteă ivi. Astlel Adunarea
Blectivă din DBucuveşti s'a, deschis 25 de zile în urma celei din laşi:

şi anume cea din lași în 28 Decemvrie 1858 (9 Ianuarie 1859) şi
cea din București în 22 Ianuarie (3 levruario) 1859;
Caimacamii Valahiei au publicat în prima zia intrărei lor în
funcţiune
— în 18 (30) Octomvrio următoarele patru acte importante:
10. Ofisul No. lal Căimăctumiei v: ahioi câtre Sfatul Administrativ

Extraordinar,
«Căimăcămia, socotind de a șa datorie a da în cunoștința obștiei profesia
sa 'de credință și linia de conduită ce sa hotărit a păstră cu sfințenie în
tot cursul guvernului său interimar, alătură onor. Sfat alăturata Proelamaţie,
adresată către obștia compatrioţilor noștri, particulari şi funcţionari,. civili
şi militari, şi-l poftește ca, pe 'de oparle, să so dea fâră întârziere lu cunoștința publicului prin cca mai întinsă publicitate ; iar pe de alta, d-lor

şefii departamentelor, având în vedere îndătoririle ce se cer a se îndeplini
cu exactitate şi din partea tuturor slujbașilor țărei, ficcare minister. să
cheme cea cu dinadinsul luare aminte a tuturor funcţionarilor Departamentului său respectiv și a se conformă întocihai ziselor orândueli, binevoind
a priveghiă şi a stărui cu dinadinsul a se îndeplini, fără cea mai mică abatere ; căci Căimăcămia, caro astăzi invită și povăţuește, după aceasta, însăş

răspunzătoare către Inaltelo Puteri ce
ale

Convenţiei

dela

i-au

19 August, nai ta puted

încredințat cele dintâi

operaţii

(rece cu vederea cea mai mică

neorândueală, şi legile vor fi cheinate a exârsă cu toală, străşnicia ustra-

rea vinovalului.
|
n
„. «Căimăcămia,. întemeiată pe patrioticele simţiminte şi inigtital ciraoter al
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Românilor, este convinsă că poveţele sale vor găsi un'ecou favorabil în ini-

mile tuturor de obște, și fiecare se va întrece, în cercul poziţiei sale sociale, a-i da ajutorul şi concursul său, spre a puteă săvârşi aceste delicate
şi grele însărcinări puse asupra-i, de a se atinge tot viitorul țărei, cu toată

liniștea și buna orândueală.
e
Aa
Să
«Sfatul Administrativ Extraordinar va aduce la îndeplinire cuprinderea

acestui Olis, dând

totdeodată și alăturatelor Inalt

„cuvenita publicitate;
Statului.
“

Ferman

după care apoi originalele se. vor
i
<[s) m.

|
Băleanu,

Hat

depune

a
loan

şi

Imperial

la Arhiva

e
Manu,

loan

A]. Filipescu»

«Pentru Secretarul Statului, „(s) N. Lahovari»

„2%

Proclamaţia Căimăcămiei Valahiei către locuitori :
po
«Fraţilor compatrioți *
|
|
a

«Măria Sa, Sultanul, Augustul nostru“ Suzeran, îndeplinind art. 49 al Con-

venţiunei ce sa încheiat la 19 August de Repiezentanţii Inaltelor Puteri ce

au iscălit Tractatul Parisului, prin Impărătesc
' Hatișerif
ul dela 1-iu ale lunei
lui Rebi-il-Evel anul 1275, constituind

Căimăcămia

în asemănare, astădată,

cu instituţiile țărei, ne încredinţează cârma oblăduirei, “vremelnicește, până

la, alegerea Domnului. Pătrunși dar de importanta şi serioasa misie la car6

suntom

chemaţi, și având

în vedere lupta şi neîncrederea

ce, dela o'vreme

încoace; bântue 'toate partidele, ne socotim datori deodată cui primirea acestei

grele şi delicate sarcini, să punem

în vederea

obștiei

principiurile

noastre

şi profesia noastră de credinţă 'ce ne va sluji de temciu la indeplinirea -da-

toriilor puse asupră-ne, în tot cursul guvernărei noastre.
|
«Restrânși întrun cerc de .neutralitate şi având, în toate lucrările noastre,

cea mai de căpetenie preocupaţie, imparţialitatea, ne vom sili a chemă po
fiecare la îndeplinirea datoriilor sale cu o bună credință şi dreptate, vom

priveghiă a se respectă: drepturile fiecăruia, şi a nu se îngădui . frauda şi
reaua credință, vom: stărui cu dinadinsul, în cercul atribuţiilor” noastre, a

popri abuzul și a păstră liniștea și ordinea legală.

«Răspunzători înaintea, Puterilor ce au binevoit a ne chezășui drepturile
și imunităţile, înaintea, compatrioţilor noștri, a posterităţii și chiar a conștiinței noastre, na ne: vom sfi a izbi cu toată asprimea orice duh de turburare, prin mijloacele legale ce me sunt dale, a demască intriga fără distincție de partidă, şi-a sdrobi. răul: până în rădăcină cu orice preț anăcar,,
și cu acest chip, ţinta noastră fiind binele obştesc, credem ci vom puteă

merită apiobaţiaşi dragostea compatrioţilor noştri, şi ne vom putei felicită
că ne-am îndeplinit mandatul cu toată lealitatea ce s'ar putei, cere dela noi.
: «Fraţilor compatrioți ! Convenţia dela 19 August, deschizând Principatelor

-
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noastre surori o nouă eră de activitate, le înfăţişează o ocazie favorabilă a
puteă dovedi Europei măsura patrioticelor sentimente, de cari suntom în|
ME
zestraţi.
«Peste puţin, chemaţi fiind, potrivit cu intocinirile cuprinse în 1 anexul al
2-lea al Convenţiei, a vă alege mandatarii ce au să alcătuească obşteasca
„Adunare, și a căreia cea dintâi lucrare va fi a alege pe 'Domnul ţărei, de
un duh de.moderaţie și de o liberă numai conștiință cu care veţi ști a vă
îndeplini această înaltă misie, atârnă tot viitorul ţărei. Facem. dar apel. la
patrioticele sentimente ce caracterizează pe Români şi vă rugăm a privi cu
maturitate poziţia în care ne aflăm; căci cea de acum conduită a noastră
va hotărî soarta patriei noastre ; este dar neapărat trebuință ca în. îndeplinirea tuturor actelor ce. aveţi să faceţi în. privinţa alegerei. mandatarilor
d-voastre, să prezideze abnegaţia: și dezinteresarea, liniştea cea mai strictă
şi moderaţia; căci orice patimă, orice egoism sau discordie, orice duh de
„personalitate, ne

va

pune

pe

calea pieirei,

și va

compromite,

pentru

tot-

deauna, noua organizaţie a, fărei, ce suntem datori bunelor voințee alo Inaltelor
|
Puteri.
“Uniţi-vă dar întrun gând la acest mare interes. obştese, și siliți-vă, din
toată virtutea a vă alege în obşteasca “Adunare mandatari demni de misia

ce le înoredințaţi;

căci de alegerea ce ve ți face atârnă toată chezășuirea

legilor ce ne asigurează drepturile, și imunităţile noastre.
«Convinși că, întrun asemenea. moment solenel, când Europa îîși are aţin-

tită Dăgarea de seamă asupra noastră, Românii vor ști a da dovadă de moderaţie

și respect; către

legi,

ce-i

caractsrizează,

împlinim

a, noastră datorie

a chemă totdeodată și cea mai cu dinadinsul Dăgare de scamă a tuturor
funcţionarilor publici, civili şi militari, ca, fiecare, în cercul atribuţiilor
șale, având în vedere linia de conduită pe care Căimăcămia declară că are
a aer: "ge, să se fereascii de orice înrâurire sau adalere împotriva dreptului
ce are a exersă fiecare, a priveghiă -să se păzească. liniştea şi buna ordânducală, a nu. scăpă din vedere măsurile ce le suni încredințale, spre a
slârpi din vreme orice duh de turburare; a-și îndeplini cu credință, împarțialitale şi activitate, funcţiile posta ilor ce le sun! încredințate, sldruind cu. dinadiusul a« se slârpi orice fel de abuz; căci numai cu acest
chip vor putea merită lauda și mulţumirea Guveraului ; iar cei abătuţi vor

cădeă, sub toată asprimea şi osânda legilor. |
«Pe această cale dar, urmând

cu toţii, fraţilorccompatrioți, suntem

Încre-

dințaţi că vom câștigă simpatia neamurilor, şi Cerescul Impărat va îmbogăţi
”
și acum iubita noastră ţară cu ale sale binecuvântări,
«(e) En.

Băleanu,

loan

Manu, Ioan

Al

Yilipescu».
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„80. Ofisul No. 2 al Căimăcămici Valahiei către
gro-Vlahiei.

Mitropolitul Un-

«Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit al Ungro-Vlahiei.
«Guvernul interimar al ţărei, la care Căimăeimia este chemată, fiind o
însărcinare din cele mai serioase și mai delicate, iar rezultatul salutar
al
acestei însărcinări atârnând dela buna înţelegere a nouilor instituţii, de
care

trebue a se pătrunde toate cetele populaţiei,

Căimăcămia,

osebit de apelul

generul, co prin a sa proclamaţie a făcut publicului, găseşte
de a sa datorie,

în îndeplinirea misici sale, a 'chemă şi concursul capilor biserici.

«Clerul, Prea Sfinte Părinte, ca unul ce şi după cuvântul Sf. Scriptur
i,
şi după a sa poziţie în societate, urmează a fi dascălul și povăţuitorul
po-

porului, este dator să fie și dânsul, în însemnătoarele împrejurări de astăzi,
cu osebită luare aminte lu îndatoririle chemărei sale, ea părinte spiritual.

”

«Intru aceasta, Căimăcămia, reelamând

concursul Prea Sfinţiei Voastre,

vă

invită, Prea Sfinte Părinte, să luaţi împreună cu părinții Episcopi ai epar-

hiilor măsurile cuvenite ca preoții să se ferească de orice înrduriri înşelătoare şi să nu se facă propoveduilori de niscari umelliri viclene; ci
în
contactul în care se vor pune cu poporul, să fie întâiu ei de model de moderaţie şi de iubire, de linișteşi concordie publică, să povățuească pe
popor |
a na se rălăci în idei amăgiloare, cari ar turbură, liniştea publică
şi ar
aduce țara la peire, să caute a, potoli orice duh de desbinare, să îndemne
pe toţi a se-lepădă
de orice patimă personală, de orice împizmuiri, și să

înfrățească toate spiritele, spre a le-uni în paza bunei orândueli, și întru a

se dobândi

din conlucrarea, la care publicul este acum

priincios ţărei.

|

chemat,

un rezultat

i

«La alegerile ce au a se urmă, oricine nu va [i chemat a luă parte,
să
aibă a rămâneă în linişte, fără a umblă să turbure cugetul cuivă, lăsând
pe

cei chemaţi a se înţelege între dânșii spre a-și alege mandatarii lor demni .

de misiunea co li se încredințează.
" «Căimăcămia, pătrunsă de importanţa misiunei

sale și de răspunderea

ce

se pune asupră-i, va priveghiă cu neobosită stăvuire ca toată obștia să se
conforme cu regulele întocmite, fără câtuş de puţină abatere. Ea nu este la
îndoeală că şi Clerul, prin arhipăstoreasca Prea Sfinţiei Voastre povăţuire,
ferindu-se de orice alunecare în : vreo necuțiință
sau abatere din regulele
prescrise, va merită stima publică și încrederea

40, Proclamaţia,

Căimăcămiei Valahiei

Guvernului».

către

Oştire.

«Ostaşilor!
|
E
«Datoria cea mai sfântă a unei oştiri a fost totdeauna aceoa do a asigură
liniștea publică, apărând instituţiile patriei sale. Inaltele Puteri, în părinteasca
..
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lor îndurare pentru patriu noastră, au vrut a-i asigură un viitor mai senin,
puind prin Convenţia, dela 19 August bazele viitoarei ei orgunizări.
«Guvernul de astăzi, ca unul ce este chemat a ţineă cârma Statului, în
împrejurări atât de grele; ca unul ce simte toată răspunderea ce are
înaintea, patriei și a Europei întregi, cunoaşte că deviza, urmează a-i [i.nepărtinirea și dreptatea, dar că e dator tot într'o vreme a mănţincă Dunu,
orândueală în executarea ordinei, co rezulti din Convenţie, în contra oricărui ar cercă să o calce.
«Ostaşilor ! Guvernul, plin de încredere în virtuțile militare şi patriotismul
vostru, nu se îndoește că veţi știavă îndeplini datoriile cu cea mai exactă

disciplină şi cu bărbăţie, ca să fiţi totdeauna sprijinul și cea mai mare fală
a Patriei voastre,
a(5.) Em.

Băleanu,

Ioan

Manu,

loan

«Pentru Secretarul Statului, (s.)

Al.

Filipescu.

N. Lahovari».

După această introducere aspră, Caimacamii din Bucureşti au
păşit întru a-şi formă Sfatul Administrativ Extraordinar,
N
că nu
La laşi Caimacaumii, prin o hotărire motivată—și anume
pot aveă încrederea necesară în ministrii fostului Caimacam Vogovide,— numesc în unanimitate ministri provizorii la Secretariatul “de

Stat, la Finanţe și la Iătmănie, iar pe directorii dela Interne, dela
Justiţie, dela Instrucţiunea publică și Culte, dela Lucrările. publico
îi însărcinează -să inlosuească' provizoriu pe ministrii respectivi. Precum Caimaciunii reprezintau un guvern provizoriu. de scurtă, durată,
asemenea și Sfatul Administraţiv Extraordinar eră compus de loco-

țiitori provizori a funcţiunii: de ministri.
In Bucureşti această formalitate naturală

și logică nu

fost inde-

plinită. Ministrii fostului Caimacam Alexandru Ghica, au fost clasaţi
“oarecum în mai multe. categorii. Preşedintele Consiliului Constantin
Cantacuzino a demisionat şi funcțiunea lui a fost suprimată. Ministrul de Intorne Beizad& Constantin Ghica și Ministrul Justiţiei
“Constantin Bălăceanu demisionând amândoi, aceste două ministere
le-au luat Caimacamul Emanuil Băleanu și Caimacamul loan AL. Filipescu, cari funcționau ca membri ai Căimăcămiei și ca Ministri,!
lucrând ca atari cu șefii de secţie ai acestor ministere. Ioan Manu,
voprezentând în Guvernul Interimar pe fostul Prezident al Inaltoi
Curți din 1856, sta, izolat; între ce! doi colegi ai săi din Căimăcămie..
Secretarul de Stat Gheorghe Ghica dându-și. demisiunea a fost înlocuit prin Constantin Brăiloiu. Ministul „de răsboiu Baabu Vlădoianu
a fost mânţinut în această funcţiune; Ceilalţi trei ministri— Nicolae
1
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Ivetzulescu dela Finanţe, Gheorghe Bengescu dela Instrucţiune
și Culte,
și Grigorie Filipescu dela Control—au fost înlocuiți fără
motive prin

Barbu: Catargiu, Ioan Slătineanu și Consta. nti
Făleoianu.
n
*

Instrucţiunile privitoare la aplicarea Stipulaţiilor Electorale,
anexate
la Convenţiunea, din 7 (19) August 1858, au fost public
ate de Ciimăcămia Moldovei în 31 Octomvrie (12 Noemvric), de
Căimăcărmia
Valahici în 1 (13) Noemvrie.
"Tată textul acestor din urmă, care poartă titlul: Instru
cții privitoavela Alegerile Deputaţilor pentru Adunarea
generală : a

Valahiei :

a

Instrucţii.

După cari au a procedă Cdârmuilorii de județe, Subcârmuilorii
de plăşi
și Vornicul de oraș în capitala Bucureşti, asupra alegeril
or deputaţilor vii-

toarei Obșteşti Adunări și asupra cercetării actelor.ce so vor înfâţişă
de ale-

gători şi de eligibili, spre constatarea calităţilor ceru-te
dela fiecare, în conformitate cu art. 49 al Convenţiei din 7 (19) August, şi
cu dispoziţiile anexu-

lui No. 2 al zisei Convenții.

a

e

Ari. 1. Potrivit cu deslușirile date prin oficiul

-

|

Căimăcămiei

de

sub

No.

19, în care sa mărginit sorocul până la ziua do cinci ale viitorului
Decem-

vrie, ca, să se întocmească

listele de alegători şi eligibili, să

„să se afișeze,în: conformitate cu art. 19 al

se publice

zi să fie încheiate cu desăvârșire zisele liste; de aceea “toți
cei
cunoaște că însușese calităţile do alegători sau eligibili, potrivit

5 şi 9 din anex, vor grăbi a merge să se

și

Convenţiei, urmând ca la acea

înserie în liste,

după

ce se vor
art. 3, 4,

cum

ur-

mează : a) Cei primari, adică aceia, cari ar posedă un
venit anual dela galbeni 100 până la 1.000 incluziv, vor merge spre înscrier
e la tactul Subcâr-

muirei, unde vor să-și exerseze dreptulde

dețe,

alegător, b) Cei direcți de ju-

adică cei cari posedă un venit anual dela 1.000 elb. în sus,
vor merge

spre înscriere la rezidențele Cirmuirilor judeţelor, unde, după cum su
zis

“mai sus, și-ar alege domiciliul lor politic, c) Cei' direcți
de oraşe, adică
orășenii cari posedă un capital în pământ sau clădiri, ori-alt
fond oarecare,
industrial sau. comercial,
'din cari toate sar însumă împreună un capital
dela 6.000 galbeni în sus, fie averea su proprie sau -zestrală,
. vor merge

spre înscriere, cei: din Oraşul. de Reședință al judeţelorla Cârmuiri,
iar în
București la Vornicia Capitalei.
e
|
|
Art. 2. 'Toţi acești

proprietari din

deosebitele de mai sus arătate

cate-
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gorii, mergând să sc înscrie, vor fi datori a înfăţișă acte doveditoare -ficcărei calități, pentru drepturile ce voesce a exersă, după cum urmează:
--A) Pentru moşiile nelocuite vor sluji de dovadă adeverinţele de: răspunderea taxei de 5%, către Visterie
şi, spre mai multă înlesnire, se va alcătui
de către Departamentul Finanţelor îndată o tablă generală, după condicele:
sale, de toţi asemenea proprietari de moșii nelocuite,
dela cari primește zisa,
taxă de 5%, și, tipărindu-se în număr de 300 exemplare, să se împartă pe
la toate cârmuirile,de judeţe, ca și acestea să le împartă pe la subcârmui-:
rile de plăși, în număr potrivit cu trebuinţa fiecăreia
; — B) Pentru moşiile
locuite, câte dintr'insele fiind arenduite de mai înnainte și contractele lor de
arenduire și-ar avcă a lor urmare și. întracest an ; pentrucă suma arenzii
unor asemenea moșii esto mai în deobște cunoscută, mai: cu seamă de
proprietarii vecini, contractele acestor arendiiiri se vor consideră ca doveditoare adevăratului venit al moșiei, iar la întâmplare când s'ar ivi vreo;
reclamaţie, după cuprinderea Art. 7 şi S din anex, împotriva unor asemenea contracte de arenzi, ca bănuite pentru neadevărata sumă a arenduirii,
la asemenea caz, cârmuitorul judeţului, sau subcârmuitorul din acea plasă

va face cercetare în fața locului, în prezenţa reclamantului, şi luându-se în scris mărturia, dela vecinii proprietari cei cu ştiinţă de adevăratul venit al
acei bănuite moșii, un asemenea act va sluji de temeiu al constatărei venitului.
Contractele în lucrare de felul celor de mai. sus, câte se vor găsi adeverite
în bună și cuviincioasă formă de vreo dregătorie la a lor încheiere, acelea
vor slujide dovezi necontestabile. Moșiile câte se vor fi arendat în cursul
acestui an, ca să-și aibă urmarea dela viitorul Sf. Gheorghe înainte, cifra
venitului cuprins întrinsele, fiind pentru: vremea viitoare, nu se va puteă

țineă în seamă, ci în asemenea cazare a se luă în consideraţie venitul după
contractele ce se află

astăzi în lucrare ;—C)

Pentru

moșiile

arenduite - se vor îndatoră proprietarii lor a aduce înscrisă

câte

dovadă

nu sunt

a

pro-

prietarilor vecini de adevăratul venit ce au. niște asemenea moșii, și pentru
a căruja dovedire se va, face întwadins cercetare 'la faţa locului de către zișii
proprietari, în prezența și a subcârmuitorilor respectivi, cari sunt îndatoraţi
a adeveri actele cercetării sub a lor răspundere pentru orice neadevăr ; :se
înțelege de sine; că la asemenea moșii, cari vor[i fost căutate pe seama pro-:

prietarului pe un timp mai îndelungat, cercetarea va avea a se sluji, spre a su:
înlesnire; cu catastişele de pe trei ani trecuţi, și adunând sumape toţi acei:
trei ani, ă treia parte co va ieşi va constituă maximum venitului anuâl al moșiei,
scăzându:se neapărat în amândouă aici arătatele cazuri cheltuelile exploataţiei ; :
—D) Pentru câte din proprietăţi s'ar află ipotecate pentru vreo sumă de datorie, :

se va scădeă din venitul lor dobânda de 5%, cu care urineazăa se consideră .
ca infirmate,și restul venitului se -va socoti cifra! ce i-ar constitui dreptul.»
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Spre înlesnirea funcţionarilor

însărcinaţi

-..

cu operaţiile
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electorale,

Departa-

mentul Dreptăţii va adună dela, toate tribunalele de judeţe, precum și dela
cele comerciale din Bucureşti, Craiova și Brăila, ştiinţă deslușită de toate
ipotecile de proprietăţi, ce vor [i trecute
în condicele lor, și le va comunică
prin circulară tuturor cârmuitorilor de judeţe și Vorniciei Capitalei;—E) Pentru
câte moșii se stăpânesc în devălmășie, proprietarii devălmași, voind a-și
exersă drepturile de alegătorsau
i oligibili, potrivit art. 3. 4 și 9 din anex,
vor fi îndatoraţi a se conformă dispozițiilor $$ a, b, c, din acest art., întru
cât priveşte constatarea venitului părții cuvenite fiecăruia; tot asemenea orân-

dueală se va păzi și pentru proprietăţile de moşneni;—F) Oricare va aveă trebuință, a.compune suma de venit sau capital cerută prin art. 3 şi 4 din anex,

prin Împreunare a osebite ramuri de venituri mai mici, va urmă mai întâiu *
a-şi declară. domiciliul său politic, unde adică se hotărește a-și exersă dreptul
de alegitor, și va fi dator a înfâţișă, când va merge a se înscrie, ori. contractele de arenzi, adeverite de cârmuirile județelor” respective; sau și alto

dovezi asemenea adeverite, prin cari să se constate venitul în aseminare
cu ȘŞ a, b, e, e, din acest art.;—Q) Pentru capitalul de 6.000 galbeni în pă-

mânt și clădiri în oraşe sau

alt fond industrial ori comereial, după care se

dă orășenilor drept de alegători, aceștia vor fi datori a înfăţişă pentru mai

sus zisele proprietăţi înscrise dovezi a câţivă

verite și de deputatul respectiv, prin cari să se

din

fruntașii mahalalei, ade-

constatate adevăratul

preţ

al lor; iar pentru câte din asemenea acte s'ar da prilej de bănueală, se va
cere dela proprietarul
:ce le înfățișează, a face prețuirea legală prin tribunalele competente. Când însă cu proprietăţile din orașe și celelalte fonduri
cuprinse în acest $$ nu ar fi de ajuns a se însumă capitalul de 6.000 gal-:
beni, și ar mai aveă orășeanul proprietăţi și prin judeţe, cu cari să se poată

completă mai sus zisa cifră, va fi dator a aduce

Vornicului

Capitalei, sau

cârmuitorului dela orașul unde voeşte a-şi exersă dreptul, dovezi adeverite
în conformitate cu dispoziţiile $$ a, b, c, c, dela acest art. și a aliniei de

mai sus;—H) Pentru ceeace priveşte industria, şi comerțul, patentele ce are
fiecare dela Visterie slujesc de dovadă spre a caracteriză pe comerciant sau

industriaș; conform dispoziţiilor art. 90 dia Regulamentul Organic şi al
Legiuirei din anul 1850 îndeplinitoare acestui art.; iar cât pentru ceeace privește
constatarea capitalului de 6.000 galbeni, avere proprie sau zestrală, câţi din

asemenea, neguțători sau industriaşi

vor dovedi

suma de

6.000 galbeni în

pământ și clădiri, cu chipul prescris mai sus, 'se vor înscrie între alegători,
apoi aceștia vor da o listă de numele tuturor celorlalţi din corpul lor, cari .

dorind a se înșerie între alegători, sunt cunoscuţi de dânşii că au, în marfă :

sau în industrie, .capitalul de

6.000

galbeni; acea

listă iscălindu-se
de toți

cei mai sus neguţători și industriași, înscriși ca alegători, va sluji de dovadă
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spre a se putea înscrie și acești de ai doilea în lista alegătorilor; iar toţi
ceilalţi, ce n'ar fi cuprinși în lista dată, de care se face vorbă mai sus, dacă
s'ar socoti în drept a [i înscriși şi ei între alegători, vor urmă a se conformă
cu dispoziţia Condicei comerciale pentru această constatare, luând dela tribunalele competente trebuincioasă dovadă; tot asemenea rânducală se va păzi
și la întâmplare de a, se ivi vreo contestaţie: asupra, celor propuși. Măsura
de mai sus, ce s'a adoptat pentru oraşul București, se va puteă aplică şi lu
toate celelalte orașe de rezidenţă ale judeţelor, unde neguţătorii, industriaşii

cu averi nemișcătoare și înscriși în listele

electorale

vor primi a da liste

doveditoare averei mişcătoare celorlalţi neguțători, rimâind iariş ca pentru
cei co nu se vor da asemenea liste, să se urmeze potrivit dispoziţiilor Condicei comerciale, precum și pentru aceasta s'a vorbit mai sus;—l) Vârsta cerută
prin art. 5 şi 9 din anex se va constată unde trebuința va cere, pentru cei

născuți în urma punerei în lucr
a Regulamentul
areui Organic, prin actele de
botez; iar cei ce nu ar aveă asemenea acte vor fi datori a le cere dela Mitropolie sau Episcopie, întral cărei dioces sau născut și Sau botezat. Cât pen-

tru cei născuţi înainte de zisa epocă, aceia vor fi datori a înfățişă dovezi
dela preoți, rudele sau oricari alți mahalagii de consideraţie cu știință exactă

de vârsta lor, adeverite de vreo dregătorie;—]) Cei naturalizaţi în urma Regulamentului Organic vor înfăţișă documentul de naturalizaţie, prescris de art.
379 al zisului Regulament.
:
Art. 3. Spre a putea cunoaște cârmuitorii, subcârmuitorii și vornicul de
oraş pe aceia ce nu pot aveă drept de alegător după art. 6 din anex:—4) Pentru cei de protecţie străină, după $ 1 al zisului art., se vor povățui din con-

dica de sudiţi a judeţului:—B) Pentru cei de categoria $Ş 2, 3 și ale aceluiaș

art., Departamentul

Dreptăţii va alcătui o listă generală care, tipărindu-sc în

mai multe exemplare, se va împărţi pe la toate cârmuirile, subcârmuirile și

Vornicia, Capitalei, spre a o aveă, în vedere la alcătuirea listelor electorale.
„Arl. 4. Dreptul de eligibilitate, după art, 9, avându-l oricare născut .
sau naturalizat Român va puteă dovedi cel puţin un venit anual de 400 gal-

beni în oricare județ sau oraș al ţărei, cei ce vor voi a se reînscrie în lista

de eligibili sunt datori a constată acest venit la cârmuirea judeţului, unde
declarându-și domiciliul politie, sau hotărit a-și exersă dreptul de alegător,
sau la vornicia orașului pentru capitala București, cu aceeaș orândueală prescrisă la art. 2 din aceste instrucţii.
|
| N
„Spre a se cunoaște” de obşte în toată țara cei cu drept de eligibilitate,

după ce vor încheiă

listele de eligibili din toate judeţele și orașele, se va

alcătui, prin îngrijirea Departamentului

cei cu asemenea drept, care,

din Lăuntru, o listă generală de toţi

tipărindu-se întrun număr de 200 exemplare,
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se va împărți pc la cârmuirile de judeţe și la Vornicia Capitalei, spre a
le
aveă colegiile electorale în vedere în ziua alegerilor.
a
Da
Art. 5. După desăvârşita încheiere, publicare. și afişare a listelor electorale,

conform art. 49 al Convenţiei, luându-se reclamaţiile ce sar ivi în liberul curs
în timpul do trei săptămâni, prevăzut prin alinea 3-a dela acelaș art. de mai

sus și prin alinea 2-a dela art. 7 din

anex, Sc. va procedă

apoi îndată la

alegeri, precum urmează:—A) In ziua hotărită, toţi alegătorii primari vor fi.
datori a se adună Ia, rezidențele Subcâmuirilor, unde se află înscriși, spre a
procedă lu alegerea a 3 delegaţi do ficeare plasă, potrivit art..10 din anex;
jar seanța pentru această operație se va deschide la 12 ore și, după cetirea
apelului nominal, îndată numărul alegătorilor ce se vor află faţă, vor alege

mai întâiu, după majoritate de glasuri, un prezident şi 2 secretari din sânul.
lor; după care apoi prezidentul și secretarii. sc vor îndeletnici la alegerea
acelor 3 delegaţi prin vot secret, potrivit art. 13 din anex, și după majori:
tate de glasuri, urmându-se întocmai după cum s'a procedat la alegerea peninu deputații Divanului ad-hoc. Subcârmuitorii vor asistă: la alegere numai

pentru paza bunei orândueli, fără a putea luă mai. multă parte la această
operație;—B) La ziua hotărită se vor adună la rezidența judeţului alegătorii.
de câte trele categorii, unde după o zi de repaus se va începe alegerea.
deputaţilor pentru Adunare ;—C) Alegerea deputaţilor are a se face treptat pe:
categorii, și îndată a doua zi, una după alta; aşă dar alegătorii din deoschitele

categorii,

adunându-se

în ziua

hotărită

pentru

fiecare

colegiu,

își

vor întocmi mai întâiu biuroul lor, și apoi vor procedă, îndată la operaţia. alegerilor, întoemai după chipul prescris la $ A) alacestui art. Cârmuitorii vor

asistă la alegeri, precum sa zis şi pentru subcârmuitori, numai spre. paza:
bunei orânduoli, fâră a puteă luă mai multă parte la această operaţie;—D) Pen-

tru alegerea deputaţilor din capitala Bucureşti, toţi cei
gători, adunându-se la ziua ce se va hotări, în sala, dela
procedă mai întâiu, sub prezidența Vornicului de oraș, la
zident și a doi secrotari din sânul lor, precum s'a zis mai

cu dreptulde aleSf. Mitropolie, vor
alegerea unui presus la precedentul

Ş A), după care Vornicul de politie, dând locul său alesului prezident, va şedeă

și însuș alături, pentru mănţinerea bunei orândueli,
altă parte la operaţia elcetorală.
|

„Indată după întocmirea

biuroului său,

Adunarea

deputaţilor Capitalei, prevăzuţi prin art. 2

fără să poată luă
-

vreo,
A

va proced'la
ă alegerea

din anex.

Imându-se în consideraţie” însemnatul număr de alegători ai -Capitalei,
votaţiva
a începe în ziua hotărită dela 10 ore „dimineaţa, și va ţincă până la.
6 scara, urmând această rândueală a doua zi și a treia zi, de va cere tre-:

buinţa, până la încheierea scrutinului. Aa
"Urna care va cuprinde voturilese va pecetlui în fiecare scară cu pecetea
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Prezidentului, a secretarilor, a Vornicului Capitalei și a Căimăcămiei, precum ;
asemenea, se vor pecetlui și ușile sălii, unde ss va afla acea urni, puindu- se
și trebuincioasele sentinele.
Deschiderea urnei se va face de către prezident, toţi alegătorii vor puteă

asistă la constatarea voturilor.

-

„Art. 6. Se chiamă cu osebire băgarea de seamă a d-lor subcârruitori
de plăşi, cârmuitori şi vornicului de oraș asupra actelor ce li se vor înfățișă spre constatarea :cerutelor calităţi, ca câte dintrinsele vor fi bănuite de
rea credinţă, cu scop adică ca prin meșteșugite mijloace să dovedească un

venit de nemişcătoare sau un capital, dobândite acestea în urmă de ziua de
7 (19). August, data subserierei Convenţiei, spre a putea înfăţișătorii lor a

exersă dreptul de alegători sau eligibili. Nişte asemenea acte, potrivit cuprin-:
derei Impărătescului Ferman, să se lepede cu desăvârşire, neputând fi primite
şi drept nimic socotindu-se. 'Totdeodată însă, la asemenea cazuri, d-nii cârmuitori și vornicul de oraș, alcătuind liste exacte de toate cele de felul acesta
acte, cu arătare pe scurt de suma venitului sau a capitalului. ce înfățișează,
de numele acelora către cari sau dat, de ziua când sau făcut, precum și
când s'a legalizat (pentru câte adică dintrînsele vor [i legalizate), de către care
dregătorie și pe ce baze, să le înainteze cu raport la Departamentul din
Lăuntru.

Ari. 7. 4) Spre

depărtarea oricărei bănueli de influență, cârmuitorii: de

judeţe şi subcârmuitorii, cari. ar însuși calităţile de eligibili, nu vor: puteă
exersă acest drept în nici unul din colegiile electorale ale judeţelor, sau ale:
plăşilor de sub a lor administraţie.

B) Subcârmuitorii şi cârmuitorii ce însușese calitățile prevăzute prin art. 3

şi 4 din anex, spre a [i alegători, vor puteă exersă
în plasa sau districtul de sub a lor administraţie.

|

Dim mai jos câtevă probe cum veghiau Caimacamii din București
ca liniștea și buna rândueală a fărei să nu fie turburată, prin adunările cetăţenilor și propagandele, predicele și misiile politice.
|

Ofisul No. 15 al Căimăcămiei Valahiei din 24 Octomvrie (5 No-.
-emvrie) 1858:

2

9

acest, drept de votaţie

AL

Către Departamentul din Lăuntru.

Ş

ă

Purlarea de grijă ce trebue a aveă Guvernul de a se „păzi liniştea din
întru a țărei şi buna'orânducală în loală întinderea, a tras cea dintâi.
şi serioasă. băgare de seamă a sa asupra unor adunări ce au început a
se formă, sub titlul de adunări de proprietari, şi sub prelezlul osteusibil de
a se ocupă de alegerea deputaţilor peulru viitoarea Obştească Adunare.
a

dnulele A. R.—Tom.

|

|

XXXIV.—Memoriile

Secţ, Istorice.

LISTE.

|

2
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„Pe cât Guvernul se socotește dator și se va

:

silia înlesni
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adevăraţilor și

recunoscuţi alegători mijloacele de a se adună între dânşii şi a se chibzui
asupra candidaţilor ce s'ar prezentă pentru deputăţie; cu atât iarăș datoria

şi responsabilitatea sa îl povăţuesc a nu îngădui nici o strângere și nici o
adunare de persoane cu titluri, cari se privesc însuşite rău, când nu sunt
sprijinite şi constatate printr'o verificaţie în forma, hotărîtă de legi; şi trebue
ce doreşte buna

neapărat a se pătrunde oricare cetățean
linişte

a

societăţii,

că

nu

poate

îi iertat

nimănui

a se

petrecere

constitui

în
i

şi buna
autoritate

ieșită din cercul legal.

Anexul actului de reorganizare din
an, determinând

condiţiile electoratului

art. 7, că listele alegătorilor .urmează
publică și a se afișă.

Convenţia
și de

dela

7/19 August

acestui

elegibilitate, hotărăște,

a, se Întocmi

prin

de administraţie, a se

Prin această preliminară lucrare se cunoaște personalul .corpului electoral; și pe câtă vreme listele nu sunt încă întocmite, cei cu drept de ale-

gători nu pot fi cunoscuţi și nimeni, fără constatarea, legală a dreptului său,
nu poate fi primit, nici îngăduit a luă titlul de alegător, nici a-și însuși o
_misie ce este numai a alegătorului.
Se cere dar cu dinadiusul dela acel Departament, ca fără întârziere să

iea toate legiuitele măsuri, prin înțelegere atât cu Poliţia Capilalei, cât și
cat osebilele cârmuiri, ca să nu le îngăduească formarea unor asemenea adunări, până ce mai înldiu nu se vor întocană şi publică listele de alegători

„adevărați şi legiuiţi.
După întocmirea acelor liste, alegălorii cunoscuți vor puteă, cu șlirea
autorităților locale, să se adune şi să se înțeleagă pentru discularea tiilurilor candidaţilor de deputați, păzind cuviința și diguitalea ce suntem în

drepl a cere dela o aseinenea clasă politică. Fiecare corp electoral în parte
își va aveă, atunci firescul şi legiuitul său loc de adunare în orașul. de căpetenie al judeţului, unde este chemat a-și exersă dreptul.
Osebit de aceasta, Departamentul este chemat a luă măsuri spre a opri
și orice încercare de propagandă sar îvi prin județe de către aumii alții,
oricine va fi măcar şi sub orice fel de prelext sau mijloc.

In sfârşit va da fiecăruia a înțelege că predicările și misiile politică sunt
cu totul oprite;şi va îndatoră Departamentul pe toţi de sub dânsul dregători
şi slujbași de tot felul, ca sub a lor răspundere să aibă o neîncetată și activă

priveghere întru aceasta.
Tot deodată se va da acestui Ofisși cuviincioasa publicitate.

(5) Em. Băleanu, loan Manu,

Ioan Al. Filipescu.

Secretarul Statului, (s) C. N. Briiiloiu,
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emvrie) 1858.
Călre

Noul
dela 19
grijirea,
urmează
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Valahiei,

19

din 25 Octomvrie

(6 No-

N
Minislerul

din

Lăuntru,

stat organic al ţărei, înființat prin Convenţia dintre Puterile garante
August, urmează astăzi să fi luat toată întinsa publicitate prin înacelui Onor. Departament. Fiecare din cei cu drepturi electorale
asemenea să fie pătrunși de condiţiile cerute, în princip, pentru

exersarea, acelor drepturi.
Timpul în câre este îndatorată Căimăcămia, după

textul art. 49 din Con-

venţie, de a procedă în alcăluirea listelor electorale,fiind mărginit, şi cuviința» legală neierlând a -se prelungi, Onor. Departament din Lăuntru este
chemat a luă măsuri, fără cea mai mică amânare şi prin cea mai întinsă
publicitate, spre a se înştiință toţi cei cu drepturi electorale şi de eligibilitate de a-şi arătă calităţile și titlurile lor pentru formarea, listelor.
|
Aceste liste urmând, după citatul sus articol 49, a se săvârși în soroe
de cinci săptămâni şi a se afişă, Căimăcămia, luând în consideraţie varie-

tatea

distanțelor, îl mărginește, până în ziua de 5 a viitorului

Decemvrie

pentru toate cârmuirile ; iar după trecerea acestui termin, în trei zile, se
vor trimite toate acele liste cu delele lor la Departamentul din Lăuntru.
Deocamdată, și până a se trimite instrucţii mai întinse, administraţiile
locale şi Vornicia orașului în Bucureşti voreaveă în vedere stipulaţiile electorale din anexul al doilea al Convenţiei, şi vor primi înscrierea în listă a
celor cu drept, după cererile ce se vor face.

Alegătorii

primari

își vor adresă

cererile la subcârmuirile respective;

jar alegătorii direcţi la cârmuire.
În listă se va trece fiecare cu numele, pronumele, meseria și rangul
său; își va arătă vârsta, locuinţa, osebitele proprietăţi ce are, vremea de când
le posedă, titlurile de proprietate, venitul fiecărei proprietăţi, şi totalul veniturilor din mai multe proprietăţi.

Cârmuirile

şi subcârmuirile,

fiecare în lucrarea lor respectivă, vor face

şi din parle-le osebitele observaţii ce vor socoti de cuviinţă, la fiecare nume,
după științele ce se vor puteă adună.

Pentru câţi din cei cu cerere de a se înscrie ca alegători sau eligibili ar
găsi Cârmuirea că actele înfățișate de dânșii nu dovedesc cu temeiu vreuna

sau multe din calităţile cerute de legi, pentru aceia se vor face deosebite
liste cu deslușitoare arătare de temeiurile și cuviinţele,
„Sau considerat cererile sau dovezile.
|

„ Delele

atingăţoare de formarea, acelor liste şi în cari

vor fi slujit de temeiu

cârmuirilor

pentru

vor

cari nu li

sta actele ce

la verificarea calităţilor electorale,

se vor
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trimite. dimpreună cuu listele, spre a putea. şi Departamentul să-și - facă, lucrarea sa de verificare.
Prezentul Ofis va îngriji Onor. Departament a se da în cunoștință obştici,
prin toate mijloacele de publicitate, și va da poruncă osebitelor administraţii a-l comunică, către toţi proprietarii cunoscuţi din judeţele lor respective, prin trimitere de copii după dânsul pe la toate Sfaturile sătești, ca să
se afişeze și să se cetească prin biserici cât mai în grabă, ca fiecare din
cei cu. drept

să-și

poată cexersă

cererea

sa din

vreme

şi a se arătă

pentru

înscrierea în liste.
(Subserişi:) M.

Circulara,

7.618,

Băleanu,

Ministrului

din 25

Justiţiei

Octomwvrie

Ioan Manu, Ioan Al. Filipescu.
Secretarul Statului, (s.) C. N. BrăiJoiu.

al Valahiei

(6 Noemvrio)

După nouăle instituţii ale ţirei,

către

tribunale,

No.

1858.

tribunalele sunt

chemate

a, corcetă fără

apel reclamaţiunile ce se vor ivi în contra listelor electorale.
Misia aceasta, ce se încredințează tribunalelor este foarte delicată şi foarte
importantă, prin urmare se core ca membrii cari completează tribunalele să
lucreze fără patimă, fără spirit de personalitate, cu un cuvânt, fâră cea mai
mică părtinire, şi în toată curăţenia conștiinței.
Subiscălitul și ca Român, şi ca ministru, a socotit de a sa datorie a

invită pe membrii acelui tribunal ca să fie cu cea mai mare băgare de
seamă, când se vor ivi reclamaţii în contra listelor electorale: să nu păntinească pe nimeni, să nu considere nici persoana, nici poziţia persoanei în
contra căreia se va aduce reclamaţia; și mişcați numai de iubirea de dreptate şi de paza legii, să cerceteze reclamaţia ivită, şi să hotărască în pri-

vinţa acelei reclamaţii, întocmai după stipulările electorale anexate la Convenţia din 19 August, făcută la Paris, şi promulgată
anul curent.

Cu acest mod lucrând,

membrii acelui

prin Buletinul

tribunal vor

merită

Oficial

mulțumireca

i recunoştinţa naţiei întregiși, în parte, a subiscălitului.

Tot astfel, se cere ca d-nii membri să proceadă în toate lucrările tribunalului ; când cercetează vreo pricină, săi o cerceteze cu mare atenţie, și să
hotărască ceeace legile ar cere în asemenea cazuri, dând dreptatea acelui

ce o va aveă, fără consideraţie de persoană ; căci dacă se va, ivi vreo plângere în contra tribunalului și se va dovedi

adevărată, atât în privinţa ale-

gerilor, cât şi în privinţa celorlalte lucrări judecătoreşti, atunci, pe lângă
responsabilitatea morală în care se vor află d-nii membri înaintea compatrioţilor d-lor, se vor da și în judecată criminală, ca să-și ica pedeapsa ce
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legile cer, pentru acei ce nu-şi îndeplinesc. îndatoririle puse
vatămă drepturile mădularelor societății.
"Seful

Ministerului, (s.) loan

Al.

Seful. mesei, (s-) 0,

asupră-le

şi

Filipescu.

Comănescu.

Girculara, Ministrului
i
Justiţiei al Valahiei către procurorii
nalelor, No. 7619, din 25 Octomvrie (6 Noomvrie).

tribu-

D-lui Procuror Onor. Tribunal.
Ministerul trimite pe lângă aceasta, și d-x, Domnule Procuror, o copie
de pe circulara cu No. 7.618 ce a trimis tribunalului, în privința modului
cu care are să lucreze, atât în privinţa reclamaţiilor ce se vor ivi în contra

listelor electorale, ce sunt a se alcătui acum peste puţine zile, în urmareu
Convenţiei încheiate la Paris la 19 August trecut, cât şi în privinţa celoralte lucrări judecătoreşti, și vă serie ca să fiţi cu privighere a se aduce la
întocmai îndeplinire de către tribunal dispoziţiile acelei circulări,
Pe lârgă privegherea ce veţi aveă, d-le Procuror, cu tribunalele să urmeze după alăturata instrucţie, veţi priveghiă ca şi autorităţile administrative din acel district să lucreze, în privinţa alegerilor, fără cea mai mică
părtinire,

și când

vă veţi

încredință

că voesce a năpăstui

pe vreo

persoană

cu drept de alegere, să arătaţi îndată Ministerului prin ștafetă, cu plata progonului în socoteala, Statului, pentru care s'a făcut, cuvenita, punere lo, cale:
„de acest Minister.
Veţi îngriji însă ca arătarea d-v. să fie întemeiată pe adevăr, căci dacă
după cercetarea ce se va face:de Minister se va dovedi că n'aţi arătat adevărul,
sau că aţi trecut cu vederea de a raportă vreo abatere din partea autori-

tăţilor locale, să fiţi bine încredințaţi
ca-să vă luaţi pedeapsa cuvenită unui

că veţi fi daţi în judecata criminală,
funcţionar care abuzează de îndato-

ririle ce-i sunt încredințate.
inta subsemnatului, care are o îndoită răspundere şi .ca Ministru şi ca
membru al Căimăcămiei, este .ca alcătuirea, listelor electorale şi alegerile
să se facă fără părtinire şi cu liboră conştiinţă,

Şetul Ministerului, (s.) loan

Al Filipescu.

Seful secţiei, (s.)C. Comănescu.

Comunicare ca ziarului somioficial cAnunţătorul

'din 1 (13) Noemvrie

Român»,

No.

86,

1858.

Gazeta «Românul» în No. 86, exprimând părerea sa de râu în privința
Ofisului Căimăcămiei atingător de poprirea „adunărilor, afirmă că, după
a 'sa
părere, acest Olis nu popreşte adunările în casele particulare, şi că poate fie-

-care' primi, În casa sa, câţi oameni va voi, și aleargă, spre a întemeiă a sa,
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părere, la principiul libertăţii individuale,
August.
Nimeni

nu poale

tăgădui pr incipiul

312

chezășuit

de

Convenţia

dela 19

libertăţii individuale ; oricine

urmează a înțelege că acest principiu își are

mărginirea, ca

însă

toate dreptu-

rile, în datoria cetățenească şi socială de a nu turbură liniştea obştească, și
că unele drepturi politice, mărginite de lege, nu se pot oxersă decât de
acei cărora se dau de însăș acea lege.

Ofisul este explicit că asemenea adunări nu se pot îngădui decât din partea alegătorilor cunoscuţi și constataţi și prin ştirea autorităţilor. Nici o sofismă, dară nu poate ieși din acest text, și libertatea individuală nu este deloc în cestie, ci libertatea de a aveă liniștea. Dacă sar îngădui adunări în
case private, în familie, precum zice «Românul», în orice număr măcar, ca

să desbată despre interese publice, s'ar îngădui a se formă autorităţi, cari
n'ar întârziă a se pune în luptă cu autorităţile constituite do lege, şi rezultatul final ar fi anarhia.

Vatra familiei s'ar preface

într'o

arenă

politică

și

în un azil de comploturi, în faţa căruia Guvernul s'ar găsi dezarmat.
Datoria

Guvernului este să măr ginească şi să slingă orice principiu de

dezordine, tocmai ca să chezăşuească libertatea
contra celor ce se paun în luplă cu socielatea. ,

„Urmează

individuală

a tuluror în

Ofisul Căimăcămiei Valahiei, No. 47, din 3 (15) Noom-

vrie 1858.

-

Dela Căimăcămia 'Ţărei-Româneşti.
Către Ministerul din Lăuntru.
«In urmarea

Ofisului de.

sub No.

19, dela 25 ale încetatului. Octomvrie,

Căimăcămia, povăţuindu-se cu antecedentele legislative ale ţărei, după ce a
luat și părerea unora

din notabilii mai

experimentați neguțători ai Capitalei,

a dat în desbaterea Sfatului Administrativ extraordinar a chibzui înstruoţiile
deslușitoare pentru punerea în lucrare a stipulaţiilor

anexul al
cioase, spre
de legi.

doilea al
a înlesni

Convenţiei
oxersarea

dela

19

August

drepturilor
|

electorale

1858, ca

electorale

în

cuprinse

măsuri

în

priin-

cercul . prescris

„Acele instrucţii, formulându-se în Stat, so trimit onor. Departament din
“Lăuntru pe lângă prezentul Ofis. Anexul Convenţiei dela 19 August cuprinde
condiţiile cerute pentru însușirea dreptului de electorat şi de eligibilitate.
Instrucţiile elaborate de Căimăcămio determină condiţiile sub cari se pot
dovedi acele calităţi. N'au dar nimic nou în sine, ci sunt o consecinţă logică a bazelor legiuite de Convenţie.

Căimăcămia face apel tuturor cetăţenilor chemaţi de lege la exersarea
acestui drept politic, și îi invită cu tot dinadinsul a da administrației pa-
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trioticul lor concurs, întru formarea listelor, ca să nu se introducă vreo :
fraudă, ci să vegheze dimpreună, ca cei. cu un drept să [io înscrişi fără po-

priro, iar coi fără drept să fie depărtaţi fâră slăbiciune și fără nici o consideraţie personală.

Căimăcămia invită dar pe onor. Departament din Liuntru

a da cea

mai

întinsă publicitate atât pomenitelor instrucţii, cât şi acostui Olis, înţelegându-se totdeodată și cu Departamentul Dreptăţii și al Finanţelor, spre exacta
aducere la îndeplinire a rânduelilor cerute prin arătatele instrucţii.

In 3 (15) Noomvrie
siunea sa do credință

Partidul Naţional din Valahia publică, Profe- .
în ziarul «Românul» No. 87.

„ Alegerea este baza Convenţiunei dela 7/19 August 1858, încheiată la, Paris
în privirea Principatelor-Unite Moldavia și 'Țara-Românească ; și dreptul de
a alege şi de a [i ales este încredinţat Românilor proprietari de pământ,

mari şi mici, şi proprietari orășeni, cari se bucură de venituri hotărite de
Convenţie. În prezenţa însomnătăţii drepturilor ce vom fi chemaţi a exersă
peste puţin, proprietarii cari vom aveă calităţile prescrise de Convenţiune,
și a marei răspunderi ce ne impune exsreiţiul acelor drepturi, socotim de
a noastră datorie să contribuim după putinţă-ne a immări încrederea ce treDuc să avem unii în alţii; căci, printr'o absolută încredere reciprocă, vom *
puteă ajunge la unitatea de cugetare şi de acţiune, ce ni se cere ca să răspundem așteptării patriei noastre şi să legitimăm buna opiniune ce şi-a format Europa despre noi. Drept aceea, puind mâna pe inimile” noastre, cu
„ Sfinţenia unui jurământ,
am formulat, în prezentul act, profesiunea, noastră,
„de credinţă şi regula de purtare ce suntem hotăriţi a ţincă în împrejurările

de astăzi; şi avem via

speranţi căi într'aceasta vom fi aprobaţi

și însoţiţi

de toţi oamenii independenţi, de toți adevărații Români, cari nu ascultă de„cât glasul conştiinţei şi nu se preocupă decât de fericirea şi de onoarea patriei noastre.
Fiind o naţiune autonomă, legile și constituţiunile noastre nu pot emană,

în drept, decât dela, noi înşine. Considerând însă poziţiunea excepţională ce
ne-au făcut evenimentele, cele mai multe independente de voința noastră,
primim Convenţiunea, subserisă la Paris la 7/19 August, cu încrederea că
printr'insa ne vom puteă bucură cu deplină eficacitate de exerciţiul Autonomici noastre. O primim în sinceritatea inimilor noastre de Români, căci eu
se bazează pe tractatele noastre internaţionale, pe capitulaţiunile noastre cu

Turcia, cari probează a noastră suveranitate și le pune sub scutul dreptului
public european, ne garantează dreptul de a face apel oficialmente Europei
printral nostru reprezentant,de câte ori vom fi jigniți în interesele noastre;
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în principiu, cel puţin, recunoaşte Unirea Principatelor, şi
mulțumirea dorințelor naţionale exprimate prin: Adunările
deşi cu oarecari restrângeri, sistemul reprezentativ co
domnit în instituțiunile noastre naţionale ; ne deschide, în.
largă spre a introduce noi înşine îmbunătățirile ce, după

astfel dă, în parte,
ad-hoc; respectă,
totdeauna a presfârşit, o poartă
vremi, vor legi-

timă, cultura, noastră morală și ale noastre. resurse materiale. Pentru aceste

cuvinte, o primim plini de recunoștință către Inaltele Puteri, cari au elaborat-o în interesul poporului român și ne promit al lor sprijin spre a o
mănţineă neatinsă și a-i da toate desvoltările de cari este primitoare.
Nu numai o primim cu sinceritate și cu recunoștință din mânile străini-

lor; de aci înainte ne-o însuşim, o privim ca a noastră proprie operă naţio-

nală, și, ca pe a, noastră liică, vom respectă-o și vom apărâ-o cu căldura,
cu devotamentul .unui părinte. Numai cu acest preț ne vom puteă bucură

de stabilitatea și de fericirea ce ne promite Convenţiunea ; căci observarea
legilor este garanţia cea mai solidă a propăşirei regulate a unui popor.

Cine nu ştie că Regulamentul Organic el însuș ar fi îmbunătăţit soarta
noastră, de ar fi fost observat şi, putem zice, Regulamentul a fost o carte
de evangelie pe lângă nenumăratele abuzuri co am suferit să se facă în

numele lui.

Chiar la păsul ce simte mândria noastră națională, găsim o mângâiere
în unirea spiritelor ce ne înlesneşte, ce ne dă Convenţiunea dela Paris, şi

care este baza cea mai sigură a fericirei, a mărimei

văr, Inaltele Puteri, constituindu-se întrun tribunal de

unui popor. Intr'adearbitri, au

cercetat

deosebitele interese ce pireau a fi la noi rivale, căci erau rău înţelese, şi
au pronunțat o sentinţă de transacţiune. A lor sentinţă, care'e Convenţiunea
dela 7/19 August, no înfrățeşte, astăzi pe toţi prin egalitatea înaintea legii,

ce se recunoaște tuturor Românilor, și. prin dispoziţiuni cari, totdeodată,
prescriu îmbunătăţiri şi garantează drepturile fieștecăruia.
“Dreptul proprietăţii fiind privit. dreptul cel mai esențial al unei societăţi,

credem de a noastră datorie să-i consacrim aici o declarare specială.și solemnă : Declarăm dar pe onoarea noastră, înaintea oamenilor şi înaintelui
a
Dumnezeu,

că: vom

respectă cu religiozitate. proprietatea

fieștecăruia

şi de

orice natură va fi.
Precum se zise, Convenţiunca dela 19 August este o operă de transacţiune, ea, este într'acelaș timp o operă de încercare, Inaltele Puteri, primind
raporturi contradictorii, neputând prețui îndestul virtuțile noastre cetăţe-

nești, drept încercare au acordat drepturile politice unui. număr numai de
proprietari, crezând că întrînșii, cel puţin, se vor găsi înţelepciunea și

simţimintele patriotice, cerute ca, să conducă nația română la cultura ursitei
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Europa, cu atât o

de mare misiunea și răspunderea noistră,
Inimile noastre au să bată, frunţile noastre au să asudo pentru milioane
de Români. Noi singuri avem să alegem din sânu-ne Adunarea legiuitoare
și, prin Adunare, un domn pe vieaţă. Așă dar, în mânile noastre suverane,
omnipotente,

stau

destinele

României:

puterea

de

a face, do

a

execută

şi

de a controlă toate legile.
Dela noi depinde chiar soarta fraţilor noștri de peste Milcov, precum
depinde dela ei a noastră soartă ; căci instituţiile unitare ce a introdus Convenţia în legile noastre fac din Principate doi stâlpi ai aceluiaș: edificiu,

și nefiind amândoi întru toate întoemai, edificiul va sta strâmb; slăbind
unul: dintr'înşii, edificiul întreg se xa surpă. Să ne pătrundem bine de greutatea, sarcinei ce luăm asupră-ne, de sfinţenia sacerdoţiului ce avem să împlinim, să nu uitămcă alegerea reprezentanţilor
-ţărei este un sacrament,
că fiecare vot este o împărtășire cu trupul şi cu sufletul, cu vieaţa națiunei
întregi ; și vai! de trei ori vai! celor ce în sfintele taine ale alegerilor ar

silui conștiința lor și voinţa naţiei pentru un sperjur, ar preferă oamenilor
cari cred în Dumnezeul României pe cei ce se închină ambiţiei unui idol!
O mână de .oameni absorbim în noi gândirea, conştiinţa, voinţa, interesele
și drepturile unui popor, și poporul ne priveşte, aşteaptă
cu încredere, 'el
ne crede Români, și iubește a crede că până aci toate nevoile i-au. venit
dela silita înrâurire -a străinilor. Pentru numele lui Dumnezeu! Să luăm

aminte ca această credinţă să nu devie o Auune,

pentrucă răul va fi ne-

calculabil, netimăduit.

Şi. chiar de s'ar mai găsi oameni cari să iubească
atmosferă

a trecutului, să nu

zică:

«Cum

am

năbușita și dureroasa

trăit până acum,

vom

trăi şi

de aci înainte», căci se înșeală amar. Plumbul care acoperiă România, acum
a devenit cristal; acum avem o opiniune publică, acum .ochiul fiecăruia

Român ceteşte în conștiința ţărei întregi. Şi de sar puteă închide ochii tuturor Românilor, ochii. Europei

sunt astăzi ţintiţi asupră-ne. Odată

că ne-a

“cunoscut, Europa nu mai poate suferi să fie Principatele noastre .0o piedică
şi un pericol pentru dânsa, un corp mort în mijlocul ei.
De nu vom ști păși înainte nici acum cu ajutorul ei, ea însăş va încredinţă altora, a noastră, soartă ; avem. dar să trăim de propriu noastră vieaţă,

să fim "Români, sau să perim cu .totul ca nație.
Fraţilor alegători, fie-ne milă de ţară! fie-ne

“no jucăm. cu poziţia

excepţională

milă de

noi i înşine! Să nu

ce ne face astăzi Europa, şi la care alţi

„populi n'au putut ajunge decât prin secoli de sânge și. de .lacrămi!
Cu mâna,pe inimă, să lucrăm bărbateşte toţi împreună și să asigurăm
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Patriei noastre o Cameră independentă; ca astfel, în pace şi fără durere, să
renaştem la vieaţa populilor autonomi şi liberi!
""Prăească Constituţia ! 'Trăească România !
-

(Subseriși:) loan

„

A

Mihălescu,

Ștefan

Golescu,

j

.

XI

N

Arghiropulo,

s

Mache

Faca, Ioan |. Filipescu, P.1. Cornăteseu,:Cesar
Bolliac,
D. Brătianu, J. L. Cojescu, Antonie Arion, Iloranu, Nicoluc
Golescu, D. Porfiridis, Alecu
Costescu, G. Vernescu,
Q.
Sion, A, Paleologu, V, Constanțin, Dinu Iancu,
L Melic,
D. Budişteanu, A, Petrescu.
.

N'au trecut mai mult de două siptămâni și Căimăcăunia constată
tă atât Capitala cât și Judoţele sunt amenințate de agitatori și de

încercări de propagandă.

Iată constatările

făcute și ordinele

date:

Proces Verbal al Căimăcămici Valahiei şi al Consiliului Adminislrativ Extraordinar, din 17 (29) Noomvrie.
Astăzi 17 Noemvrie 1858.
Consilul Administrativ, fiind convocat de Excelenţele Lor

Caimacumii şi

sub prezidenţia lor, în ședință extraordinară, E. S. Vornicul Ioan Manu a
expus adunărei, că atât în orașul Bucureşti, cât şi în judeţe, se faca de către

-

anumiţi agitatori o mișcare, ce sa manifestat prin protestări,
live, altele individuale și prin încercări de propagandă.

unele

colec-

Aceste mișcări s'au rezumat în ultimul rând înainte de opt zile în lipirea de afişe amenințătoare la poarta, sa, precum și la poarta, locuinţei cole-

gului său E. S. Banul Em. Băleanu, și printr'o încercare de asasinat în contra persoanci sale, adică în contra E. S. loan Manu. In ziua de ieri, Dumi-

necă în 16 Noemvrie, pe la ora 6 scara, a fost aruncată din stradă în odaia
sa un fel de bombă arzătoare de sticlă, printr'o fereastră, căreia i-a spart
geamurile,

«Prin urmare

N:

a cerut ca Consiliul să delibereze asupra măsurilor co tro-

Due luate, cu atât mai mult, că în urma, cercetărilor seerete făcute de Poliţie, s'a putut descoperi “scrisul unei persoane, care se ascamănă întru câtvă

“cu scrisoarea, de pe unul din afișe...
După această expunere Consiliul a hotărit:
1. Ca afişele, împreună cu hârtia, asemănătoare,

să se trimită d-lui Pro-

curor al Înaltei: Curți, care-și va alătură pe Procurorul Curţii

criminale,

căută să descopere pe

asupra E. Ș,

și

vor procedă cu ajutorul Poliţiei la cercetările necesare, pentru a descoperi
pe autorul acestor afișe, și dacă-l vor descoperi, îl vor înaintă Tribunalului
criminal, conform cu prescripțiunile Codului penal ; în acelaş timp vor

autorul

încercării de

asasinat

comis

a
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Vornicului loan Manu, luând 'pentru aceasta toate. măsurile, atât poliţienești, cât și analiza chimică,
|
2. Pentru a asigură societatea în contra - oricărei turburări și pentru a
descoperi tendinţele comploturilor, d-l Şef al Poliţiei va întrebuință toate
mijloacele de cari dispune, pentru a supraveghiă atât locurile publice, unde
se ţin întruniri, cât şi chiar întrunirile din casele particulare, cari ar pre-

zintă un caracter suspect; de asemenea pentru a, luă măsuri serioase

de a

patrulă în oraş. In acest scop i se va alocă în mod provizoriu o subvenție
extraordinară, de 500 galbeni. Şi pentru ca măsurile polițienești să poată,
aveă, măi multă eficacitate, d-l Şef al armatei va da Poliţiei ajutorul trupelor,
îndoind și îmmulţind, în înţelegere între dânșii, corpurile gardei orășenești.
3. Departamentul. de Interne va fi invitat să iea și în judeţe toate măsurile de poliţie, pentru a preveni orice fel de dezordini, poruncind sever
- administratorilor de a căută să descopere prin toate mijloacele oficiale și
secrete. pe aceia, cari ar voi să încerce a turbură, ordinea, publică, să pună
mâna pe ci şi să-i trimită înaintea justiţiei. .
|
Membrii Căimăcămiei:
(ss)
Emanoil Băleanu, loan Manu,l.Alex. Filipescu.
Membrii Sfatului Administrativ Extraordinar: C. Brăiloiu, Barbu Catargiu,
Barbu Vlidoianu, loan Slătineanu, Constantin Ştefan Filipescu.

Afișelo amenințătoare

lipite pe poarta

Caimacamilor:

Caimacami! Prin profesia voastră de credință aţi promis. poporului, că
vă veţi sili cu cel mai mare zel a asigură fericirea patriei şi a execută în
intregimea lor stipulaţiunile Convenţiunei din 19 August. Pentru ce purta-

rea. voastră este în nepotrivire cu promisiile scrise ? Pentru ce, în loc să
lucraţi ca patrioţi, voi sugrumaţi libertatea presei și celelalte manifestări alo
cugetărei ? O! Gândiţi că sunteţi muritori. Gândiţi-vă, că urmând această
linie. de purtare, atrageţi asupra, voastră blestemul poporului român. Gândiți-vă că dacă urmaţi astfel, există un mare număr de indivizi, cari vor
ști să vă constrângă să vă căiţi şi cari, în fiecare moment, pregătesc risbunarea care este spânzurată peste capetele voastre. Nenorocire, de o mic de
ori nenorocire, asupra voastră ; căci va, sosi o zi în care veţi fi judecaţi, și
atunci, nenorocire pentru sufletele voastre, căci aducerea voastră aminte va
rămâneă ca o pată în istoria românească. Incheiu, jurând în numele patriei
noastre, că măcar unul dintre voi va cădeă sub pumnalul nostru răsbunător,

Ofisul No. 70 al Căimăcăuniei Valahiei,
din 18 (30) Noemvri6 1858:
Dela Căimăcămia 'Ţărei-Românești.
Către Sfatul Administrativ.
„Incercarea de omor ce sa făcut în contra persoanei unuia, din

membrii
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Căimăcămiei, în scara de Duminecă, la 16 alo acestei, a urmat să insufle
tuturor spaimă și grijă pentru liniștea publică.. 7 |
|
Această încercare vrednică de tot disprețul și de toată scârba oamenilor
de cinste, cu o spurcăciune ce-și poate aveă locul numai în întunerecul

temniţelor, şi ca un răsad de cuib de tâlhari, este o umiliaţie pentru naţia,
noastră; caracterul românesc, de firea sa blând şi generos, nu se poate împăcă cu aseinenea nelegiuiri, ce dovedesc o boală de. minte, câștigată în

rătăciri de ambiţii sângeroase sau pe tărâmul teoriilor politice adunate din

lăturile societăţilor străine.
Asasinatul politic, simânţă cu totul exotică, s'a încercat, cu toate acestea
a-și face răsadul său și la noi, în două rânduri, în curs de zece ani, căutând victime între căpeteniile Statului. Astăzi, în ajunul alegerilor,
de ar
izbuti, ar da societatea pradă anarhiei, ar atinge în măduva lor instituţiile
nouă ale ţărei și ar compromite țara noastră cu un viitor de 'suforinţe.
Guvernul, având: datoria sacră a asigură liniştea și odihna fiecăruia
şi a

da o satisfacție societăţii,

lovită în- conştiinţa ci morală,

monstruos, a adoptat, în unire cu Sfatul,

priincioase spre acest sfârșit.

|

toate

măsurile

printr'un atentat
ce a putut socoti

.

Șeful Poliţiei Capitalei se chiamă ca, prin Înţelegere cu Seful Miliției, să
vegheze, prin întinderea forței publice, a întâmpină orice turburare liniștoi
"obștești.
o
|
D-l Șef al Departamentului din Lăuntru se chiamă a întinde această strașnică
privighere și prin judeţe, slujindu-se cu toate mijloacele ce-i sunt însuşite.

D-l Procuror al Inaltei

Curți se chiamă,

Curţii criminale, să procedezeîn
fâptuitorul atentatului. *
|

legiuita

împreună
cercetare,

cu d-l
spre a

Procuror

al

descoperi

pe

Căimăcămia dar, împărtăşind Sfatului alăturatul jurnal deslușitor măsurilor ce sau chibzuit de cuviință a se luă, îl invită ca să se puie în lucrare

îndată, îngrijind ca, fiecare Sef de Departament să le execute întru cecace
priveşte la ale sale speciale atribuţii şi în concurs de reciproc ajutor,

Va da totdeodată acestui Ofis cuviincioasa publicitate.
(Subscriși:)

M.

Băleanu,

Ioan

Manu,

loan

Al.

Secretarul Statului (s.) C. N.

Filipescu.

Brăiloiu,

Comunicarea ziarului. semioficial «Anunţătorul Român»,
din 19 Noemvrie (1. Decemvrie) 1858:
In zilele dia urmă, o scriere

sediţioasă a fost

No. 9],

placardată pe casele

Cai-

macamilor, a d-lui Banvtui Emanuil Băleanu şi d-lui Vornicului loan Manu.
Această, scriere, prezintând în capul ei inițialele E. B. şi L. M., încadrate de

„doliu și deasupra pumnale, reclamă în contra restricţiunilor aduse libertăţii

“
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presei și ameninţă cu moarte pe cei
redă acestei libertăţi întinderea, ei.

doi Caimacami,

Onorabilu Căimăcimie, fără a da unei

asemenea

dacă ci ar refuză a.

manifestații mai : multă,

atenţiune decât merită, a trimis cele două placarde la Prefectura Poliţiei,
cu misiunea de a examină scrierea și de a ajunge, dacă e posibil, la descoperirea culpabilului.
In 16 Noemurie, la 8 oare seara, Vornicul loan Manu se odihniă în odaia
sa ale cărei fereşti dau pe stradă, când atenţia sa a fost atrasă deodată de
o spărtură a două. geamuri, dând intrare unui obiect asvârlit din afară.
Doamna Manu întră în acelaş momentîn odaie, urmată de un servitor, când,
după câtevă minute, o detunare violentă s'a auzit până în catul de sus al
casei. Curând a fost posibil a stabili că ca eră produsă -prin explozia unei
capsule groase de cristal, în formă de bombă, încărcată cu praf, care după
ce a aprins perdelele, a asvârlit bucăţi de cristal în diferite direcţiuni,- din
cari” mai ales tavanul odăii a conservat semne destul de adânci.
Provedinţa nu a permis ca această încercare criminală să aibă urmările
ce aşteptă autorul ei, și curând s'a constatat că nime nu a fost rănit.
Toţi

oamenii

onești

decât a condamnă

nu fac

întrun

singur

glas

acest

odios atentat, de care națiunea, noastră nu dase până astăzi. decât un singur
exemplu.
Căimăcămia și onorabilul d. Manu în special au primit cu această, .ocaziune felicitările şi expresiunile de simpatie ale notabililor țărei și ale d-lor

agenţi străini.D-l Agent și: Consul General al M. S. Britanice, aflând această

* întâmplare, s'a grăbit să meargă
Caimacamilor felicitările

la Căimăcămie şi să adreseze

sale. .

«

Ofisul Căimăcămiei Valahiei, No. 86, către Consiliul

Extraordinar, din 27 Noemvrie
Dela Căimăcămia

și în scris

Administrativ

(9 Decemvrie) 1858:

'Ţărei-Româneşti.

Către Sfatul Administrativ Extraordinar. |

|

Un număr de locuitori din orașul Piteşti, dintre cari unii străini diri oraș,
alţii slujbaşi și alţii preoţi, au cutezat să scrie și să iscălească o protestaţie
cu data de 30 Octomyrie încetat, în contra actelor Guvernului, adresată

|

citre d-nii Consuli ai Puterilor Garante.
O copie după acea protestaţie cu numele

No. 1.276 din 4 Noemvrie

curent, de

celor

Consiliul

subscriși,

legalizată

sub

municipal al: oraşului. Pi-

tești, se trimite onor. Sfat, spre a-i vedea, cuprinderea.
Acest act, lucrat şi subscris de obraze ce n'au nici 0 competinţă legală
de a. controlă lucrările Guvernului, și care, sub pretextul legalităţii,calcă,
Însăş legalitatea, uitând. că atât după Regulamentul Organic, cât şi după

30
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Statutul Convenţiei (art. 32), dreptul de control a fost. dat numai
organelor

legale constituite, fără să aibi nimeni

către reprezentanţii Puterilor,

mai cu seamă

decât numai singur

cădere

de a se adresă

Domnul, în cazuri spe-

ciale (art. 9 din Convenţie), nu se poate privi decât ca un
act de turburare

împotriva Guvernului, supus învinovăţirei şi pedepsit după art.
77, 203 și
220 din Condica penală.
|
Actul de protestaţie ce se trimite onor. Sfat este totdeodati
şi o aba-

tere din rândueala Ofisului Căimăcămiei sub No, 15,
din 24 Octomvrie încetat, asupra adunărilor, și ivirea lui dovedește o neîngrij
ire a autorităților

locale întru îndeplinirea poruncilor ce le sunt date și a datoriil
or ce le sunt
impuse de legi.
|

Căimăcămia, neputând privi această urmare decât
ca un atac lă legiuita
autoritate a, Guvernului, ce poate conduce societatea
în drumul anarhiei, pe
de o parte a, dat ofis către Prea Sfinţia Sa Părintele
Episcop al Argeşului;
pentru dojana şi înfrânarea. preoților ce au luat parte
la, această necuviință;
iar pe de alia, în privinţa slujbaşilor civili, decretă
cele următoare ;
1%. D-nii secretarul Cârmuirei de Argeş şi poliţaiul orașului
, ca unii ce, în
lipsă de cârmuitor, erau însărcinaţi cu puterea, şi privigh
erea administrativă”

şi polițienească și n'au avut nici o îngrijire de a popri asemen
ea faptă şi nici

nu au raportat Ministerului de care atârnă, se vor depărtă
îndată din slujbă.
2% D-l Procuror al judecătoriei, care a fost cu osebire însărcin
at de către
Departamentul Dreptăţii a priveghiă și a raportă,
la întâmplare de asemenea neorândueli și abateri și nu şi-a îndeplinit datoria,
se va depărtă
din postul său.
ÎN

3% D-l Prezidentul Magistratului orașului G. “Ionescu și
d-l Protopopescu,
membru al acelui Sfat, al căror nume figurează
şi în josul protestaţiei și

în adeverirea ei, ca, unii ce au laut parte la un
act ce nu eră de a lor com-

petinţă și ilegal, se vor depărtă asemenea.

-

|

|
4% Ministerele respective, fiecare în atribuţiile
lor, vor luă grabnice măsuri,
spre a se numi alți slujbași în locul celor mai
sus însemnați, îngrijind a

lămuri fără întârziere și numele tuturor celorlalți
slujbași cari se vor fi
aflând subscriși în protestaţie, spre a se rândui
alţii în locul lor;
N
50, Locurile celor depărtaţi de municipalitate se vor
îndeplini de către supleanţi,

sau ceilalți ce figurează în cea din urmă
nu vor fi luat parte la această protestaţie.

foaie de

alegeri,

şi cari

0*, Departamentul din-Lăuntra va chemă osebită
luare aminte a' d-lui Cârmuitor al judeţului ca si aibă strașnică, privigh
ere, spre a întâmpină pe
viitor tot felul de acte de firea acestuia, şi orice
mişcare de neorândueală,

cu vestire că, la împotrivă

urmare, Guvernul nu se va, mărgini la măsuril
e
administrative în 'cari se mărginește” astăzi, ci
va întrebuință toată asprimea
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legilor, dând pe vinovaţi în judecată, și responsabilitatea va cădei, mai cu
osebire asupra slujbaşilor administrativi.
Si
70, Se pune asemenea însărcinare și asupra celorlalți șefi de Departament, ca
fiecare în parte să vegheze - asupra slujbașilor săi de a-şi împlini datoria

și a nu se abate din căderile și sfera lor prin amestec la fapte
diţioase ; iar pentru

cei nesupuși,

să raporteze

spre

și acte se-

a se: depărtă

şi a so

da în judecată.
Sfatul va da cuviincioasa publicitate acestui Ofis. .
($.) Bmanuil

Băleanu,

loan

Secretarul

Manu,

L.Ă, Filipescu.

Statului, (s.)

O.

N.

Briiloiu.

In 3/15 Decemvrie 1860 Căirăotumia Valahiei publică următorul
Ofis No. 102 către Consiliul Administrativ Extraordinar, din 3/15

Decemvrie

1858:

„'Terminul pentru întoâmirea listelor celor cu drept de alegători și eligibili, botărit prin .Ofisul Căimăcămiei sub No. 19, expirând la 5 ale curgătorului Decemvrie, şi această preliminară lucrare urmând a fi încheiată la
arătata

zi, potrivit cu dispoziţiile

Convenţici;

Căimăcămia decretă cele următoare:
Art. 1. Departamentul din Lăuntru va stărui

luni să se primească toate

ca

până

la 10 ale acestei

listele spre a se afișă, cari se vor

cere a i se

trimite cu ștafetă.
Ast. 2. Indată după a lor primire, listele se vor oblică și afișă în toate
orașele şi satele Principatului, unde trebuinţa cere a fi cunoscute, îndeplinindu-se în aceeaș vreme şi dispoziţiile art. 4 alin. 2 din înstrucţii, întru

ceeace priveşte pe eligibili.
Art. 8. Reclamaţiile de înscriere, ce sar ivi din partea celor: ce din: vreo
“pricină oarecare ar fi rămas netrecuţi în liste, se vor cere a fi'bine

șitoare drepturilor pe cari ele se vor. întemeiă,. declarând

deslu-

în aceeaș vreme

reclamantul, că nu se mai află trecut. numele său
:
în lista de alegători a, vre- .

unui alt județ.
Ari. 4. Dreptul de reclamaţie

:
câtre nărministraţii și

apoi către: tribunale,

potrivit rânduelilor art. 7? și 8 ale anexei 2, se hotărăște a începe dela, 11
Decemvrie curent, şi prin urmare se va închefă la 31 ale acesteiaş luni.
Ari. 5. Cârmuirile, cercetând reclamaţiile, vor încheiă jurnal motivat, care
apoi îl vor trimite în osiginal la tribunal, spre a-i puteă, sluji la cercetarea
apelurilor interesaţilor. 'Tribunalele, primind reclamaţiile, în asemănare cu
textul sus ziselor articole din anexul No. 2, vor judecă de urgenţă, hotărînd

ziua, înfățișării, cu o singură citaţie, prin mijlocul cel mai expeditiv și în
soroc scurt, când reclamaţia so: va atinge de drepturile unei a treia persoane,
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luând în consideraţie și distanța locuinţei acelei a treia persoane, și
îndatorind
pe reclamant, prin rezoluţia ce se va pune asupra reclamaţiei sale,
a se înfă=

țişăla ziua sorocită, fără altă chemare pentru dânsul, pentru
care şi va iscăli
din josul rezoluţiei, că va fi următor. Iar când reclamaţia
va fi dată la chiar
persoana interesată, citaţia de înfăţişare se va face prin simplă
rezoluţie de sorocire, în josul căreia reclamantul va iscăli că a auzit sorocirea
şi va fi următor;

Art. 6. La cercetarea reclamaţiilor, tribunalele se vor

povăţui

de textul

Convenţiei, de textul anexului 2-lea şi de instrucţiile Sfatului Adminis
trativ
Extraordinar dela 1 Noemvrie trecut, atingătoare de dovezi.
Hotărirea, se va,

da, prin: încheiere: de jurnal şi cu majoritate de glasuri, care
jurnal pe de o

parte se va trimite îndată în copie cârmuirei locale, .ca să
şteargă din listă
pe cei excluși, sau să-i înscrie pe cei admişi ; şi cârmuirile
vor trimite asemenea copii şi Departamentului din Lăuntru cu fiecare „expedi
ţie regulat,

“spre a se publică prin «Buletin».

"Art. 7. Toţi acei din locuitorii oraşelor de prin județe, ce
nu sunt rezidenţe, cari vor aveă ca orășeni capitalul de șase mii galbeni, cerut de
art:
4 din anexul 2, voind a-și exersă dreptul de alegători în
această calitate,

vor fi primiţi a se înscrie între alegătorii oraşelor de rezidenţe pe
temeiu:

de reclamaţii.
:
|
“Ari. 8. Departamentul Dreptăţii va îngriji a trimite pe la toate.
judecătoriile osebite condici și registre șnuruite și pecetluite după
legiuita orân-

dueală, cari vor sluji numai pentru înscrierea
în pricini de alegeri. : i

reclamaţiilor
.

și a hotăririlor
NE

“Art.9. In Bucureşti și Craiova, -cercetarea reclamaţiilor pentru
alegeri so
dă în atribuţiile secţiilor 1-i ale tribunalelor, potrivit celor ce s'au
urmat și

la cele din urmă alegeri.
Ari. 10. După

expirarea

o

terminului de 21

zile,

i
arătat

în

art. +. de mai

sus, nici o reclamaţie nu va mai puteă fi primită.
„Art. 11. Cuviinţa cerând. a se da tribunalelor toată înlesnirea de lucrare,
Departamentul din Lăuntru va porunci la toate cârmuirile de a da câte doi

dorobanţi călăreţi tribunalului respectiv local, spre a se sluji cu
dânșii la
chemări în judecată şi la expeduirea actelor lor.
A
Ari. 12. După publicarea acestui Ofis, alegătorii înscriși sunt
voluici «
se adună în colegiile lor respective, spre a se chibzui despre persoan
ele can-

didațilorde deputaţi.

e

o

D-lor şeiii Departamentelor. respective vor aduce 'la îndeplinire
cuprinderea, acestui Ofis, fiecare întru ceeace-l. privește. 'Totdeodată i
se va da și
cuviincioasa publicitate.
i

($.) Emanuel

Di

Băleanu,

|. Manu;

L-A, Filipescu.

Secretarul Statului, (s.) C. N. Brăiloiu.

%
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Circulara

Ministerului

de

Interne

-al Valahiei: “către toate

tarile, "No. 9.233, din 7/19 Decemvrie
Domnule

33
Profec-

1858:

Administe ator,

Vi se alătură pe lângă accasta în copie Ofisul onor. Ciiimăcămii sub No.
87 din 27 Noemviie trecut, spre a-i luă cuprinderea în cea mai serioasă

băgare de seamă; veţi vedeă dintr'insul dispoziţiile luate de Guvern în privința tuturor aceloră, cari, pierzând din

vedere

orice

princip de moralitate

și de bună cuviinţă, îndrăznesc pe tot minutul a profană; prin ale lor nechibzuite urmări, datoriile cele mai sfinte ce trebue neapărat să aibă în orice
țară un cetățean onest către Guvern și către societate.
De vreo trei ani de zile încoace, s'a introdus în spiritul public în ţara
noastră un fel de anarhie de idei şi de tendințe, al căror rezultat, o logică,
sănătoasă, ni-l demonstrează, îndestul, nu poate fi decât prăpăditor poniru
viilorul Palriei noastre conune.

Cuvântul de patriotism cred unii că este în destul de a-l aveâ numai
pe buze, de a-și desfâșură în numele lui patimile și geloziile lor proprii, ca
să poată deveni o dogmă de credinţă a unui popor. Astfel, în ţara noastră atât

de liniștită, unde respectul legilor eră în inima şi în spiritul fiecăruia, unde principiul de autoritate se păziă în toată a lui întregime, se introduse în acești
ani din urmă un fel de sistem în dirijarea spiritului public, ce se păreă a

nu aveă altă ţintă decât a conduce societatea română la peire. Un asemenea

sistem se inaugură la noi în numele patriotismului: Patriot eră oricare știă
___Să reverse cu mai multă dibăcie sămânţa discordiei între deosebitele "clase
- ale societăţii; patriot eră oricare aveă, insolenţa de a manifestă şi a paradă în
public mai multă insubordinaţie către legile în fiinţă și mai „Puțin respect
către autorităţile constituite.
Aceasta, este, în puţine cuvinte, adevărata stare a lucrurilor; a0 suferi mai
“mult este o vină, a o tăceă este o greşeală.

Simptomele ce vedem că se manifestă, astăzi într'un „chip. parţial se pot
întinde și pot deveni un rău general și fără remediu, rău pe care suntem
„datori a-l combate din toată virtutea, și a căută cu orice preț să-l oprim de

a se întinde mai mult; căci efectele lui se resfrâng
a Patriei noastre.
Aceste simptome

sunt pe faţă, nu trebue

asupra, soartei viitoare

mai “mult a ne face iluzie: Iei

niște novatori de contrabandă făcându-se ecou al teoriilor celor mai exaltate
şi mai absurde şi cu totul incompatibile cu poziţia, polilică a ţărei noastre,

colea placarde înfiorătoare, cercări de asasinaturi politice, proclamaţii și apeluri la licenţă, intimidaţii criminale şi ameninţări de tot felul prin foi volante:
tipărite”în taină și răspândite prin “judeţe de către agenţii partidelor, toate
Analele A. R.—Tom.

XXZIV.—AMemoriile

Secţ. Islorice,

.
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„acestea, precedate sau urmate de protesturi nechibzuite și cu totul neîntemeiate în contra actelor. Guvernului. Şi ce este mai trist încă și mai vrednic
de jale, este de a vedei mai cu seamă că aceia ce se fac organele şi instrumentele unor asemenea machinaţii, își uită până şi chiar greutatea ce tre„bue să atârne pe conştiinţa lor; căci ei nu-și fac nici un scrupul de a-și
ascunde ale lor patimi personale iarăș sub masca patriotismului celui mai

înfocat. 'Toate acestea se petrec în ajunul unei zile mari, când naţia noastră
este chemată

a săvârşi actul cel mai solemn ce i-a, fost dat de Providenţi, și

când prin însăș și numai a noastră moderație și prudenţă vom puteă trage
asupră-ne încrederea Europei civilizate, doredindu-i în faptă că suntem într'a-

devăr o nație şi un popor capabil de a ne guvernă înşine,
Este de prisos să căutăm a desvoltă aici întrun chip mai întins simptomele

şi tendințele de cari vorbirăm mai sus şi cari contribuese în gradul cel mai
înalt a băgă frica și temerea în inimile tuturor cetăţenilor onești şi pacinici.
De aceea ne grăbim a pune sub ochii dumneavoastră, d-le Administralor,

nestrămulaia hotărîre ce a luat Guvernul de a întrebuință măsuri de ri„goare în contra tuturor acelora cari în viilor se vor dovedi abătuţi în faplă
sau cu vorba în unelliri ce ar fi de fire să turbure câtuş de puțin liniştea
și siguranța publică. De aceea, Ministerul chiamă toată a d-voastră luare
aminte asupra cuprinderei Inăltului Ofis al Guvernului, citat mai sus, şi vă
pune straşnică îndalorire, ca pătrunzându-vă de misia ce vă este încredințală, ca şef al judeţului ce administraţi și ca reprezentantul cel nai îmediai al Guvernului, să nu vă scape un minut măcar din vedere, că sînteți
în aceeaş vreme și cel mai deadreptul răspunzător pentru oricâle se fac, sau
se vorbesc, ori se unellesc în cuprinsul acelui județ, fie în contra Guvernului, fie în contra particularilor. Veţi .străşnici pe cei de sub d-voastră

slujbași polițienești, administrativi de a-și îndoi a lor priveghere în cuprinsul
ocolului fiecăruia, de a observă orice se mişcă și
a notă și a luă act despre toate, dea vă da relaţie
şi d-voastră asemenea, sub formă secretă, le veţi
toată ceruta grăbnicie, spre a se chibzui și a vi se

se petrece în juru-le, de
despre orice fără, osebire ;
comunică Ministerului cu
da cuviincioasa, deslegare.

„In împrejurările cele grave însă și în cazurile cari vor cere repede expediţie,
veţi luă şi chiar deadreptul şi veţi pune în lucrare măsurile polițienești ordinare, ce sunt în a d-voastră dispoziţie.

Atât acest ordin al Ministerului, cât şi Inaltul

Ofis

aci

alăturat

le veţi

da, în cea mai întinsă publicitate în cuprinsul acelui judeţ, spre a se cunoaşte
în de obște și de fiecare în parte hotărîrea guvernului și dispoziţiile ce sunt

luate întru paza cu întregime a liniştei și a siguranței publice. De primirea

„ acesteia veţi întoarce grabnic răspuns.
Ministru din Lăuntru, (s.) M. Băleanu,
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Ofisul No. 109 al Căimăcămiei Valahiei către
terne, din 8/20 Decemvrie 1858:
Dela
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Ministerul de InIa

Căimiicămia

Țărei- Românești către Ministerul din Lăauntru.
Terminul pentru publicarea şi afişarea listelor electorale fiind sosit și
urmând a procedă ln r&vizuirea lor, potrivit celor hotărite prin instrucţiile
date de mai nainte pentru a lor întocmire, iar modul şi temeiurile ce au
a se observă în revizuirea lor nefiind încă deslușit pentru toate cazurile ce
se pot prezentă;
a

Căimăcămia, spre îndeplinirea acestei trebuinţe, deoretă cele următoare:
1. Departamentul din Lăuntru va procede la revizuirea obştească a listelor

ce va primi dela, osebite dregătorii administrative, însărcinate cu întocmirea
lor; şi pentru câţi din cei înscrişi ca alegători sau eligibili va cunoaşte că calităţile lor nu sunt constatate în conformitate cu bazele cuprinse în Convenţie,
şi cari s'au deslușit prin instrucţiile generale obștite, va hotări a lor scoatere
din listă și va îngriji a întocmi o foaie de toţi cei scoşi cu deslușirea, temeiurilor și cuvintelor pentru cari s'au scos, care foaie se va înfăţişă Căimă- cămiei,
E
|
|
2. Venitul de galbeni 400, cerut de art. 9 al Convenţiei pentru eligibili,
se va determină în venitul statornic după contractul de închiriere din acareturi de orice felurime, precum case, prăvălii, magazii, poverne, vii, moșii,
mori, păduri și orice alt venit imobiliar; dobânda banilor nu poate fi primită

drept venit, care ar puteă da drept de eligibilitate.

"3. Art.4 din Convenţie vorbind deslușit că alegătorii-de prin orașe ur- |
mează să aibă cupital de 6.000 galbeni în acareturi, industrie sau comerţ, cei ce vor constată asemenea, capital, cu dovezile cerute prin instrucții, nu

pot aveă decât dreptul de alegători cu acest singur capital.

Dobânda unui

„asemenea capital, sau din poliţe sau din zapise, nule poate da dreptul de
eligibilitate, fiindcă acest drept este excluziv tezervat celor ce au un venit
imobiliar, precum s'a, desluşit mai sus.
ae

4. Străinii veniţi în ţară din părţile Turciei înainte sau în urma, Regula-

mentului nu pot fi primiţi a exersă drepturi politice, dacă nu se vor fi împământenit, cei dintâi după formele obișnuite mai nainte, iar cei din urmă

după formele cerute de Regulament. Copiii lor însă, născuţi în ţară se vor
bucură, de aceste drepturi, dacă 'nu

se vor [i pus sub vreo protecţie străină.

5. Câţi sudiţi străini veniţi în ţară se vor

fi lepădat de protecţia, străină

şi se vor fi naturalizat, aceia vor fi primiţi a exersă, drepturi politice; cu toate
„acestea, câţi dintrînşii, dupi a lor naturalizaţie, se vor fi pus îarăș sub
vreo protecţie străină, aceia nu sunt primiţi a exersă drepturi politice, dacă

nu vor fi îndeplinit din nou formalitatea naturalizaţiei. Copiii acestora, născuţi
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în ţară și veniţi în vârstă, se vor privi ca pământeni

și se vor

toate drepturile politice, iar copiii sudiţilor, deşi născuţi

bucură

de

în ţară, nu pot fi

primiţi a exersă drepturi politice, dacă nu se vor fi împământenit după legiuita
orândueală.
Aceste deslușiri avându-le Departamentul din Lăuntru îîn vedere la operația revizuirii listelor electorale, le va comunică, şi Departamentului Dreptăţii
spre a le face cunoscute şi tribunalelor chemate a judecă reclamaţiile ce li
"se vor înfăţișă, spre a se conformă cu dânsele și deslușind că între toate ce-

lelalte cazuri neprevăzute ce sar puteă ivi la tribunaluri, ele sunt în com-

petință a le judecă şi a le hotări "după a lor chibzuire.
(s) Em.

Băleanu,

Ion

Manu,L.A.

Filipescu.

Secretarul Statului (s.) C. N. Brăiloiu.

In Iași Guvernul Intorimar a pus din nou în vigoare în 25 Orctomvrie (6 Noemvrie) în unanimitate restabilirea Legei Presei din
timpul Domnitorului Grigorie Alexandru Ghica.
In Bucuroști Secretariatul de Stat restabilește Cenzura asupra
Presei prin două - publicațiuni din 20 Octomvrie 1858 (1 Ianuarie

1859), făcute prin «Anunţătorul Român»
„Secretariatul Statului.
„D-1 0. A. Rosetti, redactorul

voia cenzurei,

în ziua de Joi,

gazetei

No. 100.

«Românul»,

18 Decemvrie

curent,

a dat la

lumină

fără

un anunciu tipărit în

chip de protestaţie în contra cenzurei, ce este pusă în atribuţiile Secretariatului, pentrucă nu i s'a dat voie a reproduce în gazeta sa o reclamaţie,
ce zice că ar fi dat către Tribunalul civil de Ilfov, şi o hotărire a acestui
Tribunal, atingătoare de restatornicirea sa în listele de eligibili.
|
Această urmare a numitului redactor este împotrivitoare cuprinderei art.
4 din Regulamentul asupra Presei, regulament ce se află sancţionat și prin

art. 220 din Condica criminală,

care supune la penalitate şi pe autorii de

orice scriere sau publicaţie, și pe tipografi, când le dau lu lumină fără voia

* cenzurei.
Pentru un publicist care, în această calitate, se află
cu publicul, și care protestă în vorbe şi în făgădueli,

în contact continuu
în jurnalul său, că

voește legalitate și că combate pentru legalitate, fapta de lucrare în contra
dispoziţiunilor legei este nu numai o contradicţie, dar încă Și 'o nesupunere
şi o violaţie vrednică de osândă.
Ca să se ferească dar pe viitor de asemenea abateri, s'a prevestit prin

osebit adres din partea Secretariatului sprea: d-sale regulare, și se publică
“aceasta, ca și ceilalți redactori de jurnale să ştie a se regulă, de vreme co

*.
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abaterile, aci însemnate dovedesc că s'au pierdut din vedere sau din memorie dizpoziţiile regulamentare ce se ating de regimul presei.
_Cât pentru publicarea în sine a actelor. judecătorești și a oricăror alte
acte atingătoare de lucrările vericăreia dregătorii, asemenea acte nu se pot
publică decât numai după cererea și încuviințarea dregătoriei competinte,
"cerere şi încuviinţare cari au lipsit cu totul la pricina d-lui Rosetti, și cenzura, necunoscând d-lui "Rosetti nici un titlu legal de a da, cua d-sale singură încuviințare, un caracter de autenticitate lucrărei unei judecătorii, care

după legi este supusă Departamentului Dreptăţii, a fost în tot dreptul a refuză tipărirea unui act, care nu puteă să fie cunoscut decât după o formală
declaraţie şi încunoştinţare a acelui departament.
Subiscălitul, dela intrarea sa în funcţia ce ocupă, a voit a stârpi scandalul ce a oferit presa, în curs de doi ani trecuţi, prin violenţa, limbagiului
şi prin tendința de a învrăjbi toate clasele societăţii, și a impus jurnaliştilor

condiţia de a fi moderați și a se ţinea în hotarele cuviinţei în polemica, lor,
Sub această condiţie, s'a deschis jurnalelor o carieră mai largă de discuţie,

şi fiecare poate mărturisi că jurnalismul se bucuri astăzi de o libertate de
cuvânt în comparaţie, mai mare

fiindcă nu sa

poprit de a discută,

nou sub regimul

decât aceea, de care s'a bucurat mai înainte,

chiar actele

Guvernului, lucru cu totul

cenzurei.

«Pe cât însă, dorim ca presa să fie un organ
cu atâta iarăș suntem

de

publicitate folositoare,

datori a respinge şi a popri orice pretenţie ieșită, din

hotarele cuviinţei şi legalităţii.
Scoretarul Statului, (s.) OC. N. Brăiloiu.

-Regulele

asupra Presei.

Spre ştiinţa obştească se publică regulele
de mai mulţi ani.
Regule asupra

asupra Cenzurei cele în fiinţă

Presei.

Art. 1. Nici un jurnal sau scriere periodic

co

ar tractă despre : materii

politice sau despre economie socială,și ar ieşi sau regulat și la zi hotărită,
sau prin livrezoane şi neregulat,

nu se, va

puteă

fundă

sau

publică,

fără

mâi întâiu să aibă autorizaţia Guvernului. Autorizaţia Guvernului va fi asemenca neapărată a se da pentru toate schimbările co se.vor face în personalul geranţilor, redactorilor de căpetenie sau proprietarilor.de jurnal.
Ari. 2. Proprietarii sau giranţii lor ai oricărui jurnal sau scriere periodică sunt: datori a face o asigurare, prin depunere în cassa Statului de o

sumă de galbeni patru sute, spre o chezășuire de paza regulelor, sau la din

.
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spre a fi această sumă

abonaților şi- osândă pentru abatere.

-

ca un acont pentru
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despăgubirea

Ari. 3. Tot gerantul sau proprietarul va fi dator a publică în ceu
dintâi *
pagină a jurnalului articolele oficiale, relaţiile și alte acte ce i
sar da de

autoritate.

|

“Art. 4. Tot redactorul de jurnal

|

|

|

este dator, înainte de a publică foaia, a

supune cenzurei corectura tipărită, iar nu manuseripte, spre a dobândi cuvenita voie prin. luare de imprimatur. Numai în urma îndeplinirei sus ziselor

formalităţi, tipograful va putea procedi la tragerea fii. După aceea, va
depune la Secretariat două exemplare, mai înainte de a le împărți. Jurnalul
ce se va tipări, în urma imprimatului dat de cenzură, va fi totdeauna în-

vestit cu subinsemnătura, redactorului, care își va da titlul de răspunzăt
or.
Asemenea, se va subiscăli fiecare articol al foii, de cel ce-l va fi
redijat.

" Art; 5. Tipograful va [i dator a nu tipări

pasagele sau

articolele ce vor

fi şterse de cenzură; căci altfel ii se va închide tipografia şi gerantulu
i i se

va opri publicarea jurnalului.
e
Ari. 6. Oricine va voi să scoată vreun

jurnal sau foaie

periodică prin

capitalele de judeţe, pe unde se află tipografie, este dator a se supune
la
toate regulele și îndatoririle de mai sus zise, adresându-se pentru cenzu-

rarea foii sau jurnalului 'său către însuș cârnmuitorul judeţului în persoană,
care, la întâmplări de nedumerire, se :va, adresă cu cerere de deslegare către
Cenzura centrală,
|
Art. 7. Supușii străini, fără excepţie, cari vor voi să publice
vreun
jurnal, sau vreo scriere periodică, volnici vor [i a o face, însă numai după

ce vor aduce chezăşuire formală, adeverită de consulatul protecţiunei lor,
cu îndatorire de a se supune întru toate la regulele cenzurei locale, şi cu

condiţie că, asupra acestei măsuri, vor depinde excluziv de Guvernul ţărei,
fără a-şi păstră, dreptul de a chemă, în orice împrejurare de această natură,

mijlocirea protecţiei lor.
Art.

8.

Proprietarii

de

jurnale și geranţii

lor

urmează

a avea

legiuita

vârstă, căci fără aceasta, nu li se va puteă da voie.
"Aceste regule vor prezidă deocamdată la publicaţia jurnalelor sau
a scrierilor periodice, şi celor ce vor urmă împotrivă li se va suprimă jurnalul,
supuindu-se

și la osânda ce-și vor trage.

ÎN

- Toate aceste amenințări nechibzuite și măsuri nedrepte
nu au
impiedecat, ca tocmai membrii Căimăcămiei - cari pretindeau,
că

printr'insele vor izbuti a impune
ire cetățeni și conlucrarea

atât de important pentru

și a asigură liniștea și pacea,
. în-

înălțătoare

a

viitor, ca tocmai

tuturor

ci să

întrun : moment

dea

spectacolul

.
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unor regrotabile neînţelegeri, cari puteau periclită interesele vitale ale patriei. S'a născut între Caimacami o ceartă personală
asupra cestiunei, dacă majoritatea, Căimăcămiei poate da ordine
minorităţii, aceasta fiind datoare să se supună majorităţii.
“Această neînțelegere a dovenit acută, în momentul cel mai ncoportun, și a dat loc la schimb «de opiniuni între Majoritatea Căâimăcămiei—reprezintată prin Ministrul do Intorne Em: Băleanu şi
Prezidentul Înaltului Divan loan Manu—, și minoritatea, ci reprozintată prin Ministrul Justiţiei Ioan Ai, Filipescu, și constă în următoarele patru acte :
10. Ofisul No.

130

al Căimăcămiei

tiției, din 21 Decemvrie

Valahiei

către Ministorul Jus-

1858 (2 Ianuarie 1859):

“Către Ministerul Dreptăţii.
Ministerul din Lăuntru a supus Căimăcămiei, prin două
raporturi, unul
sub No. 9.473, din 16 curent, altul sub No. 9.561, din 19 tota, acestei luni,
trei sentințe ale 'Tribunalului civil de Ilfov, secţia Î, una din 15, şi două
dih 17 Decemvrie, prin cari numitul Tribunal recunoaște d-lui Cesar Boliac
dreptul de alegător și eligibil, şi d-lor C. A. Rosetti şi V. Boerescu dreptul
de eligibilitate,
Căimăcămia luând în consideraţie că, sub punctul de vedere al procedurei, aceste trei acte judecătoreşti sunt deopotrivă ieşite din. rândueala
legală :
1) Pentrucă, după textul art. 7 din anexul al doilea al Convenţiei, competinţa tribunalelor se deschide cu într'o instanță de apel, adică după ce
mai întâiu se vor adresă reclamaţiile la administraţie şi se vor lepădă de
dânsa—procedură ce su desluşit şi s'a regulat și prin ofisul Căimăcămiei

sub No. 102 din 3 Decemvrie curent, publicat prin «Buletinul Oficial»
No. 98.
.

cu

2) Că după rânducala așezată la art. 5 al acelui Ofis, și după cuviința,
legală, tribunalul urmă să ceară şi să cunoască motivele ce au putut determină scoaterea din liste a celer mai sus numiți reclamanți, și neavând
vreun jurnal desluşitor din partea administraţiei, să ceară asemenea, deslușiri prin Departamentul Dreptăţii, delu care atârnă ca să aibă în vedere
toate elementele procesului, precum rândueala judecătorească cere, şi pro-.

cum se urmează în toate pricinile de judecată;
Considerând, în special, că sentinţele date asupra reclamațiilor

d-lor C.

A.. Rosetti și V. Boerescu cuprind în sine, osebit de neregularitatea de pro-

cedură, şi un exces de putere, prin însușire de atribuţii ce nu sunt în competința unui tribunal, și către aceasta încă o rea aplicaţie de pravilă cu in-
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“terpretaţia, ce a' dat art. 9 din anexul al 2-lea al Convenţiei, atingător de
natura venitului de 400 galbeni cerut dela eligibili, care, prin art. 2 din Ofisul Căimăcămiei din 13 ale acesteia, sub No. 109, comunicat judecătorilor

de către Departamentul

Dreptăţii, s'a regulat și

s'a deslușit

fără

altă în-

doeală ; și nu eră iertat unei judecătorii a călcă cuviințele şi respectul principiului de ordine publică, care cere mărginirea fiecărei dregătorii în atri-

buţiile sale, şi mai cu seamă în

de

cestii

interpretaţii de

asemenea

fire,

rezervate dregitoriilor mai înalte;
Considerând că atât după art. 25 din Regulamentul Organic, cât şiș după
Rescriptul imperial de instalarea ei, Căimăcămia este însărcinată a priveghiă
ca nici un act sau

urmare,

contrarii

legiuirei

electorale,

ci să îngrijească de buna executare a, acestei legiuiri,
vârșit neprimite

orice

asemenea

acte, 'însuşire

nici reduce ;

|

Că prin art. 5 din Memorandum,

încheiat la

ce nu

să nu

urmeze,

se

desă-

depărtând ca
i se

poate

contestă,

-

Constantinopole

de

către

ambasadorii Puterilor Garante, şi comunicat Cimicămiei prin nota cu No.
1888 din 8 Decemvrie curent, adresată ei de E. S. Ministrul Trebilor din

Afară al Inaltei Porţi, ca organ al lor, interpretația Fermanului

şi a

Con-

venţiei este dată în atribuţiile și căderile. excluzive ale Căimăcămiei, și în
ceeace se atinge de natura venitului cerut dela eligibili, interpretaţia s'a
dat de Ciimăcămie prin Ofisul dela 3 Decomvrie, pomenit mai sus, în toată
deplina, ei cădere, şi s'a încuviințat și de Inalta Poartă, ca organ al Puterilor, după depeșile primite dela agentul țărei ;

Considerând că, după Fermanul Imperial de instalare, toată responsabili-

tatea, pentru paza bunei orândueli și a legilor în fiinţă, și pentru

mănţine-

rea, fiecărei dregătorii în cercul legal al atribuțiilor ei, cade în sarcina Căimăcămiei,

care este autorizată, spre acest sfârşit, a depărtă din funcţiile lor

pe toți funcţionarii ce sar abate din datoriile ce le sunt impuse şi ar călcă
legile prin însușire

de drepturi și căderi ce nu le pot ave, ca unele ce sunt

rezervate numai Căimăcamiei ;

Văzând că tribunalul mai sus numit, prin a sa urmare, a călcat rândue-

lile Ofisului, pe. al căruia singur temeiu i sa şi atribuit dreptul excluziv
de juridicţie în pricini electorale, și cu aceasta a arătatun duh de rea nesocotinţă, pe când eră, dator a lucră mai cu sfielă şi mai cu îngrijire întru
îndeplinirea însărcinărei ce i sa, dat, știind că hotăririle sale sunt fără apel.
Pentru aceste consideraţii, Căimăcămia declară nule și întru neființă
amândouă sentințele Tribunalului civil de Ilfov, Secţia [, în privința d-lor
Rosetti și Boerescu ; hotărește în puterea art. 327 din Regulamentul Organic, ca judecătorii ce au luat parte la această judecată și au subscris arătatele sentințe să se dea în judecata Înaltei Curți, şi decretă ca, toate prici-

-

331

DIVANURILE

AD-ILOG

41

VII.

DIN IAŞI ȘI BUCUREŞTI,

nele atingătoare de reclamaţii electorale să treacă în cercetarea Secţiei a
II-a a aceluiaș tribunal, încetând întru aceasta dreptul de juridicţie co s'a,
|
fost dat Secţiei I.
d-lui Cesar Boliac, își va aveă ur
privinţa
în
dată
Cât pentru hotărîrea
electorale ale Capitalei, rămâind ca
listele
în
marea, trecându-se numele său
alegătorii să preţuească, după ştiinţele ce se așteaptă şi i se vor comunică
în urmă, pricinele binecuvântate, pentru cari Departamentul din Lăuntru
l-a fost scos vremelniceşte din liste.
D-lui şeful Departamentului Dreptăţii este invitat a aduce la îndeplinire
|
cuprinderea acestui Ofis.
du-l
împărtăşin
publică,
a-l
însărcinăt
este
«lar d-lui Sgcretarul Statului

şi Departamentului din Lăuntru, spre ştiinţă de urmare,

atinge şi de ale sale căderi.

întru

sc.

ceeace

:
(Subseriși :) Man. Băleanu, loan Manu.
Secretarul Statului (subscris), C. N. Brăiloiu.

20, Scrisoarea, Caimacamului Ioan Alexandru Filipescu, Ministru
al Dreptăţii în Valahia, către Caimacanmii : Ministrul din Lăuntru
Banul M. Băleanu şi Prozidentul Inaltei Curți Vornicul I. Manu, din

24, Decemvrie 1858 (5 lanuario 1859):
- Caimacamul

subiscălit se

grăbeşte a răspunde la hârtia cu No. 130 dela,

amiază.
21 Decemvrie curent anul 1858, ce a primit tot în acea zi după
punct
vreunui
asupra
uniţi
sunt
După Memorandum, când Caimacamii nu
până
nimic,
hotări
de căpetenie atingător de Convenţie, majoritatea nu poate
voit
n'a,
tea
nu va cere deslegare. Aceasta nu sa urmat, pentrucă majorita

să trimită un curier întradins la Constantinopole, adresându-se către lxce- |
lenţa Sa Ministrul Pricinilor Străine al Inaltei Porţi, Suzerana noastră, și
comunicând accasta onor. Reprezentanţi ai Curţilor Garante, cari se află cu

- xezidenţa în ţară.

Atunci nu s'ar fi urmat nici un exces de putere din partea

nimănui și înţelegerea, între cei trei membri ai Căimăcămiei ar fi existat din
norocire. Majoritatea Căimăcămiei

a trimis

o depeşă telegrafică d-lui Aris-

tarhi, şi mi-a arătat un răspuns făcut astfel, încât să-mi
cerută în asemenea, grele împrejurări.

Să presupunem că Căimăcămia, ar fi întrebuințat
pentru împrejurări grele, şi că s'ar fi dat o deslegare

dea

convicţia

mijloacele neapărate
conformă cu părerea

a câtor trei membri ; chiar în acest caz, Tribunalul nar fi putut fi dat În
judecată, sub cuvânt că ar fi înţeles articolul Convenţiei întralt chip „decât
Căimăcămia întreagă,

fiindcă

Convenţia, trimițând dela administraţie

plân-

gerile la hotărîrea tribunalelor fără apel, a voit să dea ţărei garanţii în poiriva actelor administraţiei. Intralt chip, administraţia s'ar fi făcut în pri-
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cina sa și judecător și parte interesată; şi am convicție întinsă că majoritatea, Căimăcămici iubeşte prea mult ţara să, ca să-i ridice garanţiile cu cari
bunătatea Curţii Suzerane şi a Curţilor Garante a voit să înzestrezo patria
noastră. Cu toate acestea, hârtia, la care mă văd silit cu mâhnire a răs=

punde, ridică aceste garanţii ; face și

mai

mult: majoritatea

Căimăcămiei,

cerând ca Tribunalul să se conformeze întru toate modului siu de vedere,
calcă Convenţia, uitând că, Convenţia recunoaşte tribunalelor puterea de a.

hotări asupra, chestiilor electorale şi chiar fără apel. Daci Tribunalul ar îi
fost chemat numai ca, să înregistreze modul chibzuirei Căimăcămiei, chiar întregi, acest Tribunal ar fi fost de prisos și Convenţia în această împrejurare fără nici un sens. Dacă Căimăcămia ar puteă să se bazeze pe vreun
text al Convenţiei, ca să zică că ar aveă dreptul a revizui listele; părere
co nu'0 pot primi în temeiul art. 7 din anex, chiar în acest caz, Convenţia nu face excepţie, dând voie ca cei ce se vor socoti nedreptățiţi să so

adreseze (se pourvoir) la tribunal.
Dacă reclamanţii sar fi adresat întâiu la, administraţie (ceeace esto

lăsat

în voia fiecăruia, iar nu îndatoritor) şi în urmă la tribunal, s'ar [i întâmplat -

un lucru prea ciudat: sorocul prescris de onor, Oimăcănie, îîn care să poată
cinevă, reclană, ar fi expirat, mai vârtos că publicarea,

listelor în: parte sa

ficut la 18 ale lunei curente, și atunci orice reclamaţii ar fi fost în zadar.

Textul Convenţiei nu numește pe administrații întâia instanță și pe tribunal' Curte de apel. Dar art. 7 din anexul al 2-lea întrebuințează zicerea, «se
pourvoir» ; această zicere este torminul co se întrebuințează când „morgo
cinevă, înaintea unei instanţe, caro are dreptul de a casă.
Datoria administratorilor eră, ca, să nu întârzieze trimiterea la tribunalele
„respective a dosarelor atingătoare de fiecare reclamant. Unii din d-lor au

refuzat aceasta, încât 'Departamentul Dreptăţii s'a văzut silit a rugă pe
acela, din Lăuntru, ca să dea poruncile sale întradins administraţiei de Buzău în privinţa, aceasta, pe de altă

parte, a “poruncit,

timpul.

tribunalelor ca să-şi dea hotăririle lor și fără acele dosare, dacă
primi la vreme.
Regulamentul

Organic a

deosebit

fiind

scurt,

nu le vor

puterea administrativă de cea, judecă-

torească ; chiar Memorandum nu iartă, celorlalţi Caimacami a se amestecă
întru ceeace se atinge de administraţia, în parte a fiecăruia ministru Cai|
macam.
Caimacamul,
are către

colegii

şeful actual al Ministerului
săi, nu le poate

însă

Dreptăţii, cu

recunoaște

o

tot respectul ce

asemenea

putere

și,

prin urmare, se vede silit a socoti fără nici o tărie hârtia la care răspunde.

EL sprijine un princip şi nu întră în amănunturi. Este norocit de ase folosi

de această împrejurare ca să exprime

recunoştinţa

sa Curţii

Suzerane

şi

7

'
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Curţilor Garante. că au dat ţărei sale asemenea garanţii, şi crede de asa
datorie a le apără pe acest temeiu; dar nu poate primi nici de cum părerilo

exprimate în hârtia la care răspunde, respectând tot

într'o

vreme

convie-

ţiile colegilor săi. Puterile Garante pot da interpretaţie puncturilor neînţelese din Convenţie. Dar vremea fiind scurtă pentru cerere de interpretaţii,
mare drept Căimăcămia să facă asemenea, interpretaţii. Din antecedentele
sale se dovedeşte aceasta, îndestul (îmi place a da dreptate despre aceasta
colegilor mei), fiindcă au întrebat de câte ori s'a ivit împrejurare, afară de
“împrejurarea de acuma. Prin întrebările sale, Căimăcămia a dovedit că este

cu bună credință. Nu urmează însă a-și însuși de acum înainte drept de a
interpretă Convenţia ; întrebând, a recunoscut ea însăș că nare un astfel de
drept ; şi ceeace mă pune în mirare, este că pentru întâia oară îşi insuşeşte
acest drept. Mă grăbesc dar a contestă acest drept onor. mei colegi: l-iu
că d-lor înșiși prin întrebările d-lor s'au recunoscut necompetinţi ; 2-lea că

o Administraţie.

Vremelnică

spre a înlesni alegerile. Dacă tribunalele au interpretat rău un

Căimăcămia nu face legi; ea nu

punct întu-

necos al Convenţiei, asupra.căruia, Curtea Suzerană și Curțile

Garante

nu

ca viitoarea Adunare să reguleze acel punct.
al 2-lea zice: «Adunarea singură are a judecă

|
de-

sau exprimat, rămâne
Axt. 17 din anexul

este

decât

spre validitatea, operaţiilor electorale». Ea este chemată a alege pe șșeful Statului și a face legi, ci dar îi este dat acest drept. |
„ Răspund asemenea unui din onor. mei colegi, pe care l-am auzit argumentând în chipul'următor: «acolo unde pravila este întunecoasă, se în-

treabă Domnul». Intâiu, Cămăcămia nu este Domnul. Al 2-lea, Pravila lui
Caragea, deşi cuprinde această dispoziţie, dar este modificată prin art. 330
din Regulament. Prin urmare Căimăcăimia nu poate face pravile; și tribunalele nu sunt datoare si dea, hotărîri după punctul. de vedere al Căimăcămiei. Dacă tribunalele sar fi depărtat de acel punct, îndreptarea, greșelilor
“lor, Întru ceeace se atinge de interpretaţie, este păstrată altora; acești alţi,
după Caimacamul Ministru actual al Dreptăţii, și după articolul precitat, în
împrejurările de acum, dacă nu se află vreo intorpretaţie din partea Puterilor, este viitoarea, Adunare.
Caimacamul Ministru actual al Dreptăţii nu poate şi nare alt drept doecât a priveghiă ca, procedura să se păzească: fie-i iertat a zice onor. colegi ai săi, că nu este legiuitor și că n'a văzut scris în nici un articol al

Convenţiei, că tribunalele sunt constituite în Curți de apel, ci după

art. 7.

din anexul al 2-lea, sunt Curți de casaţie.
- Puneţionarii nu pot fi daţi în judecată decât după un: raport al sefului
Depa»tamentului dela care depind. Onoi. colegi ai mei își însușese acest

drept. Se fac înşişi Ministri ai Dreptăţii, judecători, parte interesată şi legiui-

4

|
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tori. Îmi pare rău că lucrul a
ajuns aci, împotriva nădejdilor
colegilor mei asemenea putori
aceeaş origine și suntem de o

ființa lor,

dar

nu voiu

face
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ajuns până la acest punct, dar fiindcă am
melc, zic lor cu mâhnire că nu recunosc
exorbitante. Câte trei ținem puterea dela,
potrivă; cu nu voiu califică lucrurile după

nimic

din

ceeace le

placea

numi

rea d-lor.

Dacă onor. mei colegi stăruese

a publică modul d-lor de vedere, comu-

nicat mie prin hârtia la care răspund,

tia d-lor și acest răspuns al meu.
Incunoștinţez pe onor, colegi ai

sunt rugaţi să publice pe lângă hâr-

|
mei că acest

franceză, s'a, dat Reprezentanţilor Puterilor
Suzerane,

hotări-

răspuns,

Garante şi

tradus în

Comisarului

limba

Curţii

trimiţându-i-sc la cancelaria, sa.
(Subscris) loan

A. Filipescu,

Membru al Căimăcămiei, Ministru al Dreptăţii,

3%, Răspunsul

Caimacamilor

Banul

M.

Băleanu,

Ministru

de In-

terne, și Vornicul Ioan Manu, Preşedinte al Inaltei Curți, dat în 26
Decemvrie 1858 (7 Ianuarie 1859) la, scrisoarea Caimacamului Ioan

Al. Filipescu:

”

Din răspunsul ce aţi binevoit a ne adresă
“ Ofiţul nostru sub No. 130 din 21 ale acestei
tristare, că, aţi luat o poziţie, în faţa noastră,
din şi de autoritate, ce trebue să slujească
guvernamentală.
|
» Vedem,în adevăr, că în relaţiile d-voastre

cu data de 24 Decomvrie la luni, vedem cu mâhnire și încontrarie principiurilor de orde normă, în orice organizaţie
de

Ministru al

Dreptăţii cu

Căimăcămia, nu voiţi să deosebiți în persoana d-voastră pe Ministru din
Caimacam, ci transportând pe Caimacam în Ministerul Dreptăţii, cugetaţi
a face din acel Departament un guvern deosebit, pe care îl puneţi în luptă
cu guvernul mai înalt, ca să paralizaţi lucrările sale întrun moment aşă de
greu şi critic.
|
- Plecând

dela

principiul

metafizic al nedespărţirei

acestor

două

calități

ce însuşiţi, nu voiţi a înţelege slăbiciunea ce altoiţi în acţia guvernului, ci
procedând cu lucrări în parte, insuflaţi tribunalelor, sub frumosul nume de

garanţie legală, încurajare la nesupunere, invitându-le a nu ascultă ordinele

Guvernului şi a funcţionă în contra, rânduelilor sale.

,

Să venim însă la imputările ce ne faceți.
Ziceţi mai întâiu, că n'au fost uniţi Caimacamii, că la ncunire, după Memorandum, majoritatea nu poate hotări nimic, până nu va cere deslegare,
şi că deslegare nu s'a cerut, fiindcă, majoritatea n'a voit să trimeaţă curier

într'adins la Constantinopole.

|
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ne vedem siliți a vă arătă că faceți o confuzie asupra, cazurilor de

limitare a puterei Căimăcămiei,
în unanimitate

și în

și puncţi în uitare ceeace

ai lucrat cu noi

unire.

Art. 5 din Memorandum

zice: «In privinţa cestiilor ce se "ating

de

in-

terpretaţia 'Trăctatului sau a Fermanului, urmeazăa se referă la, Inalta Poartă,
când va mijloci (între Caimacami) serioasă neînțelegere».
De ce este vorba între noi și d-voastră astăzi? De neînțelegere asupra
sensului Convenţiei în privința naturei venitului cerut dela eligibili, sau do
neînțelegere asupra măsurilor numai trebuincioase a se luă, spre a nu se
abate tribunalele dela Convenţie ?
Pentru sensul Convenţiei, împrejurare ce cade în previziile 'art. 5 din
Memorandum, n'a mijlocit nici o neînțelegere, ci am fost dela început câte
trei uniţi, precum aţi dovedit-o formal înşivă, subseriind Ofisul sub No. 109
din 8 Decemvrie, că venitul de 400 galbeni dela eligibili se cere a fi în
nemişcător. Nu aveţi dar pricină a vă raportă la îndatorirea, ce ne pune art..
5 al Memorandului, de vreme ce n'a existat neunire, și de vreme ce inter-

pretaţia dela Inalta, Poartă se cere numai la caz de neunire între noi pentru
interpretaţie.

Cu toate acestea, știți prea bine că am voit, pentru a noastră liniştire
să cunoaștem şi părerea d-lor Consuli şi a Înaltei Porţi, și nu numai :că

obiecţie

n'am

prin telegraf,

întâmpinat,

dar, încă Agentul ţărei sa grăbit a ne înştiinţă,

fără îndoeală,

că este autorizat a ne arătă

că Inalta

Poartă

aprobează interpretaţia dată de Căimăcămie.:
Ce autoritate puteă să mai adauge la această unanimitate trimiterea unui
curier la Constantinopole? Şi ce rezultat puteam așteptă, când tribunalele

urmau lucrarea lor fără împiedicare, şi când nici timpul
ca să dobândim un act oficial de cancelarie ?

material n'aveam
|

Neunirea dar n'a fost pentru interpretaţia Convenţiei asupra naturei venitului
"de 400 galbeni, ci pentru măsurile de luat, spre a se pune un capăt la de-

zordinea insubordinaţiei Aceste măsuri sunt o cestie de administraţie, care
atârnă dela noi și care trebuiă să-şi iea, soluţia nu în Constantinopole, ci în
București,

scaunul

autorităţii

româneşti,

dela Căimăcămie,

care

în

cestii

de administraţie poate lucră cu majoritate.
Ca să -tăgiduiţi însă puterea majorităţii în această cestie, ziceţi «că
Memorandum nu îartă celorlalţi Caimacami a se amestecă întru ceeace se

atinge de administraţia, în parte a fiecărui Ministru Caimacam».
La aceasta vă răspundem că sunteţi ieșit din terminii Memorandului care,
de-ar fi ași, ar [i aranjat anarhia în administraţie. Acest Memorandum, tot |

în art. 5, vorbește special de orânduirea, în slujbe şi de destituţii de func- ţionari, şi nu cere cu chip obligatoriu a se urmă după părerea. Caimaca-

16

muluj,

,
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a se luă În seamă, pă-

rerea sa, povăţuire ce rămâne întotdeauna subordonată la prețuir
ea majorităţii, după

gravitatea

lipsit de cea de

împrejurărilor,

căpetenie

căci

întralt

condiţie de autoritate

chip sar găsi

ca, să-și

datoriile: sale.
ie
o
Toată argumentaţia însă a d-voastre, ca să justificaţi

poată

îndeplini

i
nesupunerea la, or-

dinele Căimăcămiei; o desfiinţaţi înșivă, când adăogaţi a zice
că:
părerea unanimă a membrilor

Guvernul

și chiar

Căimăcămiei nu o consideraţi de fire a obligă

pe tribunale de a primi interpretaţia dată de dânsa sensulu
i Convenţiei, sub
cuvânt : 1. Că tribunalele sunt; constituite în Curți de Casaţie,
după art, 7

al Convenţiei;

2. Că în acel

drept,

ele

sunt o garanţie

împotriva

actelor

administraţiei; și al 3. Că Regulamentul „Organic, având
'deosebită puterea

„administrativă de cea, judecătorească,
Caragea,

mai

cu

seamă

că aceasta

nu li se poate impune

este

modificată

“ment, și că Căimăcămia nu este Domnul.

de

art. 330

cu pravila lui
din

Regula-

Răspundem și la aceste puncturi.
,
Tribunalele nu sunt și nu pot fi Curți de Casaţie; Convenţ
ia, nu cunoaște
decât una şi singură Curte de Casaţie pentru amândoui Princip
atele, precum
se deslușeşte în art. 38; acea Curte încă nu și-a luat
fiinţă. 'Tribunalele,

după nici o dispoziţie a Convenţiei; nu sunt chemate a țineă loc
de Curte
de Casaţie, nici măcar vremelniceşte.
|
Argumentaţia d-voastre, sprijinită pe sensul

pourvoir», întrebuințat de art. 7 din anexul

gramatical

i
al cuvântului «se

Convenţiei, ca să transformați

“ tribunalele, la pricini electorale, în Curți de Casaţie, este greşită
în temeiul
ei, fiindcă idea de Curte de Casaţie cuprinde în sine idea
de o curte mai

înaltă, chemată a statornici și a mănţincă o uniformitate de jurispr
udență

„pentru toată ţara. Uniformitate nu poate fi cu șaptesprezece
Curți de Casaţie.
Din contra, cu această mulţime de Curți, am fi expuși a
vedeă o diversitate
de jurisprudenţă, și unele cazuri electorale primite de un
tribunal şi lepă-

date de altul, şi cetățenii cari s'ar află în aceleași condiţii de capacit
ate po-

litică, unii să fie primiţi,
asemenea plenipotenţă. -

alţii

depărtaţi,

după

tribunalele ce ar judecă cu
'
.

In condiţia normală a Guvernului, interpretaţia legilor politice
este dată
de art. 32, 36 şi 37 al Convenţiei în căderile Comisiei Central
e,

În condiţia, anormală și transitorie de astăzi a lucruril
or, când pentru
întâia dată se pune în lucrare noua organizaţie, a cărei
bază este sistemul
electoral, interpretaţia, este a Curţilor Suzerană și Garante
, deferită de dânsele Căimăcămiei, prin Memorandum, cu rezervă ca, la
neunire numai, să
se ceară deslegare dela Inalta, Poartă.. Prin urmare
cele șaptesprezece Curți

de Casaţie de prin judeţe sunt datoare a primi înterpretaţia
primită și for-

.
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mulată cu-unanimitate de Ciimăcămie în ofisul ei sub No. 109 din 8 De-" cemvrie, la care aţi luat parte, și susceptibilitatea Curţilor d-voastre de

Casaţie, din nou

înființate,

trebuesă se supue cu linişte unui

princip

de

ordine publică și de necesitate, precum vaţi supus şi d-voastră de câte ori
Vaţi unit cu noi, ca să cereţi dela Constantinopole desluşiri la puncturile îîndoioase. şi nedesluşite.
Cu această urmare nu se slăbește întru nimic garanţia ce ne asigură
Convenţia în tribunale în contra actelor administraţiei şi nu se calcă nici
atribuţiile judecătorești.
Din contra, principiile sănătoase ale organizaţiei judecătoreşti, cari s'au
"adoptat şi de Convenţie, sunt că judecitoriile, ca dregătorii chemate a, interveni în tot minutul în interesele private ale familiilor, trebuesc a fi ferite
de orice influință politică, și această influință va domni neapărat în tribunale, când li se va da pricină a. nesocoti ordinele de ierarhie şi a interpretă
dânsele o legiuire în puncturi interpretate de autoritatea specială, însăreinată cu această cădere.
Chiar art. 330 din Regulamentul Organic, cu care voiţi 'a combate căderile Căimăcămiei, dovedeşte că, la puncturile întunecoase sau neprevă-

zute de lege, tribunalele nu sunt în cădere a interpretă; și cu toată însuşirea ce le. daţi de curţi de casaţie, ele, neputând aveă în asemenea cazuri
mai mare autoritate decât Curtea Inaltă,.nu puteau să facă alta, decât ceeace
este obligată această Curte a face, adică a-și da părerea, şi a cere deslegare,
şi cu toate că nu este Domn în fiinţă, nu puteţi tăgădui însă că tribunalele

sunt mai puţin chemate decât Căimăcămia a luă locul Domnului și a da
interpretaţie unei legiuiri politice în contra interpretaţiei date de Căimăcămie,
când mai vârtos, după firea însărcinărilor ce are şi în condiţiile prevăzute
de Regulamentul Organic, de Fermanul instalaţiei ei şi de Memorandum, Câimăcămia este însărcinată cu toată îngrijirea de a se aplică exact legea electorală, îngrijire ce are în sine şi dreptul de interpretaţie.

Cât pentrul reproșul ce ne. mai faceţi, că după Regulamentul Organic
nu putem da deadreptul în judecată pe tribunal, ci numai după raportul
d-voastre ca, Ministru al Dreptăţii, vă răspundem că această dispoziţie prevede condiţii regulate de

subordinaţie și nu

ridică

dregătoriei

mai

înalte”

dreptul de a îndeplini o îndatorire, la care se. refuză Ministrul Dreptăţii, şi
cunoaşteţi că, trei zile dearândul, vam rugat să veniţi la Palat ca să ne chibzuim asupra acestei împrejurări. Deabiă aţi venit Vineri seară, la 19 „ale
acesteia, şi când am început vorba, d-voastră, fără să primiţi a discută, Vai
"sculat şi aţi plecat, cu toate că ştiaţi că tribunalul iudecă și pronunţă sentința

în mijlocul unei mulţimi de oameni întărâtaţi.
- Avem,

domnule coleg,

împăcăciunea

cugetului

nostru,

care

ne: mărtu-
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risește că nam provocat, cu nici o necuviinţă, schisma d-voastre. Şi urmând

delicateţei ce 'ne .aritaţi, zicându-ne că nu voiţi a califică lucrările noastre
după fiinţa lor, asemenea nici noi nu vom califică procedeurile și lucrările
d-voastre, lăsând Puterilor Suzerană şi Garante și compatrioților noștri nepăr-

tinitori a, le calilică și a ne da fiecărui din noi partea de răspundere ce i se
cuvine în această pricină.
Isprăvind acest al nostru răspuns, vă înştiințăm că publicitatea co cereţi
să dăm adresei d-voastre, deși aţi avut îngrijirea a o da înșivă prin tribunale ca s'o pue în strigare, suntem norociţi a o puteă da prin gezeta somioficiali, însoţită cu acest răspuns, care s'a comunicat și d-lor Consuli, și se
va, expediă asemenea la Constantinopole, ca să fim în regulă cu d-vooastră
întru toate.
(5) M. Băleanu,

Ca, un act din colo mai

extraordinare, produs

|. Manu.

de neințelegerile

din Căimăcămie, rămâne fără îndocală Ofisul următor, subscris numai
de majoritatea, Caimacamilor și contrasemnat de Secretarul Statului.
Ofisul No. 135 al Căimăcămici Valahiei cătme Consiliul Admini-

strativ, din 23 Decemvrie

1858 (4 Ianuarie 1859):

«Dela Căimăcămia' Tărei- Româneşti călre Sfalul Administrativ. .
«Sorocul de 20 Decemvrie, hotărit prin ofisul Căimăcămiei sub No. 65 din

luna Noemvrie expirat, pentru închoierea listei de înscrierea acelor ce, după
art. 13 al Convenţiei. au dreptul de eligibilitate la Domnie, fiind expirat, Căimăcămia, potrivit îudalorirei ce îi se pune de arl. 21 diii Regulamentul Organic, publică prin aceasta numele d-lor Candidaţi la Domnie, celor ce s'au

înfățișat la dânsa cu cerere de a fi înscrişi.
«Aceștia sunt:
«l. D. Banul Emanoil! Băleanu; 2. D. Logofâtul Dreptăţii Ioan Oteteleșanu;
3. D. Logofătul Dreptăţii Ioan Sltitineanu ; 4. D. Vornicul Constantin Canta-

cuzino; 5. D. Logofătul Credinței Scarlat Kreţulescu; 6. D. Vornicul loan Vă„cărescu; 7. D. Logofătul Dreptăţii Constantin
: Bălăceanu; 8. Măria Sa fostul
Domn Gheorghe
Domn Barbu D.
«Toate aceste
S'au cunoscut că
Domnie.

Bibescu; 9. D. Aga loan Cantacuzino; 10. Măria Sa fostul
Ştirbei; “uu Luminăţia Sa Banul Beizade Constantin Ghica.
persoane, în număr de unsprezece, după cercetarea făcută,
însușesc calităţile cerute . de Convenţie pentru eligibilii la

«Intre cei ce au mai cerut a fi înscrişi în această listă de eligibili, figurează
și Luminăţia Sa Aga Beizadă, Dimitrie Ghica. Nu sa putut însă înscrie ca
eligibil deocamdată, pentru cuvântul că, deși este dovedit fără contestaţie,

330
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că are vârsta, naturalitatea şi venitul cerut de arl. 13 din Convenție, nu sa
găsit în posesie şi de a patra condiţie, aceea de «'fi împlinit funcţii publice
în limp de zece ani, sau să fi făcut parle din adunări, deşi este cunoscut
că a fost membru al Divanului ad-hoc din anul 1837, şi Căimăcămia neavând deslegare dacă acest Divan, care a fost o simplă adunare consultativă, poate fi numărat înlre adunările de cari vorbeşte arătutul mai sus
art. 13 din Convenţie, priveşte conlestabilă însuşirea acestei a patra calități în persoana Luminăţiei Sale, şi rămâne ca Luminăţia Sa, după dreplul
ce i se dă de art. 20 din Regulamentul Organic, să-şi îndrepleze reclamaţia
la Obşteasca Adunare prin Prezidentul ci, în soroc de 22 zile, socotit dela
publicarea listei acestor eligibili.
«Sfatul Administrativ va aduce la îndeplinire cuprinderea” acestui Ofis,
dându-i totdeodată şi cuviincioasa publicitate.
«(Subscrişi:) Manoil
«Secretarul

Băleanu,

loan Manu.

Statului, (s.) C. N. Brăiloiu.»

Fără de îndoeală un ce extraordinar, că la finele anului 1858, trei
homâni din cei mai de seamă să fie la îndoeală dacă un membru
al. Divanului ad-hoc din 1857 se poate ori nu consideră ca fâcând. . .
parte dintr'o Adunare Naţională, ale căreia dorinţe au format baza,

Convenţiei din 7/19 August 1858.
*

Programul

*

deschiderei Adunărei Obștești a Valahiei, publicat în

16 (28) Ianuarie

1859:

«Art. 1. In ziua, de 22 Ianuarie curent, la 9 ore de dimineaţă, toţi
deputaţi, în haine de gală, se vor allă adunaţi la Sf. Mitropolie.
«Art, 2. D-nii Ministri, membrii Inaltei Curți

d-nii

şi ai 'Curţilor apelative

şi

Şeful Miliției cu tot statul major, Vornicul de oraș, Vornicul de temnițe și
Şeful Poliţiei, se vor află, asemenea

adunaţi, în uniformă, în sala Obşteştei

Adunări.

|

«Art. 3. Un batalion de infanterie și un

detașament do

cavalerie se vor

aşeză în curtea Sf. Mitropolii,
«Art. 4. La 10 ore se va începe, în prezenţa Câmăcămiei. şi a d-lor Con-

suli ai Puterilor străine, slujba 'Te-Deumului de către Prea Sfinţia Sa. Părintele Mitropolit cu părinţii Episcopi, faţă cu d-nii deputaţi și cu toţi ceilalţi funcţionari.
«Ari. 5. În vremea săvârşirei Te-Deumului,

oştirea, înșirată în curte, va

slobozi trei detunări de puști și clopotele se vor trage,
ii
«Art. 6. După săvârşirea Te-Deumului Prea Sfinţia Sa !Mitropolitul, în capul
analele A. R.—Tom.

XXXIV.—

Memoriile Secţ. Istorice.

4
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membrilor Adunărei, vor “uă loc în curte, şi va defilă pe dinaintea lor toată
|
|
oștirea strânsă, prezentând armele.
«Ari. 7. După. defilarea oştirei, d-nii deputaţi, având în capul lor pe Prea,

Sfinţia Sa Mitropolitul se vor
fi primiţi, la intrarea sălei, de
«Art. 8. După sosirea lor în
locurile lor, şi apoi se va ceti
miei, după care, retrăgându-se
lucrările misici sale.

înaintă câtre sala seanțelor Adunărei și vor
patru adjutanţi domnești.
sala seanțelor, d-nii deputaţi se vor așeză la
cuvântul de deschidere din partea Căimăcăd-nii Caimacami, Adunarea va procedă la

«Art. 9. Prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolit va porunci ca, la aceeaș oră,
să se cetească Te-Deum pe la toate bisericile din țară; și la, reședințele de

„ județe, toţi funcţionarii

publici vor fi faţă la slujba Te-Deumului în uniformă. -

«ri, 10. In seara acestei zile, toate cdificiurile publice

vor fi iluminate,

prin Îngrijirea sfaturilor orășenești și a Ministerului din Lăuntru.

„adrl. 11. Prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolit va liberă bileturi de intrare
pentru public, în număr potrivit cu locurile disponibile, rezervând tribunele
destinate pentru Reprezentanţii Curţilor străine şi Inalţii Funcţionari.aleşi

pentru

Adunarea

Electivă

a Valahiei,

publicată

„Buletinul Oficial“ No. 6 din 19/31 Ianuarie 1859.
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Verbal ]al Adunărei Elective a Valahiei, din 22 Ianuarie

(3 Fevruarie) 1859.

Astăzi, Joi, la douăzeci

și două

Ianuarie

1859, deschizându-se

Adunarea

Electivă, în temeiul Ofisului Căimăcămiei, adresat către Prea Sfânţia Sa Părintele Mitropolit, sub No, 19, cu data din 17 Ianuarie curent, după ce sa
cetit cuvântul de deschidere, s'a propus de către Prea Sf. Sa Președintele
Adunărei a se procedă la orânduirea de comisii, spre a cercetă mandatele
deputaţilor, potrivit Regulamentului din lăuntru al Obşteştei Adunări de
mai înainte,
|
„Da această propunere — care însă- s'a făcut după ce s'au ales doi seeretari de chiar Prezidentul, și anume: d-nii Ioan Cantacuzino și C. N. Brăi-

loiu, — mai mulți deputaţi au răspuns că nu pot intră în nici o lucrare,
până ce nu se vor adoptă unele principiuri, ca să slujească de bază la lucrarea comisiilor de verificare.
După mai multe desbateri, sa chibzuit, cu aprobarea Adunărei, ca să
nu lie primiţi a votă la orânduirea comisiilor de verificaţie : 1. Cei ce n'au
avut majoritatea voturilor exprimate la întâia votare ; 2. Cei ce s'au ales
cu aclumaţie; 3, Cei ce s'au ales în

colegiuri

prin

excluderea

alegătorilor

cu sentințe judecătoreşti, sau prin primire de alegători lepădaţi cu hotăriri
judecătoreşti. Acestea, ca niște principii de nulitate pentru alegerile făcute
pe asemenea temeiuri, rezervându-sc însă dreptul celor ce se vor află în
aceste condiţii, de a arătă la comisiile de verificaţie temeiurile de faptă spre
a lor îndreptare, și a dovedi că nu se află în asemenea categorie. Acele
persoane nu pot votă nici asupra raporturilor comisiei.
Se desluşeşte, pe lângă aceasta, că nu numai alegerile cu aclamaţie.
se
vor socoti în principiu nule, dar şi chiar cele cu voturi pe faţă. Si se
adaogă

că

în rândul

categoriilor de mai sus intră și alegerile în cari

alegătorii înscrişi în urmă

de 31

Decomvrie

După aceea s'a amânat ședința pentru mâne,

ore de dimineaţă,

Vineri, 23

curent, la zece

ca să se procedeze la alegerea comisiilor de verificare.
Președintele, (subscris)

Nifon,

Mitropolit al Ungro-Vlahiei.

Secretarii, (subseriși:) C. N. Brăilo iu,

Cuvântul

au figurat

de „către administraţie.

de deschiderea,

nuarie (3 Fevruarie) 1859:

Adunărei

I. Cantacuzino.

Elective a Valahiei,

în 22 Ia-

«Domnilor Deputaţi,
«Peniru a doua oară în curs de șaptesprezece ani, țara noastră se
vede
chemată a alege pe Domnul ei.
|
«Dar ceeace eră, în anul 1842, numai un acl naţional, foare importa
nt,
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pentrucă exprimă restatornicirea unui vechiu drept al țărei, este astăzi
și un fapt european, care va aveă pentru noi un rezultat nai însemnător,
fiindcă suniem chemați de Pulerile cele mari ale Europei a-l exersă în
condiții nouă, şi ele ne vor luă socoleala de chipul cu care von răspunde
la a lor chemare.
|
«In acest curs de vreme, ţara noastră sa ridicat în poziţia ei politică,
relaţiile ei sau îmmulţit, legămintele noastre cu partea civilizată a Europei

sau strâns, dreptul european sa întins şi asupra noastră, şi am pulut aveă
satisfacția de a ne vedea înfrăţiţi politiceşte, prin aceleași instituții comune,
de chiar mâna Marilor Puleri, cu o allă țară, iarăș română, soră cui noi
în credință, în limbă, în obiceiuri şi în deslin.
«Deodată cu aceste bunuri, Inaltele Puteri, spre a ne garantă vieaţa noastră
politică, au reînviat și au întărit vechile noastre stipulaţii cu Inaltu Poartă,
„şi ne-au

asigurat autonomia

fără

«Actul la care sunteți chemaţi

tăgăduire.

astăzi a

-

proceda

este

menit a desăvârși

lucrările Inaltelor Puteri Garante. Dela patriotismul şi buna d-voastre judecată atârnă dar statornicirea instituţiilor nouă, printr'o chibzuire matură şi pru-

dentă,

ca unii ce aveţi a îndeplini o îndoită și delicată imisie, de a alege

pe Domn

și de a conlucră cu dânsul

«Sunten
după

fericiţi,

la desvoltarea legilor ţărei.

domnilor, să putem

atâtea nenorociri

și suferințe

ce um

deschide

Adunarea, și să vedem,

încercat,

o instituţie

veche în da-

tinele țărei, aşezată pe baze nouă, potrivite cu desvoltarea ce a luat activitatea socială în cursul celor din urmă treizeci de ani. In scurta, ei trecere
la capul trebilor, Căimăcămia s'a silit, după putere șii împrejurări, a-și îndeplini sarcina la care a fost chemată.
!
«Ispitită de toate greutăţile legate cu poziţia ei, ea n'a avut şi nici puteă

aveă, pretenţia de a fi apărată de nemulțumiri și de diferite atacuri. Aceașta
este soarta mai a tuturor guvernelor,
guvern

chemat

a pune

şi mai cu seamă

în lucrare instituţii

urmă să [ie a unui

nouă pe! un tărâm încă nepregălit

prin trebuincioase legiuiri de ajutor;

«Lipsele de astăzi se vor îndeplini, fără, îndoeală, pentru viitor, și prin
concursul puterilor publice, chemate la întocmirea legilor, ca să poată fi lămurit cercul lucrărilor fiecăruia şi să fi e

deopotrivă

ferite de nedumeririle

ce dau pricină de nemulțumiri.
«Domnilor, suntem întrun minut foarte solemnel, şi nu vom puteă ieși
cu izbândă decât prin înfrânarea patimilor şi prin concordia inimilor,

«Sperăm că mâna lui Dumnezeu, către care ne-am îndreptat inimile, cerând. binecuvântarea sa. asupra lucrărilor noastre, ne va ocroti în viitor, ca şi
în trecut, spre a puteă păstră nebântuită naționalitatea, moștenită dela părinţi.

DI

-

DIMITRIE A. STURDZA

-

«Să avem dar credinţă în mila sa, să mulţumim
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şi Inaltelor. Puteri Garante, cari ne-au luat sub î lor protecţie, și
să pășim

la lucru-cu bărbăţie și cu dignitate».

.

E caracteristic că cearta ivită între Caimacami s'a potolit mai
târziu,
după deschiderea Adunărei, precum se constată aceasta,
prin Ofisul
No. 27 al Căimăcămiei Valahiei către Ministerul de Interne
, din

23 Ianuarie

(d Fevruarie) 1859:

„Dela Căimăcănmia

|

Țărei- Româneşti

Căimăcămia, prin Ofisul No.
întocmirei-și publicărei. listelor
spre-a se chibzui cei în drept
precum se deslușește la art. 12

către Ministerul din Lăuntru.

102, din 3 Decemvrie anul trecut, în urma
electorale, a slobozit formarea adunărilor,
despre persoanele candi aţilor de deputaţi,
din citatul Ofis.
IE

Acum. însă, fiindcă legiuiţii deputaţi s'au ales, sunt în deobşte
cunoscuţi,

și Camera

s'a deschis; fiindcă. vede liniștea, publică ameninţată prin răsculăr
i

și adunări de săteni în Capitală, după îndemnul unor persoane
răuvoitoare
binelui obştesc, prin împărţire de placarde și vorbe amenințătoar
e şi, în

sfârșit, prin adunări de persoane în număr necuviincios pe ulițele Capitale
i,

pentru aceste dar cuvinte

cere a locuitorilor -acestui
lăsată în răspunderea

și pentru paza bunei orândueli și

Principat,

Guvernului,

care este, prin

liniștita petre-

Impărătescul' Ferman,

Căimăctunia, decretă cele următoare:

D-l Ministru va pune 'cea mai serioasă îndatorire șefului Poliţiei Capital
ei

şi Administratorilor de Districte, ca să fie cu neadormită

Buza bunei orândueli și liniştită petrecere a, locuitorilor :
I. Să nu

îngădue

în

viitor a' se

formă

adunări

priveghere pentru

m

sau cluburi

în locuri

publice. .
o
2. Oriunde se va vedei grupe de oameni, atât pe ulițele Capitalei, cât şi
prin oraşele districtelor, sau prin sate, si se risipească, îndemnându-i
îndeletnici fiecare de negoţul, meseria sau ocupaţia ce o are.

a se

-3. Să nu tolereze nici un fel de vorbire de amenințare, atât în potriva
Guvernului, cât şi în potriva particularilor.
"*4. Să privegheze a nu circulă nici un fel de hârtie, manuscris sau tipărire,

cari nu vor fi cunoscute

Guvernului; în sfârșit liniștea publică se lasă în dea-

dreptul răspunderea părţii administrative şi ostăşeşti.

-

5. Oriundese vor dovedi persoane proumblându-se prin oraşe
sau sate,
făcând -propagande și întărătări de tot felul de chipuri pentru
turburarea liniștei obștești, pe unii ca aceia, de orice condiţie vor fi, să-i arestez
e Şi, prin

înțelegere cu d-lui :Șeful Ministerului Dieptăţii,

prevăzută

de legi prin Condica penală.

să se supue la penalitătea
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D-lui Şeful Departamentului din Lăuntru, prin înţelegere cu Șeful Oștirei,
vor luă cele mai energice şi exacte dispoziţii întru îndeplinirea acestui: Oris,
dându-i-se totdeodată și cuvenita publicitate în tot Principatul.
(Subsoriși:)

M, Băleanu,

loan Manu,loan

lb

ilipescu.

Secretarul Statului, (5,) CU. N.Brăiloiu.

Proces Verbal II al Aduniwei
nuarie (4 Fovruarie) 1859:

din

a Valahiei,

Hlective

23

la-,

Astăzi, Vineri, la douăzeci și trei lanuarie 1859, sau adunat membrii
Adunărei şi, la 11 ore, se deschide Adunarea de către E. S. Prezidentul. So
face apelul

,

i

nominal.

Nu răspund la apel:
Prinţul Al. Ghica, d-nii Mihail Plesoianu, Nicolae Băleanu, Gheorghe
Hagiadi.
Lenș, loan Manu, Radu Golescu, Prinţul Barbu Stirbei, d-l lo
adoptat.
sa
care
precedente,
şedinţei
ul
verbal
Se coteşte Procesul

După o discuţie între d-nii Joan Florescu, Dimilrie Ghica, C. Brăiloiu,
Joan Brălianu şi alţii, ivită cu prilejul venirei unui batalion de trupe în

curtea Mitropoliei și aflărei de faţă a unui mare număr de public, Adunarea,

spre a întâmpină verice

neorândueli, adoptă să nu se primească de acum

înainte publicul, decât cu bilete, cari se vor împărţi de către d-nii deputaţi,
asemenea bilete dându-se pentru tribună numai, iar nu și pentru curte.
D-l Diinilrie Brătianu observă că d-l Brăiloiu, aflându-se Ministru Secretar de Stal, şi nefiind nici. din cei mai tineri deputați, nau se cuvine să
facă parle din biurou ca secrelar protizor, și cere să se ramplaseze prin
a deputat din cei mai limeri, cdupă cum este obiceiul.

D-l Brăiloiu răspunde. că Prezidentul Adunărei este în drept să orânducască ca secretar provizor pe cine voeşte, şi că asemenea observaţii urmau

să se facă în ședința precedentă, când Prezidentul a -orânduit biuroul provizor; d-lui însă se relrage dela Liurou şi se chiamă pe d-l Scarlat Făl-

coianu, care îşi iea locul.
Ordinul

zilei fiind mumirea

comisiilor

de

verificare

cu

orândueala

hotă-

vită în Procesul verbal al ședinței precedente, se procedează li eliminarea
deputaţilor, cari nu pot luă parte la votul acelor comisii.
După mai multe desbateri, la cari:ican parte d--Aii Ioan
Ioan

Brătianu,

0. Bozianu,

V. Boerescu,

Dimitrie

Ghica,

Oteleleşanu,

Barbu. Belu şi

alţii, şi după cercetarea și a dozărelor și a protestărilor date, Adunarea primeşte a nu luă parte la votul comisiilor d-nii: 1. Prinţul Al. Ghica, N.
Băleanu, Ion Mana, Radu Golescu, Ioan Hagiadisca unii cari nau avut ynajoritatea absolută la alegerea d-lor și nu sa făcut a doua votaţie; 2. D-l
Mihail Plegoianu, pentrucă nu s'a ales cu vot secret; 3. D-nii Barbu Belu,

56
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DIMITRIE

Iorgu Lenş, ca unii

cari sau

ales,

A, STURDZA

depărtându-se

gători însorişi cu hotăriri judecătorești,

administrativ.

|
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de

colegiurile

d-lor ale-

desființate fără drept de Consiliul

Să. urmează asemenea deshbateri și asupra d-lui Angheleanu,
pentrucă
d-l cârmuitor de Muscel n'a primit în colegiuirile județului său
alegătorii cu
hotăriri judecătorești.
|
|
"Mai înainte de a se hotări asupra d-lui Angheleanu, prezidentul
ridică
seanța. O parte din Adunare se opune la ridicarea seanţei, Prezidentul
consultă Adunarea, și se redeschide şedinţa.
Să face din isnoavă apel nominal. Nu răspund deputaţii cari n'au
răs-

puns nici la cel dintâiu

apel, precum

şi d-nii “Costache

Cantacuzino,

C.

Apostolescu, Ştefanopolu, Scarlat Kreţulescu, Barbu Slătineanu, Maior
Lăzureanu, loan Petrescu, Dimitrie Filișeanu, Prinţul Bibescu Brâncov
eanu, Gri„gorie Filipescu, Prinţul Gr. Ştirbei, d-nii C. Brăiloiu, C.. Otetele
șanu, loan
Sâmboteanu.
”
Adunarea primește să nu iea parte la votul comisiilor nici d-l Anghele
azu,

Se face asemenea

propunere și pentru d-l Sâmboteanu;

dela însă a ale-

gerei sale nefiind încă trimeasă Adunări de citre Ministrul
din Lăuntru,
Adunarea primește că rămâne, după examinarea dosarului, dacă
și d-l Sâm-

boteanu se va află în una din cele patru

categorii, să nu

se primească a

luă parte la vot, rămâind această examinare pentru viitoarea
, şedinţă.
Prezidentul ridică şedinţa .la patru ore, și hotărește viitoarea
ședință pen-

tru mâine, Sâmbătă,

la 10 ore.

-

Prezidentul, (subseris:) Ni to n, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.

Secretarii,

(ss) loan

Cantacuzino,

Scarlat

Pălcoianu.

Proces Verbal III al Adunărei elective a Valahiei, din 24 Ianuar
ie
(5 Fevruarie) 1859:
|
Astăzi, Sâmbătă, la 24 Ianuarie 1859, se deschide a treid
seanță a Adu- nărei Elective, sub prezidenția E. S. Păr. Mitropolit. Prezid
entul deschide
şedinţala 11 ore dimineaţa. Se face apelul nominal.

Nau răspuns: Prinţul Barbu Ştirbei, nici aceia
cari sau eliminat în
seanţa, precedentă.
.
Să cetește Procesul Verbal al ședinței precedente,
care se adoptă de

Adunare.

-

|

-

|

D-l Boerescu cere cuvântul şi roagă pe E. S. Prezid
entul să binevoească
să poftească pe Adunare a rimâncă în seanţă secretă
, având a face ;o pro-

punere.
|
Adunarea se consultă și primeşte. Se suspendă seânța
în. deosebită sală. .

publică şi se trage
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Prezidentul

57.

redeschide

-

zilei fiind formarea, comisiilor de verificare, d-l Arsache propune

să se formeze,

împărțindu-se

toată

Camera

în patru

părți

deopotrivă.

Adunarea primeşte, şi se procede la întocmirea a patru comisii,
puse de toţi membrii prezenţi ai Adunărei, afară de părinţii episcopi

comşi se-

cretari,

Comisia întâia este compusă de d-lor: d-nii Prinţul Dimitrie Ghica, C.
Bozianu, N. Golescu, C. A. Rosetti, V. Boerescu, Gr. Filipescu, Mih. Marghiloman, N. Opreanu, C. Cotescu, C. Argintoianu, Ioan Marghiloman, Sc.
Voinescu, C. Deșliu, loan Slătineanu.
Comisia Il-a: C. 1, Filipescu, loan Mârzea, loan |. Filipescu, Tuche Grigorescu, Apostol Arsache, N. 'Tătăreanu, 0. Rădulescu, P. Derbescu, C.

Cantacuzino, C. Apostolescu, D. Ştefanopolu,
neanu, Barbu

Sc. Kreţulescu,

Barbu

Slăti-

Catargiu.

Comisia Ill-a: Al. Florescu, Nicu Rosetti,. Ioan Brătianu,

Scarlat 'Turna-

vitu, Dimitrie Brătianu, col. loan E. Florescu, Se. Lăzureanu, N. Brătianu,
Iorgu Văleanu, loan Petrescu, N. Isvoranu, Stănuţă Cezianu, Prinţul, Bibescu Brâncoveanu, A. C. Golescu.
Comisia IV-a: Ioan Oteteleșanu, N. Lahovari, C. Oteteleșanu, Prinţul

_G. Ştirbei, Dimitrie Bibescu, loan Socolescu, colonelI. Solomon, N. Bibescu,
C. Săvoiu, Const. N. Brăiloiu, |. Sâmboteanu, D. Filişanu,, Ioan Cernătescu,
Barbu Vlădoianu.
Intre aceste comisii s'au împărțit osebitele județe, spre verificarea deputa„ților lor.

Prezidentul invită pe Comisii

să se adune în

biurourile

lor

respective,

spre a procede la verificarea puterilor, rămâind seanţa suspendată, iar Adunarea în permanenţă.
La 4 ore, Prezidentul redeschide sedinta și anunță că comisiile şi-au
săvârşit, lucrările lor,
D-l Boerescu, raportorul comisiei I-i, se sue la tribună și dă cetire raportului său asupra verificărei puterilor deputaţilor din judeţele „Mehedinţi,
Dolj, Gorj, Romanați şi Teleorman.

Adunarea,
aleși;

însă

consultată,

primește

anulează alegerile

Ioan

raportul şi declară
Hagiadi

pe

la colegiul

deputaţi valabil
orașului

Craiova,

şi Radu Golescu la colegiul primar de “Romanați, — şi vacant locul coloneului N. Bibescu la colegiul alegătorilor diveoţi de Mehedinţi, fiindcă a
optat pentru Gorj.
D-l Şlefanopolu ceteşte raportul comisiei a Il-a, însărcinată cu verificarea,
titlurilor deputaţilor judeţelor Vâlcea, Olt și-Argeș, s:după . care : Adunarea

58
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primeşte

pe deputaţi. bine
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aleşi; afară de alegerea la Olt a d-lui loan Manu

din colegiul direct de judeţ.
E
D-l £. E. Florescu cetește raportul comisiei a III-a, însărcinată cu verili-

carea țitlurilor deputaţilor județelor Vlașca, Ialomiţa, Brăila și Buzău.
Raportul se adoptă de Adunare și se recunoaște deputaţii valabili aleși ;

anulându-se

alegerile

Logofătului. loan

Mihail Pleşoianu la Buzău.
D-l Const; A. Brăiloiu

Slătineanu

dela

“Teleorman

|
cetește 'raporlul

și a d-lui

o

comisiei a IV-a, însărcinată

cu

verificarea titlurilor deputaților din districtul Râmnicu-Sărat, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov şi Muscel.
A
|
a
Adunarea

primește

raportul

şi

declară

deputaţii

valabil

aleși;

anulând

alegerile Prințului Alexandru Ghica la Ilfov, și a Logofătului Nic. Băleanu la Dâmboviţa ; iar loan Cantacuzino optând pentru Prahova, rămâne

locul său în Râmnicul-Sărat vacant.
.
„:
Adunarea hotărește a se alege «oi: viceprezidenți, patru: secretari, doi
secrelari supleanți și trei cestori,
|
”
Se pășește Ia alegeri, prin apel nominal și vot secret,și se alege:
Ca viceprezidenţi: d-l Vornic C. Cantacuzino cu 37 voturi şi d-l Logofăt
Barbu Catargiu cu 49 voturi.
”
Ca secrelarii
d-l Arsache cu' 54 voturi, d-l D. Brălianu cu 58 “voturi,
d-l Jon Cantacuzino cu 39'voturi, d-l Scarlat Fălcoianu cu 39 voturi.

Ca 'secrelari
tolescu cu 58
Ca, cestori:
58 voturi; d-l

supleanți: d-l Scarlat Turnavitu cu 5G voturi, d-l C. zlposvoturi.
i
d-l 1. I. Filipescu cu 59 voturi; d-l Gheorghe “Văleanu cu
Al. E. Florescu cu 56 voturi.
a

D-nii secretari aleși se invită de P. S. :Prezidentul a-și luă locul Ia
biurou.
D-l Barbu Catargiu, unul din vice prezidenţi, ica cuvântul şi mulţumeşte
Adunărei.
|
o
D-l Const. Canlacuzino mulțumește asemenea Adunărei şi apoi propune,

că de

vreme

ce acum

chiar în această

seanță,

Camera

este constituită,

procedă lu alegerea

crede

că poate,

Domnului,

fâră zăbavă,

spre a nu se mai

întârziă o lucrare așteptată cu atâta nerăbdare de țară, Adaogă că câmpul
alegerei ne este mai întins decât totdeauna, căci Convenţia nu mai face nici
o deosebire între Moldoveni şi Români.
pf
Se consultă Adunarga asupra acestei propuneri, care .se adoptă în unanimitate,
!
”
|
Apoi se face apelul nominal, spre a se constată dacă numărul deputaţilor

prezenţi este 3/, părţi, ca, să poată păși la alegerea Domnului, conform art. 13
din Convenţia dela 7/19. August,
e
e
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La apelul nominal, din deputaţii. primiţi şi înserişi, se află faţă 6-1 şi lipsă
2, şi anume: Prinţul Barbu Ştirbei şi Logofătul Ioan Slătineanu.
Colonelul .; E. Florescu propune 'să se săvârşească jurământul, prescris
_

în asemenea căz de art. 31 din Regulamentul Organic. :
Adunarea se consultă și primeşte. Atunci Prea Sfinţia Sa Părintele
Mitropolit se ridică în picioare. şi pronunță, cu glas mare, în fața depula-

ilor, formula jurământului, şi apoi taţi deputaţii, unul după altul, pășesc la
biurou, unde săvârşese jurământul cerut, cu mâna pe Sf. Evanghelie
rutând Sf. Cruce, pronuntând cu glas mare: cjur».

și să-

După aceasta, se procedează, prin apel nominal și vot secret, la alegerea
„Domnului.
Se deschide scrulinul şi, după celirea Vilelelor, Prea Sf. Sa
Mitropolit, Prezidenlul Adunărei, proclamă că sa ales Domnul
măâneşti, cu unanimitatea colurilor expriimale, adică 62, Prinţul

“
Părintele
Ţărei-oMoldovei

Alexandru Ioan I Cuza.
La această proclamare, toată Adunarea, se ridică și sala răsună, de apluuzele

și strigările,

de

trei

ori

repetate,

ale deputaţilor

şi publicului:

«Să

trăească Unirea! Să trăească Alexandru Ioan I Cuza! Să trăească Puterile
Suzerană și Garante %
Acest act însemnat al Adunărei

se

constatează

printrun

Proces

:
verbal,

redigiat chiar în scanţă, care se va anexă la aceasta.
D-l

Joan

Brălianu

propune

ca

prin

depeșă

teleprafică,

îndată de către Adunare, prin Prezidentul ei, Prințului
alegerea sa. Asemenea să se notifieze şi Căimăcănici.

să

se anunțe

Alexandru

loan |

Adunarea primeşte și se și face-urmare îndată.
__D-l V. Boerescu cere cuvântul și, suindu-se la tribună, pronunță
cuvinte asupra marei importanțe a “actului săvârșit. Alegerea unui

câtevă
singur

Domn în ambele Principate,

zice. d-l Boerescu, va înlesni mult punerea În

lucrare a nouălor noastre instituţii.
Prințul Dimilrie Ghica. se sue asemenea la tribună şi, spre completarea
celor zise,de d-l Boerescu, arată că, când su propus candidatura Prințului

Alexandru loan 1 Cuza, și când sa dovedit că această unire ne asigură de
un viitor ferice, îndată aceia

ce

sc .socotese

majoritate

au

primit

această

propunere cu o adevărată abnegare și entuziasm. Roagă dar a se constată
acest adevăr înaintea naţici, spre dovedirea că, când se cere sacrificiu pentru patrie, nu se află partide,

cunoscând

face forţa.
“Se consultă Adunarea asupra

că suntem

subinsemnărei

toți

fraţi și

3
arz-mahzarului

Poartă, și Adunarea hotăraște a se face această lucrare mâne.

că unirea

către Inalta

Li
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După aceasta Prezidentul ridică ședința la 6 și 1/, ore seara
și hotăreşte

viitoarea seanţă pentru

Duminecă,

la 11 ore.

a

«Prezidentul, (subscris) Niton, Mitropolitul Ungro-Vlabhiei,
Secretari, (subscriși:) A. Arsaohe, 1, Cantacuzin
o, 8. bălooianu,
D.- Brătianu»,
-

_Aneza A. — Proces. verbal

despre

alogerea

Prințului: Alexa

ndru
Ioan I Cuza ca Domn al Valahiei, în 24 Ianuarie (5 Fevrua
rio) 1859:

Principatele

Unite.

Adunarea,

Electivă

a Ţăvei-lomâneșşti.

câstăzi, Sâmbătă, în 24 Ianuarie, Adunarea Electiyă
procedând la vot
pentru alegerea, Domnului său, rezultatul a fost că, cu
unanimitate, s'a, ales

Alexandru Ioan I Cuza, Domnul actual ul Moldovei, şi
s'a proclamat Domn
şi al 'Țărei-Româneşti.

și ale Secretarilor,

Se constată acost rezultat sub iscălitura Președintelui
,

Secretarii, (subseriși:)

A.

Preşedintele, (subscris)
Arsache,

|,

S. Fălcoianu.

Anezu

B. — Cuvântul pronunțat

dinței Adunărei
1859:

Electivo a Valahiei,

Nifon, Mitropolit.

Cantacuzino,

D.

Brătianu,

-

:

de d-l V. Boerescu

în 24 Ianuarie

la finele şe-

(5 Fevruarie)

« Domnilor /

«Această zi este cea mai mare ce au

lor! Actul ce am făcut noi astăzi,

triotism şi o dezinteresare
aşă

de

văzut

Sunt acum

istoriei

la noi un pa-

mare, cum rar se pot.:vedeă

la naţiunile cele mai civilizate ale Europei.

secoli şi jumătate,

Românii în analele

este un act ce dovedeşte

exemple

mai miult de doi

de când unirea Românilor, aspiraţiune generoasă a tuturor

generaţiilor, căută 'să se realizeze prin puterea materială,
prin sforță, prin
"sânge. Astăzi unirea se realizează prin puterile morale, prin
armele “spirituale.
«Graţie vouă, mandatari ai naţiei, cari ştiurăţi într'un moment
a vă învinge
toate pasiunile, a călcă peste toate interesele egoiste,
a înăbuși orice uri,
şi a depărtă orice simpatii și antipatii personale, spre a
depune pe altarul

patriei, pur și virgin, acest principal reconcilierei genera
le și al puterei
naţionale ! Graţie Inaltelor Puteri Garante, cari ne arătară drumul
prospe-

rităţii şi al mărimei noastre, prin recunoaștereași garant
area drepturilor
noastre naţionale și a vechilor noastre tractate, pe cari
părinţii noştri le apărară cu sângele lor, și cari stăteau ascunse şi amorţit
e sub' vălul uitărei și
al violărei !

«O eră nouă se deschide pentru noi. Această eră este aceca a
'regenerărei
noastre. Voi veţi. aveă mândria a spune nepoților voştri, că aţi pus
cea dintâi
,
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piatră la acest nou edificiu, şi accentele .vocei și reounoștinței. lor se vor
transmite răsunând din generaţie in generaţie !
«Şi. care este natura actului ce noi săvârșirăm cu atâta, regularitate, linişte
“şi desinteresare? Alegrerea Domnului Alexandru Ioan Cuza este ea conformă
cu Convenţia din Paris? Liniștiţi-vă, domnilor, și căutaţi. fiecare. răspunsul
în conştiinţa și raţiunea voastră. Alegerea noastră este legală; actul nostru

este din cele mai legitime co un om

poate

face, în circumstanțe

atât de

grele. El nu cste în nimic contrariu literei Convenţiei ; din contră, este
absolut conform cu spiritul său.
«Convenţia voeşte ca fiecare Principat să-şi aibă un guvern al său. Dar
guvernul unui Stat se compune mai ales din puterea legislativă şi executivă.
Acest princip atinsu-s'a În covă? Nici de cum. Fiecare Principat, atât Moldova cât și 'Țara-Românească, are un guvern separat, adică o Cameră a sa,
un minister al său, o administraţie a sa. Unirea noastră nu este politică,
este numai personală, Am unit adică două guverne într'o singură mâriă.
Dar guvernele sunt două, deși persoana este una, ceeace este absolut con-

form cu Convenţia.

.

«Pe de altă parte, ce şi-au propus . Puterilo Garante, prin actul lor dela
7/19 August? Ele şi-au propus, între altele, ca aceste ţări, prin identitatea
legilor lor, prin acţiunea, comună a guvernelor lor, să ajungă la puterea ce
le face a se respectă ca nație, şi la prosperitatea, materială ce le face a se
ridică, ca societate. Acest rezultat sar fi putut dobândi oare, când fiecare
Principat ar fi avut un Domn? Foarte anevoie, sau poate nici de cum. Politica, fiecărui Domn ar fi. fost alta, şi. principiul guvernelor lor ar fi fost
altul. De aci urmă că și. ministerele lor, și Camerele lor, şi membrii lor
în Comisiunea Centrală ar fi diferit de principii și sentimente.
Cum dar atunci o lege de interes general sar fi putut orcă, când ea tre- .
buiă, să fie lucrată de Comisiunea Centrală şi aprobată de amândouă Camerele? Atât Comisiunea cât şi Camerele, fiind împărţite în idei opozite, nu ar

fi putut ajunge la nici un rezultat.
ar fi fost vorba de o lege de interes

Tot acelaș
special,

fenomen sar fi văzut, când
care, discutată de o Cameră,

trebuiă să fie revăzută de Comisiunea Centrală.
|
«Numai o singură persoană, unind amândouă guvernele, poate face ca
aceeaș politică să domineze în amândouă Camerele şi Comisiunile, şi.ca, acecaș acţiune să se vază între ambele ţări; atunci vom puteă ajunge cu mai
multă realitate și tărie la scopul propus de Puterile Garante..

«Actul nostru dar este din cele mai legale. El

nu va lipsi, peste puţin,

a fi aplaudat de Europa întreagă, precum, astăzi, este aplaudat. de toată
națiunea română.
«Să trăească Domnul nostru! Să trăeascăi Puterile Garante !

"

62

ma

a

„DIMITRIE A. STURDZA:

338

„. Telegrama . Mitropolitului Valahiei Nifon, adresată Domnitorului
Alexandru Ioan I Cuza, din 24 Ianuarie/5 Fevruario 1859:
""cInălțiiiei Sale Alexandru Ioan I Domnu Moldovei şi 'Ţărei- Româneşti.
câstăzi, la 24 Ianuarie 1859, la şase ore după amiazăzi, Adunarea Electivă a 'Țărei-Românești, procedând conform Convenţiei,la numirea Domnului

“stăpânitor, a ales în unanimitate pe Inălţimea Voastră. Obșteasca Adunare
salută cu respect și onor pe

Domnul său

și-l invită să iea cârma

țărei.

«Prezidealul Adunărei Elective,
(s.) Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.»

Scrisoarea

Domnitorului

Alexandru

Ioan | Cuza,

adresată

ratului Napoleon III, în 24 Ianuaric/5 *Fevruarie. 1859, Iaşi:
«Sire,
ă
îi

Impă-

” «Adunările Elective din Moldova și din Valahia m'au proclamat în una-

nimitate

Principe

Domnitor al Valahiei

și Moldaviei. Astfel se află realizată

de fapt acea unire completă, pe. care amândouă

țările au cerut-o de-atâtea

ori, şi pe care Maiestatea Voastră aţi binevoit a o apără în Consiliil
e Europei. Pentru ca, acest fapt să capete puterea unui drept necontestat,
simţese

că este necesar, ca protecțiunea, tutelară a Maiestăţii Voastre să continue
a
se întinde peste țara noastră. Ca interpret natural al aspiraţiunilor și al nevoilor
sale, .ieau, Sire, libertatea de a mă adresă Maiestăţii Voastre, cu toată, încrederea, unei inimi recunoscătoare pentru binele ce Ea ne-a făcut, şi plină
de
speranţă în binele ce Ea ne rezervă pentru viitor, soarta României
este sub

ocrotirea
ei nu nai
Rog pe
mele şi a

Maiestăţii Voastre, adică în momentul care sc hotărăsc destinele
am nici o temere şi sunt asigurat că Provedinţa ne va
ajută... .
Maiestatea” Voastră, să binevoească a primi omagiul recunoștinței
respectului, cu care sunt, Sire, al Maiestăţii Voastre prea ascul-

“tător servitor.
PI

.

Da

E

Scrisoarea

..

N

Domnului

E

as.) Alexandru

Alexandru Ioan 1 Cuza; către

lewski din 24 Ianuarie (5 Fevruarie) 1859, Iași:
«Domnule

Ioan».

Comitote

Wa-

Comile,

«Aducătorul acestei scrisori, d-l Vasile Alecsandri, Ministrul Afaceril
or străine

al. Moldovei, este însărcinat să vă prezinte plicul aci închis, care conţine
un
act identic; pe care îl adresez Excelenţelor Lor Domnilor Ministri
ai Afacerilor străine ai tuturor Puterilor .Garantate,
a
Ma
«Binevoeşte

siderațiuni.

a primi,

Domnule

Sa

Comite, exprimarea

ă

prea înaltei mele con-

AR

a(s.) Alexandru

NE
Loans.

3.
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Scrisoarea, Pomnlui

lewski

«Dorimule

«Am

Alexandru

din 24 Ianuarie/5

Joan 1

Cuza

Fevruarie 1859,

călre

63
Comitele Wa

Iaşi:

Comite!

onoarea a adresă Maiestăţii Sale Impăratului o scrisoare particulară,

în care solicit înalta protecţiune a Maiestăţii

Sale în favoarea ţărei mele şi

a deciziunilor luate de Adunările Elective a Moldovei și a Valahici. Rog pe
lixcelenţa Voastră de a pune această scrisoare, a căreia copie e alăturată pe
lângă, aceasta, sub ochii Maiestăţii Sale. In acelaș timp, îndrăznesc a speră,
Domnule Comite, că veţi binevoi a da puternicul Vostru curs succesului

demersului ce fac în interesul ţirei mele. leau totodată libertatea a recomandă bunăvoinţei Excelenței Voastre pe aducătorul prezentei scrisori, d-lVasile Alecsandri, Ministrul Afacerilor străine al Moldovei.
«Primiţi, d-le Comite, expresiunea prea înaltei mele consideraţiuni.
«[s.) Alexandru

Tolegrama «d-lui Victor Place, adresată Comitelui Walewski,

Tanuarie/ă

Fovruarie 1859,

loan».

din 24

Iași:

«Care trebue să fie atitudinea mea în faţa alegerei făcută la București a
aceluiaș Ilospodar, ales în Moldova?
ce să consiliez Principelui Cuza ?»

Să recunosc această ordine de lucruri și
i
pn

Mijlocirea, adresată de Alexandru Ioan I, Domnul Moldovei şi al
Valahiei, către Puterile Gawvante, în ziua de 25 Ianuario (6 Foveuario)

1859. Iași:
«Adunarea, Eleetivă a. Moldovei, îîn seanţa din 5 Ianuarie, ne-a ales îîn unanimitate Domn al Moldovei.
«Acest onor nesperat de mine îmi impuncă datoria către țară de a consacră, toate puterile

un

mele

în serviciul

țărei

mele

și nu

m'am

stânjenit

nici

moment de a luă greaua sarcină a Guvernului.
câstăzi Adunarea Electivă a Valahiei concentrează, asemenea

asupra per-

soanei mele, unanimitatea, sufragiilor ci, proclamându-mă Domn al 'Țărei-Româneșşti.

«Din această hotărire a ambelor Adunări naționale, surori prin. atâtea titluri
și mai ales prin simţirea patriotismului, izvorește o semnificare îndestul de
vederată pentru toţi, adică unirea completă a Principatelor, pe care naţia
română „a voit a o întemeia. Eu nu pot atribui alt înțeles alegerei mele,și

cred că compatrioţii mei m'au ales ca reprezentant al acestei idei măreţe,
„de a cărei realizare ţara leagă fericirea, sa.
aa
«Sufragiile lor

unanime

îmi permit astăzi de a fi organul lor, și: dar: nu

G4
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voesc a pierde nici un moment, fără ca, să vin a face o
supremă

chemare

la mărinimia marilor Puteri, cari ne-au dat până acum
atâtea dovezi de interes.
«Persistenţa Românilor în dorinţa unirei este o
dovadă netăgăduită că

satisfacția adevăratelor trebuințe şi a aspirărilor legiti
me ale țărei consistă
în realizarea completă a: acelei dorințe. Acea persistenţă ne va
fi un titlu în
ochii Puterilor, şi îndrăznim a speră că ea no va merită o
aprobaţie unanimă
în consiliile Europei.
„<Plin de încredere în înalta dreptate a Puterilor, noi le
rugăm să conslinţească actul măreț ce am îndeplinit, şi de a feri astfel naţia
română de
adânca desperare, în care ar cădea, dacă ar vedei înlătu
rându-se realizarea
dorinţei sale, cea mai scumpă și mai statornică,
«Intemeiându-mă din nou pe votul Adunărilor

Adunarea Moldovei, în seanța sa din 5 Ianuarie,

a
ad-hoc, rostit din nou de

constat încă odată că ţara

a cerut Unirea cu un Prinţ striăn. Cât pentru mine persona
l, am lucrat totdeauna la succesul. acestei combinări, și alegerea mea
nu a putut slăbi nici
cum convingerile mele de mai nainte.
e
|

«Lipsit de ambiţie personală, şi nedorind alta decât binele
țărei mele, aşă
precum cu îl înțelege şi îl cere, nu am trebuință de
a declară că voiu fi

totdeauna gata, de a mă întoarce lu vieaţa privată, şi
că nu voiu consideră,
retrugerea mea ca un sacrificiu, dacă marile Puteri, luând
în băgare de seamă

dorințele legitime ale unei naţii ce aspirăa se desvoltă și
care vede dinaintea sa deschizându-sc calea unui nou viitor, ar consfinţi, prin
a lor hotă-

rîre, o combinaţie ce, pentru această nație, ar îndeplini toate sperările ei.

«Acestea
fericit de a
intervenţie
cu dorinţa

sunt... simţirile cari însuflețesc naţia, al căreia interpret
sunt
mă găsi însumi. Fie-mi permis de a crede că, prin puternica
a Cabinetului... soarta Românilor va fi hotărită în conformitate
ce a exprimat naţia întreagă.
|
.

-

.

a[3.) Alexandru

„Proces Verbal IV al Adunărei Elective a Valahiei,
nuario (6 Fevruarie) 1859:
Astăzi, Duminecă,

25 Ianuarie anul

1859, se

deschide

Ioana»

din 25

Ia-

a patra şedinţă a

Adunărei Elective, sub prezidenţia Eminenţei Sale Părintelui Mitropolit.
- Se face apelul nominal.
a
e
Nu răspund la apel: Prinţul Bibescu Brâncoveanu, Prinţul Barbu Ştirbei
Şi d-l Costache Oteteleșanu.
|
Se ceteşte Procesul verbal al ședinței precedente; Adunarea îl primeşte
.
„Prinţul Gheorghe Știrbei propune ca ziua de 24 lanuarie să fie o
zi de

sărbătoare naţională,
|
Adunărea primeşte în unanimitate.
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Preşediulele comunică, Adunărei 'două, depeși telegrafice,ce a primit
dela
Inălţimea Sa, Alexandru Ioan I, Domnul țărei. Una, prin care Inălţimea
Sa

„mulțumește Adunirei și arată că primeşte cu mândrie a
fi Domnul "ȚăreiRomânești, precum este Domnul Moldovei, și alta, prin care
întreabă în

mânile cui se află astăzi frânele Guvernului.

-

Deputaţii se scoală și strigă: «Să trăcască Alexandri

D-l Joan Brătianu zice
tele Guvernului

Di

Ioan LI!»

NI

că Căimăcămia urmează, să “înceteze şi că ac-

să se facă în numele

Domnului ales.

„

D-l 0. Bozianu zice că, Căimăcămia este încetată, din ziua alegerei
,. ne-:
putând există într'o vreme două guverne.
|
D:1 Brăiloiu, Secretar

cunoștinţarea oficială
După o conversaţie
rește ca, prin depeşă
sale, şi să se notifice

de

Stat,

răspunde

că: Căimăcămia

aşteapti

în-

a biuroului Adunărei, spre a ști co lucrare să facă.
între deputaţi asupra acestui obiect, Adunarea hotătelegrafică, să se răspundă Domnitoruluila depeșile
Consiliului Administrativ primirea Domniei 'Țărei-Ro-

mâne de către Domnul Moldovei, Alexandru Ioan |, învitându-l a se pune
în relaţie cu Domnul și a publică în țară evenimentul Inălţimei Sale. Atât
depeșile Domnului, cât și răspunsul Prezidentului şi nota către Consiliul Ad-

ministrativ, se vor anexă la acest Proces verbal, -

a

Sa

Ordinea zilei fiind cetirea și subsemnarea, adreselor către. Inalta Curte
Suzerană și către Domnul ales, după cetirea proiectelor acestor adrese de
către unul din secretari şi oarecari modificări propusede către unii depu-,
taţi, și făcute îndată, se adoptă amândouă, se copiază îndată şi se subsem-

nează, prin apel nominal, de către toţi deputaţii de faţă,

.

Adresa către Inalta Poartă s'a. subsemnat în . îndoit exemplar, din cari.
unul va rămâneă în arhivele Adunărei. Aceste două adrese se vor anexă în

copie pe lângă acest Proces: Verbal.

|

|

Asupra .cetirei și desbaterei adresei către Inalta Poartă, Prinţul Dimitrie
Ghica a fost de părere, că acea adresă trebuiă să cuprinză oarecari deslu-

" şiri, spre a dovedi că alegerea, făcută, nu este în contra Convenţiei.

D-l Brăiloiu șa opus, zicând că asemenea deslușiri ar arătă îndoeala
noastră despre legalitatea actului; şi l-ar slăbi.
.
i
D-l loan Brătianu zice că aceasta ar trebui să facă obiectul: unui osebit

Memorandum către Puterile Suzerană şi Garante, iar actul să 'rămâie

cum

este.

|

Adunarea primeşte propunerea d-lui Brătianu, După propunerea făcută,

unei deputaţii de

cinci

se

procedează,

membri,

pre-

|

prin

spre a aduce

|
vot

secret,

la numirea a

Inălţimei Sale

Domnului

adresa Adunirei ; și a unei comisii, asemenea de cinci membri, spre aleă-

tuirea regulamentului intern al Adunărei.

Analele A. I2.— Tom. XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice.

|
5
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* Deputaţia către Domn se compune de: Sf. Sa Episcopul Argeşului cu
31 voturi ; d-nii: Nicolae Golescu, cu GL voturi; Scarlat Kreţulescu cu 55
voturi; Al. Florescu cu 35 voturi ; Barbu Slătineanu cu 31 voturi.

- După propunerea d-lui C. Cantacuzino, Adunarea

primește ca, pe lângă

cei cinci membri aleși ai deputaţiei, să se adaoge și d-lC. Rosetti, care a
“avut la vot 25 viersuri.
Comisia pentru alcătuirea Regulamentului Interior se compune din d-nii:
C. Bozianu cu 60 voturi; V. Boerescu cu 60 voturi; Catargiu cu 53 vo„turi; I. E. Florescu cu 57 voturi; C. Brăiloiu cu 33 voturi.
D-l 0. Roselli face propunerea şă se gătească palatul domnesc, mobilele
fiind în prea proastă stare, ca să serve a primi cum se cuvine pe noul

Domn.

|

D- 8. Catargiu, Ministru de "Finanţe, zice că țara nu este. în stare a
face lux, şi că mai bine este ca, Domnul să ne găsească în'starea în care
ne aflăm, și să facem economii.
D-l 1. Brătianu este de părerea d-lui Catargiu şi îi pare bine să auză
|
că, în viitor, o să facă economii.
Făcându-se vorbirea, şi pentru cheltuelile deputaţiei, cu primirea Adu-

nărei, d-l Catargiu, Ministru al Finanţelor, s'a însărcinat să slobozească din
cassa Statului o sumă de șase sute galbeni, pentru cari: deputații vor da
socoteală,
„+ Bminenţa

Sa, Prezidentul. ridică şedinţa la 5 ore și hotăreşte

întrunire pentru Luni, 26, la 11 ore.

următoarea

|

|

Prezidentul, (subseris)- Nifon, Mitropolitul Ungro-Ylahiei. Secretarii, (subsceriși:) A. :Arsache,-I. Cantacuzino, S. Fălcoianu,.
D. Brătianu.

Aneaa
A.— Telegrama, Domnitorului "Alexandru Ioan 1 către
Mitropolitul Nifon, Preşedintele Adunărei Elective a Valahiei, din
24 Ianuarie (5 Foveuaric) 1859. Iași:
Onorabilului Prezident al Adunărei Elcetive din -Valahia. București. Depeşa Prea Sfinţiei Voastre am primit-o. Vă rog răspundeți, frânele Guvernului cine, le are
o

acum?
”

(Subscris)

Alexandru

Ioan.

Anexa B.— Altă telegramăa Domnitorului Alexandru loan|
către Mitropolitul Nifon,:din 25 Ianuarie (6 Fovruarie) 1859. Iaşi:
Inalt Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit Nifon, Prezidentul Adunărei
Elective. București. Mulţumesc Adunărei Elective din Valahia pentru votul
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său unanim de încredere, şi declar că primese cu mânărie şi recunoștință
de a fi Domnal 'parei-Românești, precum sunt Domn al Moldovei. Aştept

răspuns la întâia mea a depoşă,
(Subseris) Alexandru

|

Anexa

Alexandru

Q. —— 'Telegrama

Mitropolitului

loan I, din 25 Ianuarie

„- Inălţimei Sale Domnului

Prezidentul Adunărei

Nifon

către

(6. Pevruarie)

loan.

Domnitorul

1859:

Stăpânitor al Moldovei și "Țărei-Românsşii.

Elective a Principatului

'Ţărei-Românești se gră-

beşte a răspunde la depeșşile telegrafice ale Inălţimei Voastre, că le-a comunicat astăzi Adunărei, în seanță publică, şi sa aclamat cu bucurie bine-

voitoarea primire a, Inălţimei

Voastre,

Frânele Guvernului

sunt în mânile

“Căimăcămiei, instituită de Convenţia dela Paris, compusă de Banul Emanoil
Băleanu, Voricul Ioan Manu și Logofătul Ioan A. Filipescu.
„ (Subseris) Nifon,

Aneza

D. —- Avz-Mahzarul

sau

adresa

Mitropolitul Ungro-Vlabhiei.

Adunărei

Elective

lahiei către Inalta Poartă, din 24 Ianuarie (5 Fevruario)
Măriei Sale Împăratului

Otomanilor

a Va-

1859:

şi Suzeran al Românilor.

Sire!
In urma, Convenţiei încheiată la Paris în 7 (19) August anul . 1858 și
promulgată prin Inaltul Hatișerit al Impărăteștei Voastre Măriri, săvârșindu-se -

alegerile deputaţilor, asemănat dispoziţiilor anexului al doilea al zisei Convenţii, Adunarea Electivă s'a deschis la 22 Ianuarie(3 Fevruarie) 1859.
După verificarea actelor de alegere, Adunarea sa constituit astăzi, 24
„Ianuarie (5 Fevruarie) 1859, într'un mod legal, şi după ce și-a format biu-

-roul prin votare, a holtărit în unanimitate să procedeze la marele act al alegerei Domnului.

Luând de bază stipulările articolului 12 al Convenţiei, ecare mărginește
terminul acestei operaţii, și alinea a doua dela acelaș articol, care cere trei

părţi din numărul

membrilor înscrişi spre a se putea procede

la alegere;

Având în vedere condiţiile de eligibilitate prescrise de articolul 13 al
Convenţiei;
Adunarea Electivă a Principatului 'Țărei-Româneşti, aflându-se. compusă,
de șasezeci și patru membri de faţă, cari formează mai mult de trei părţi,
a procedat, prin vot secret, la alegere, în toată liniștea, maturitatea și buna
'orândueală, şi a ales, cu unanimitatea tuturor voturilor, Domn al acestei

“Țări pe Măria Sa Prinţul Alexandru Ioan 1 Cuza, Domnul Moldovei. |
„Această, alegere fiind făcută după toate formele cerute, AdunareaEElectivă,
conformându-se celei din urmă alinea a articolului 13 din Convenţie, se gră-
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respect la Inalta

cunoștință a Mărirei

Voastre Impirătești, cu rugăciune de a binovoi să dea alesului țărei învestitura prevăzută
(Subsemnaţi:)

prin citatul articol.

|

Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlabhiei, Calinic, Episcopul Râmnicului,
PFilotei, Episcopul Buzăului, Climent, Episcopul Argeșului, Dimitrie- Ghica,

V.

QC. Bozianu,

Boerescu,

loan

tescu,

Nicolae

Gr.: Filipescu,

Cantacuzino,

8. Fălcoianuv,

LI Marghiloman,

Golescu,

$. Voinescu,

L.'Slătinoanu,

A.

Rosetti,

N.

C. Argintoianu,

C. Deșliu,

pescu, Î. |. Filipescu, C.T. Grigorescu,
Tătăranu,
0. Rădulescu,
P. Derbescu,

tacuzino,

C.

M..Marghiloman,

Opran,
C. A. Co-

C. 1. Fili-

A. Arsache,
Constantin

C. Apostolescu,

D.

N.C.
Can-

Stefanopolu,

S. Kreţulescu, Barbu Slătineanu, Catargiu, A. Florescu,
Comitele N. Rosetti, L. C. Brătianu, Se. Turnavitu, D. Bră: tianu, [. Mârzea, |. E. Florescu, N. C. Lăzureanu, B. Belu,

G.

F.

Lenș,

Petrescu,

N.
C.

Brătianu,
N.

A. GC. Golescu,

Al.

Izvoreană,

NI.

Angheleanu,
S. Cezianu,

Lahovari,

Gheorghe

G.

Văleanu,

1.

|. Otteteleşeanu,

B. Ştirbei,

D. Bi-

bescu, Constantin
Săvoiu, C. N. Brăiloiu, Ioan Sâmboteanu, D. Filişanu, loan Cernitescu, Spătarul B. Vlădoianu, Prinţul Gr. Bibescu Brâncoveanu, Ioan Socolescu,

„L

Aneza

Hi. — Adresa

Bibescu.

N.

Solomon,

Adunărei

Elcetive

a Valahiei

torul Alexandru Ioan I, din 25 Ianuarie (6 Feyruarie)
Inălţimei Sale Prințului
și al Țărei-Românoști.

către Damni-

Alexandru Ioan I Cuza, Domnul

1859:.
Moldovei

Prea Inălţale Doamne!

Adunarea Electivă a Principatului 'TȚărei-Românești; deschizându-se la 22

ale curentei și, după verificarea mandatelor deputaţilor, constituindu-se iieri,
la 24 ale aceleiaș luni, în deplină legalitate, s'a privit datoare a începe. lu-

crările sale dela alegerea Domnului, care este întâia operăţie ce i se prescrise de Convenţie.:
Aflându-se dar ieri în număr de şasezeci şi patru deputaţi din șaptezeci

şi şapte, adică peste 3 părţi cerute de lege, a procedat la alegere, şi numele
Inălțimei Voastre a ieșit din urnă cu unanimitatea tuturor voturilor, în
î acla-

maţiile entuziaste ale Camerei, ale numerosului auditor ce asistă în tribună
ce i se hotărise, şi ale poporului care cuprinsese dealul și curtea Mitropoliei.
Acest vot, Prea Inălţate Doamne, prin care toţi deputaţii au sacrificat pe
altarul "patriei orice consideraţie de partidă, a reprodus acele frumoase, su- |

venire ale străbunilor noștri cari, cu

toate

desbinările. lor, Știau

însă să-și
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dea mâna cu inimă curată, în timpi critici, și să facă, deși puţini la număr,
dar uniţi, acele izbânzi eroice ce au susţinut existența Românici.
Adunarea, având deplină convicţie că veţi face fericirea patriei, se s0coteşte norocită a aduce Ja cunoştinţa Inălţimei Voastre. rezultatul votărei
sale, şi a vă rugă cu respect să binevoiţi, până la îndeplinirea tuturor formelor, ă luă dispoziţii pentru cârmuirea trebilor Principatului.
(Urmează semnăturile deputaţilor, ca sub adresa de mai sus.)

Conversaţia telegrafică, preschimbată între V. Alcesandri, Ministeul Secretar de Stat la Departamentul Afacerilor străine al Moldovei, cu Mitropolitul Nifon, Preşodintele Adunărei Eloctivo a Va
lahioi, în 25 Ianuarie (6 Fovruuaric) 1859, Iaşi. şi București:
V. Alecsandri: Căimăcămia

pusu-sa

cat-a deputaţia ?
Mitropolitul : Incă nu ; în minutul

sub

ordinele

Inălțimei Sale? Ple-

acesta se votează numirea

deputaţilor.

V. Alecsandri: Să plece comisia cât mai în grabă.
Mitropolilul : Căimăcămja așteaptă ordinele Inălţimei Sale.

V. Alecsandri: Ordinele se vor trimite îndată.

„Mitropolitul ; Seanţa
țimei Sale.

este

deschisă şi Adunarea

așteaptă

ordinele Inăl|
"

Mesajul Domnesc către Adunarea Eloctivă a Moldovei, din 25 Ia
nuaric (6 Fevruarie) 1859. Iași.

Domnilor Deputaţi,
„Ieri, pe la 61/, ore, Adunarea

Flectivă a Valahiei,

întrunită în seanţă,

Ne-a aclamat şi ales, în unanimitate de 61 voturi, Domn al 'Țărei-Româneşti. Mărimea unui asemenea act naţional și necesitatea de a linişti grabnic
agitarea spiritelor din Bucureşti Ne-a. îndemnat a. răspunde -fără întârziere
la așteptarea Camerei şi a poporului din 'Țara-Românească, incredințaţi

fiind că, acceptarea. noastră este conformă cu dorinţele unanime ale Camerei
și ale întregei ţări a Moldovei. Totodată, Domnilor, găsim de cuviință a vă
aduce la cunoștință mijlocirea făcută .de noi către Puterile Garante, pentru
realizarea, dorințelor rostite de Divanurile ad-hoc la anul 1857,:cât şi de
Adunarea Electivă, a Moldovei, prin. votul său din 5 Ghenarie 1859.
«Dumnezeu să binecuvinteze Principatele Unite!
Din oidiviul

Domnului,
|

(Subseriși:)

V.

C. Ro)la,

(Subscris) Alexandru-loan.:
Sturdza, M. Kostaki, Gr. Balș,
C. Milicescu,

V.

Alcesandri.

|
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Decretul domnesc privitor la numirea Ministerului Valahiei, adresat,
prin o depeșă telegrafică Președintelui Adunărei Elective a 'Țărei-Ro-

mânești, în 25 Ianuarie (6 Fovruarie) 1859. Iași:

„Noi, Alexandru loan I, Cu mila lui Dumnezeuși voinţa naţională,
al Moldovei și al 'Țărei-Românești.
|

Domn

Prea, Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit Nifon, Președinte al Adunărei Ilecia

tive. București.

Vă invităm a face cunoscut Adunărei Elective
Logofătul loan

că um însărcinat pe d-lor

4. Filipescu şi Logofătul VWicolue Golescu a primi frânele

Guvernului din mânile Căimăcămiei şi că i-am rânduil pe cel dinlâiu la
postul de Ministru al Justiţiei şi de Prezident al Consiliului, iar pe celde al
doilea la postul de Ministru
compune
un

minister

din Lăuntru, D lor sunt autorizaţi de Noi a

provizoriu.

IE

ÎN

(Subseris) Aloxandru Ivan.
(Contrasemnat) V, Alecsandri.

Apelul Ministrului de Interne, Nicolae Golescu, către locuitorii
Țărei-Românești, din 25 lanuarie (6 Fevruarie) 1859:

- Onor. Obştească Adunare

llectivă,

constituită -la 24 ale lui lanuarie

curent, a și ales, prin toate formele legale prevăzute de Convenţie, cu una-

nimitatea voturilor, de Domn stăpânitor al 'Țărei-Românești pe Înălţimea, Sa
Alexandru loan I, Domnul Moldovei: Această alegere a fost aclamată de națiune și de oștire.
.

Onor. Obșteasca Adunare comunicând, îndată, prin depeșt telegrafică, votul

ei Inălțimei Sale, Măria Sa a răspuns că

primeşte

cu mândrie

şi recunoş-

tinţă a [i șeful Românilor de dincoace de Milcov, precum este și al fraţilor
noștri de dincolo de Milcov.
|
pc
Cu numirea

dar a Domnului

Stăpânitor,

Căimăcămia,.

constituită de mai

înainte pentru executarea operaţiilor electorale, încetând. din funoții, Măria
Sa Domnul a numit Prezident al Consiliului Administrativ şi Ministru Secretar de Stat al. Departamentului Justiţiei pe d-l Ioan Al. Filipescu,
iar po

subsemnatul ca Ministru Secretar de Stat al Departamentului
invitându-i totdeodată a luă cârma, Guvernului și a' compune

din Lăuntru,.
un minister

provizoriu.
|
Acest înalt ordin îndeplinindu-se, Inălţimea Sa a şi întărit po: d-l Barbu
Catargiu ca Ministru al Finanţelor; d-l General Barbu Vlădoianu ca Şef al

miliției; d-l loan C. Cantacuzino ca Ministru

al

Cultului și

Instrucţiei

pu-

blicei; d-l- Grigorie Filipescu ca Ministru al Controlului și d-l Dimitrie. Brătianu ca Ministru din Afară,
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Acesta este noul 'ordin de lucruri ce s'a aşezat în ţara noastră, și asupra
căruia subserisul se simte dator să arunce o căutătură de ochiu, ca înțelegându-l să putem păși cu toţii întru îndeplinirea “datoriilor noastre cu înţelepciune şi energie.

Românii

dintraceste

doui

ţări

declarase,

prin

organul

genoralelor lor

adunări din anul 1857, că întrunirea acestor două Principate întrun singur
Stat, cu un şef dintro familie domnitoare din Europa, este condiţia principală ca să putem merge cu pas sigur pe drumul regenerărei și împuternicirei

naţionale. Inaltele Puteri Garante nu găsiră mijloc, în Conferinţele dela Paris,
a acordă cererea noastră în toată întregimea; ele însă ne deschiseră drumul
ca noi înşine să putem ajunge la ţinta dorită. De aceea, deși lăsă o administraţie osebită pentru fiecare Principat, însă le însemnă legi identice, le deto
instituţii comune, ba chiar şi de multe ori o acţie comună.
|

Onor. Obştească Adunare Electivă de astăzi, alegând de Domn Stăpânitor
al “Țărci-Romăneşti pe Inălţimea Sa Alexandru loan I, Domnul Moldovei, a
făcut un pas înainte spre Unire, fără însă a călcă nici litera, nici spiritul Convenţiei; căci unirea se face numai în porsoana Sefului. Statului, lucru ce nu
este nici cum poprit de Convenţie, iar nu şi în administraţia” din! lăuntru a
țărilor, ce rămâne conform Convenţiei osebită.
Așă dar onor. Adunare Electivă, dându-ne de şef al Statului pe alesul
Moldovei, a făcut mai mult decât a no da un Domn: ea a consfințit un princip,

care este înrădăcinat în inimile tuturor Românilor,

princip ce, în aplicarea

sa, desleagă una, din cele mai mari greutăţi ce înfăţişă Convenţia dela Paris,
adică o acţie comună în amândouă Principatele, executată de doi șefi. Mai
putem adăogă că, cu această alegere, am dat fraţilor noştri din Moldova cea,
mai vie şi cea mai mare dovadă de dragoste și încredere.

Astfel, cu alegerea Măriei Sale Alexandru loan I nu numai am înfiinţat |
condiţia cea mai însemnătoare pentru întărirea politică a ţărei, adunând, în
un mod

frăţesc, întro singură mână, puterea acestor două Principate, ci am

întărit şi sociotatea
unindu-se
societăţii

noastră,

căci,

prin alegerea

unanimă a Inălţimei Sale,

toate clasele întrun acelaș sentiment, într'o aceeaş idee, unitatea
noastre, de acum

înainte,

este usigurată

pentru

totdeauna, de

vom

şti să o prețuim îndestul şi să ne aducem âminte că Unirea face Puterea,şi
că slăbiciunea, societăţii, în genere; oste vătămătoare și fatală tuturor claselor
şi mai cu osebire celor avute.
Fiind dar învoderat că această
mai legală și totdeodată cea mai

nouk situaţie este cea mai firească, cea
fericită şi cea mai frumoasă ce: putein

«aşteptă, suntem. încredințaţi că. toţi -fără deosebire, atât cetățeni, cât și funcționari, se vor pătrunde de misia şi. de nouăle îndatoriri ce ea impune tuturor
cetățenilor

în genere,

şi

mai

cu 'oschire

acelora

cărora

este" încredințată

79
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aplicarea legilor. Onoarea, probitatea, patri
otismul, activitatea, energia şi
blândeţea, trebue să, prezide de acum înaint
e la toate actele noastre publice

şi particulare, Dar, fraţilor, cu cât o poziţie
este mai înaltă, cu cât avantajele
ei sunt mai mari, cu atât și datoriile trebuesc
îndeplinite cu mai multă scumpătate
şi sfințenie. Să ne silim. dar, să ne pune
m

toate

puterile, ca să ne
arătăm demnide poziţia ce am dobândit
cu ajutorul Europei, care ne urmează astăzi cu o privire îngrijită şi plină
de amor, în toate. actele noastre
naţionale.
Să ne arătăm cum suntem din natura, noastră,
iar. nu cum tristele |
condiţii, co ne apăsa

ră aşă de greu şi întrun timp aşă de îndel
ungat, ne
făcuse să lim. Să dovedim, prin sacriliciile
noastre de toate : zilele pentru
binele comun, prin respectul nostru pentru legile
nouă, că într'adevăr amorul
patriei ne-a sanctificat și ne-a ridicat la o înălț
ime unde. interesele egoiste

nu pot să ne atingă.
|
Noi, mai cu osebire, cari suntem.

|
funcționari

cetăţenii să crează că de astăzi înainte au o
dreaptă şi ocrotitoare.
„Dumnezeu este cu noi, fraţilor; să fim şi
România, va fi tare și ferice.
|
Să trăească, Principatele-Unite ! Să trăcască

publici,să

|
facem

|
pe toți

patrie liberă, unde legea este
Sa
|
noi cu credință la dânsul, şi
NE
Înălţimea Sa Alexandru Ioan |, .

Domnul Moldovei și al 'Țărei-Românești !
|
|
Ministru din Lăuntru, (subscris) Nicolae Golescu.
După expunerea documentatăa celor patru
întâi şedinţe ale
Adunărei lectivo din București, cred că o
la locul ci a lăsă să

vorbească un martur ocular asupra împrejurărilor,
cari au produs
a doua mare manifestare națională în scurtul timp
do 19 zile.
Acest martur e Consulul '(ieneral al Franţei la.
Bucureşti, L.
Beclard.
|
Ia
Iată Raportul

trimis de

LL. Bâclard

Ianuarie (7 Fevruarie) 1859:

Comiteiui.

Walewski

în

26

|

Inainte de a, intră în arătarea faptelor, cari au tras
după sine alegerea
Principelui Cuza ca Hospodar al Valahiei, țin a
constată un punct esenţial, și

anume că nici eu, nici altul din colegii mei, nu am
exercitat cea mai mică

influință asupra, acestui

rezultaţ.

DN

Alegerea lui Alexandru Cuza a fost o manifestare adevărat
naţională. Ea
poate fi în dezacord atât cu spiritul, cât și cu terminii
Convenţiunei din 19
August

, dar nu sar puteă contestă niciodată sinceritatea
acestei manifestări.
Voiu adăogi, și-mi va fi ușor d dovedi, că aceast
ă manifestare devenise
necesară. De aceea, ea a și fost unanimă,

„. Inainte de ziua fixată pentru deschiderea

Camerei, se

formase

două în-
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truniri distincte de deputaţi, oarecum două cluburi, cari reprozintau îndestul:
de bine, unul principiul conservator— acesta, eră, cel mai numeros, şi. altul
principiul liberal— acesta: eră cel mai înfocat, cel mai îndrăzneţ, cel: mai
bine pregătit pentru lupti, de nu şi pentru victorie.
,
* Stângăciile Căimăcămiei — vorbesc de dd. Manu şi “Băleanu —, simpatiile lor. deschise pentru candidatura Principelui Bibescu, în fine apucăturile lor violente privitoare la punerea în executare a Stipulaţiunilor Electo-

rale din 19 August 1858, au dat partidului

opoziţiei drepturi la plângeri,

pe cari âcesta s'a grăbit a le exageră și a le exploată cu multă dibăcie. '
„In fâţa atacurilor necontenite și adesea nedrepte, Căimăcămia şi aderenţii

ci s'au pus în poziţiune de apărare, și în detrimentul intereselor ei bine înţelese a sfârşit prin a întrebuință, toate mijloacele iertate şi neiertate, pentru
a-şi asigură

majoritatea

în alegeri.

Această stare de antagonism şi de animozitate reciproc, cauzată mai
ales prin cestiunea alegerei Hospodarului, s'a agravat prelungindu- -se. Diferite incidente au iscat motive de încurajare pentru unii şi de rezistenţă pen-

tru alţii.
După multe corespondențe plinede minciuni, publicate de ziarele noastre,
și cari, aproape nebăgate în seamă la Paris, au avut în Bucureşti efectul

de a învenină urile profunde ce existau mai de mult, un articol inseratîn
«Journal des Debats»

din 9 Ianuarie, datorit

condeiului

d-lui

Saint-Mare-

Girardin, a venit în momentul cel mai propice pentru a servi de declaraţie
" de răsboiu între partide.
Autorul acestui articol, uitând de astă dată, rezerva

şi

urbanitatea

cari-i

sunt obişnuite, nu s'a temut a se face ecoul acuzaţiunilor ridicate în contra
autorităţilor din Bucureşti. El zicea: «Purtarea ilegală şi violentă a Căimăcămiei este o cauză de revoluţiune; noi avem dreptul a cere, ca Convențiunea, din 19 August să fie respectată în litera şi în spiritul ci, și să nu.
atârne de îndrăzneli subalterne a violă fără rușine 'prescripţiunil
ci».
e

Iată

cum se exprimă unul dintre scriitorii nostri cei mai renumiţi, unul dintre
publicistii nostri cei mai competinţi.

Nu trebuiă mai 'mult pentru'a face

imposibilă .orce împiicare între acu-

zatori şi acuzaţi. Animaţi de asemenea dispoziţii, amândouă cluburile parlamentare sau pus să so sfătuească asupra planului lor de răsboiu.
Progresiștii de toate nuanțele, cari recunosc ce șefi pe d-nii Brătianu,

Golescu şi Rosetti, uniţi cu. câţivă alţii ca d-nii Ioan Cantacuzino și Dimitrie Ghica, erau încă în minoritate. Bi aveau dar tot interesul ca, generalizând abuzuri izolate, să conteste alegerile și să reclame sau anularea lor

totală, sau o reviziune minuțioasă și aspri. Dacă li se refuzau aceste două
satisfacţii, ci amenințau să iasă din Cameră și să adreseze naţiei, adică

d.
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ţară iea rolul

poporului,

un apel moniit: a

|

" Majoritatea conservatoare, din parle-i, s'a arătat plină de înoredore în
succesul ei. Făcându-și calculul, ea credeă, că poate de sigur alege pe Hospodarul dorit de ea. Dar pentru aceasta ea trebuii să-și strângă! rândurile

și să conserve, ca votând cu dânsa, chiar pe acei deputaţi, a cărora alegere
eră neregulată. Do acolo s'a născut propunerea stranie, de «a trece cu buretele» asupra abuzurilor comise

de o parte şi de alta.

Având o. cunoștință exactă. de tactica și de

amenințările advers arilor ei,

majoritatea, căreia, colegii. mei și eu însumi

dădusem

sfaturi

bune, so ho-

tărîse a da exemplul moderație. [Ea declară că nu cereă mai. mult, decât
ă procede în toată conștiința la verificarea puterilor. Ea promitea să inva-

lideze fiecare din alegerile,a căreia iregularitate va fi arătată, însă cereă ca
acecaș severitate să fie aplicată la examinarea reclamaţiunilor reciproce
ridicate în “contra operaţiunilor electorale ale adversarilor. Astfel ea speră să

jca

minorităţii

orice .pretext

de

abţinere

și

de

a conservă. ascendentul

numărului prin anulările, pe cari probabilitățile permiteau st fie mai dinainte
împărţite între amândouă câmpurile. E bine înțeles că acest din urmă calcul
eră trecut sub tăcere, şi „partidul conservator se liudă foarte mult do ho-..

tărîrea lui de a se mănţineă în legalitate.
“Dar partidul contrar pregătise manifestul
alţi șapte sau zece ec legase de asemenea

său şi 19 deputaţi îl semnase;

să-l semneze,

ment, şi când majoritatea, prin reaua sa credinţă,
trebuinţarea

acestui

mijloc

însă în ultimul mo-

ar [i făcut inevitabilă îîn-

extrem.

Acestea sunt împrejurările în cari Adunarea
(5 Fevruarie), la 10 oare dimineaţa.
|

s'a, intrunit, în 22 Ianuarie

Sala şedinţelor e situată lângă palatul Mitropolitului și fuco parte din un

şir. de edificii, formând

Aceste

construcțiuni

o curte mare, în mijlocul căreia se înalţă

sunt clădite

pe

vârful

unui

colnic,

catedrala.

din toate părţile

izolat în împrejurime. Ajungi sus prin o stradă largă, care servește de
preumblare.
SI
Ie
Inainte de oara hotărită pentru deschiderea şedinţei, o slujbă religioasă
a fost serbată în: Mitropolie, în prezenţa Caimacamilor şi a Deputaţilor.

n

10 oare, m'am dus la Adunare, unde am găsit întruniţi, pe toţi colegii

ei, precum și pe Daud Effendi, Comisarul Porții Otoimane, în logul special
ce ne-a fost rezervat.
- Un public numeros se îndesă în celelalte tribune, în curiea şi în strada

care suie spre1]Mitropolie. Detașamente de miliţie, de infanterie și de, cavalerie formau o linie și întâmpinau greutate a:rcţineă mulțimea.
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Mitropolitul, Prezident de drept, încunjurat de trei „episcopi diecezani, a
deschis ședința cu rugăciunile obicinuite.
Apoi Secretarul de Stat, d-l Constantin Brăiloiu, i pronunțat în: numele:
Căimăcămiei un discurs, a căruia traducere în limba franceză o alăturez.

D-nii Băleanu, Manu și Filipescu, nefăcând parte din Adunare,

s'au retras.

După aceasta, Mitropolitul, luându-și locul pe jeţul Prezidenţiei, a chemat lângă cl doi deputaţi, pe d-nii Brăiloiu și loan Cantacuzino, pentru
a îndeplini funcțiunile de secretari provizorii.
e
pa
Sa dat cetire de unul din Secretari Ofisului Căimăcăniei adresat: Mitropolitului, și prin care acesta eră invitat a 'observă, ca Prezident al Adunării,
formele prescrise atât de Convenţiune, cât și de Regulamentul Organic și:

de precedentele obicinuite în Adunarea Generală. Indicaţiunile din: acest Olis
priviau în particular formarea biurourilor, verificarea Puterilor, titlurile cerute -dela, candidaţii la Hospodarat, și în fine alegerea Domnitorului.

Referindu-se la art. 1 al Reglementului, adoptat în 1843 de Adunarea:
Valahiei, Mitropolitul a invitat pe deputaţi a alege o comisiune de cinci
„membri, însărcinată cu verificarea operaţiunilor electorale.
* Chiar la cetirea Ofisului Căimăcămiei, mai mulţi deputaţi dăduse semne
de nerăbdare. La propunerea Mitropolitului, ssa deslănţuit furtuna.
Boizade Dimitrie Ghica cere cuvântul. Prozidentul i l-a refuzat.
Principele Alexandru Ghica,se ridică şi protestează cu violență în contra

verificărei Puterilor, care nu se poate îndeplini, decât atunci când Caniera
va fi luat o hotărîre privitoare la ilogalităţile comise de Căimăcămie îîn materie electorală,
Aplauze frenetice izbucnesc

în tribuna

desaţi mai mult de 200 spectatori..

din

fundul

sălii,

unde

stau

în-

ai

Beizadă Dimitrie Ghica strigă, în mijlocul tumultului cauzat do acest
incident, că dacă drepturile Adunărei nu sunt respectate în persoana sa, el
„va părăsi sala, cu un mare număr de colegi ai săi și va protestă. dinaintea
naţiunei. El se ridică în contra pretențiilor Căimăcămiei, care îndrăzneşte
să dicteze voinţa ei acestei Adunări, şi cere ca înainte de a procede la for-

" marea unei Comisiuni, Adunarea să excludă din sânul său “deputaţii cari nu
fac parte regulată a ei.
a
|
D-l Bozianu sprijinește această moţiune, rostrângând- -o în terminii următori: «Acei a cărora alegere este -de o ncregularitate vădită, nu pot face
parte din formarea Comisiunei însărcinate cu verificarea puterilor». - D-l
Bozianu face un apel la conştiinţa deputaţilor, cari sc află în acest caz şi-i
roagă să se recuze ei înșiși.

Principele Alexandru Ghica declără că propria sa alegere nu a fost legală, fiindcă i-a lipsit o voce spre completarea cifrei cerute de majoritatea

76 :

DIMITRIE A. STURDZA

-

366

absolută, In consecință, el se desbracă de funcțiunea sa de deputat
. Zicând

aceste cuvinte, el se îndreptează spre tribuna diplomatică şi vine de-și
iea *

loc printre noj,
- Un

deputat al stângei, d-l Radu

Golescu,

cipele Ghica şi se.rotrage în fundul sălii.

urmează

pildei date

.

de Prin-:

O discuţiune din cele mai vii şi din cele mai somotoase se ridică
între
amândouă partidele, din cari se compune Adunarea.! Stânga cere
ca deputaţii aleși în mod

neregulat să jie eliminaţi imediat,

înaintea
a orice verifi-

care a puterilor. Abuzurile au fost prea vădite, zic oratorii acestui partid,

d-nii Bozianu, Boerescu, loan Brătianu, Dimitrie Ghica și Văleanu
, pentru
ca să mai [ie 'nevoie a consultă dosarele privitoare la aceste alegeri
nere-'

gulute.

D-l Constantin

care e combătută

Aceştia,.în numele

Cantacuzino

însuș ' împărtășește

această

opiniunc,

de d-nii 1. Florescu, Otteteleșanu, A. Florescu și Catargiu..

toate alegerile să fie

dreptei, se opun la 0 asemenea
supuse

eliminare şi cer ca

lu o cercetare a Comisiunei, care

va propune

Adunărei de a casă sau de a validă pe fiecare din ele, după verificarea

prealabilă,

:

E

a

D-l Brăiloiu, Secretarul de Stat, merge până a vroi să dovedească dreptul
Căimăcămiei do a face să se ievadă de Consiliul Administrativ sentinţe
lo :

date în -materie elestorălă.

e

Această pretenţie nepotrivită a provocat murmure violente și-a atras
d-lui Brăiloiu o replică călduroasă a d-lui Brătianu, care e aplaudat
cu

sgomot de public..

|

o

" Prezidentul 'care, dela începutul şedinţei, a arătat o slăbiciune
și o încapacitate deplorabilă, iese în fine din letargia sa, și declară
că dacă se vor :

mai reînnoi asemenea manifestări, el va, da ordin să se evacusze tribunele.

" Ameninţări vane ! Mulțimea, care se îndesă în jurul Mitropoliei, a făcut
irupţie peste tot locul și s'a introdus până în sala şedinţelor Adunărei. Imprejurul băncilor ocupâte de deputaţi,şi chiar amestecați printre aceştia,
se
pot numără trei sau patru sute de indivizi străini de Adunare.
-

Se fac în mai multe. rânduri

țime' din sală,

N

încercări inutile a depărtă' această inul|

Liniștea restabilindu-se puţin, ședința urmează,

"Beizadă George Știrbei și D). Arsali
lovitede
” o nulitate vădită.

susțin

a
.

că unele alegerili se par
ca

D-l Nicolae Rosetti citează ca trebuind excluși în mod

prealabil nouă

deputaţi, între cari Principele Alexandru Ghica, Radu
Golescu, loan
etc., a cărora alegere nici nu este nevoie a fi verifica
tă.

Manu,

După o discuţiune de cinci oare, se adoptează. în finc, în comun
acord,

combinaţia următoare: Un comitet va fi însărcinat cu verilic
area> puterilor;
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însă nu se vor admite a luă parte la vot pentru formarea; acestui

7

comitet:

1) acei cari nu au avut majoritatea absolută la întâiul scrutin, 2) acei a cărora alegere s'a făcut altfel decât cu scrutin secret, 3) acei cari au fost aleși

de colegiuri: incomplete sau falsificate, sau prin excluderea, alegătorilor în„scriși în virtutea, de; sentinţe judecătoreşti, sau prin admiterea abuzivă de
alegători înscrişi după terminul fixat pentru închiderea listelor electorale.
Totodată se iea hotărirea, că deputaţii cuprinși în acoste trei categorii. nu
vor puteă, votă asupra concluziunilor Comisiunei.
Şedinţa

e ridicată

la 41/,

oare.

'Impresiunea, mea, ieșind din această şedinţă, nu oră favorabilă deputaţilor valahi. Avusesem dinaintea ochilor mei, oare întregi îndelungate, sspectacolul unei Adunări adânc separată, fără vreo direcţiune, apăsată de mulțime și neavând nici grija, nici curajul de a se liberă, de o Adunare care,
dela, primii săi pași, lăsă să fie oprită prin operaţiunea elementară a verificărei puterilor, care, având în vedere tendinţele manifestate, aveă să se
desăvârșească,

nu

ca, 0 cercetare

conștiinţioasă

ostracism, cu țelul de a cuceri majoritatea.
Eram însă departe a mă aștepţă la scenele
următoare,

și sinceră,

încă mai

ci ca

penibile

un act de

ale zilei

In 28 Ianuarie (4 Fer uarie), şedinţa s'a
s deschis la 10. oare, ca şedinţa trecută.
Am fost unul din cei dintâi-care u intrat în sală, și am observat că
împrejurimea şi chiar curtea Mitropoliei eră plină de lume. Mulțimea, adunată în jurul sălii. deliberaţiunilor, se ridică la multe mii de indivizi. Ea

creștea, continuu, prin sosirea de grupuri, a căroră atitudine semănă ameninţătoare.
.
Sute. de ţărani, în hainele lor. de muncă, apar din când
în mod evident de acei cari preparau turburări,

în: când,

atraşi

Aceleaşi observaţiuni au fost făcute, cevă mai târziu, de colegii mei : de
Prusia și de Rusia, cari singuri cu mine am asistat la această şedinţă îîn
tribuna, diplomatică,
Sa
___După ce Procesul Verbal
înainte de a hotări în mod
la formarea Comisiunei de.
In timpul când se făceă,
tianu, vede în dreptul unei

a fost cetit şi adoptat, sa făcut apelul nominal,
definitiv lista, persoanelor cari nu vor luă parte
verificare a puterilor.
'
apelul: nominal, unul din deputaţi; d-l Ioan Brăferestre un detașament de soldaţi din miliţie in-

trând în curtea Mitropoliei, pentru -a restabili ordinea, și a face un. spaţiu
liber pentru circulaţie.
__D-l Ioan Brătianu se suie imediat la tribună și cu 0 voce tunătoare denunţă Adunărei, că a constatat. trădarea . zicând: «Adunarea € - înconjurată şi

nu putem deliberă decât sub: “presiunea baionctelor».:
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strigătele poporului, care, din curte,

semină

răspunde alocuţiunei d-lui Brătianu. Mai mulţi deputaţi ies din

sală,

losală domneşte în Adunare şi în tribune.
:
Beizadt Dimitrie Ghica înaintează spre biurou

pe

tru a merge

şi a vedcă, ce se petrece în jurul Mitropoliei. O confuzi
une co-

denţi, cu:o' voce amenințătoare,

de a da imediat

şi

|
conjură

ordine pentru

.
Prezi-

retragerea,

trupei; El reclamă această satisfacere în numele poporul
ui iritat. In

adresându-se

-a

pen-

urmă,

către "Secretarul de Stat, d-l Brăiloiu; zice: «In ce
vă privește,

«ca agent al Căimăcămiei, vă fac răspunzător de tot ce
se va întâmplă». |
Strigătele cresc din afară. Tumultul

devine indescriptibil.

Comandantul-șef al miliției, B. Vlădoianu, membru

Brătianu

şi Dimitrie

|

al Adunărei, d-nii

1.

Ghica ies' din sală, pentru a face să se evacueze curtea

Mitropoliei. Miliția se retrage în adevăr ; însă,: cu toate
insistența, mai
mult ori mai puţin sinceră, a d-lor Ghica și Brătianu,
mulțimea rămâne
stăpână a, împrejurimei Aduniărei.
|
” Beizadă Dimitrie Ghica “întră atunci în sala şedinţelor
şi invită pe Prezident să se înţeleagă

cu Căimăcămia, pentru ca de acum înainte să
nu se
mai întrunească trupe împrejurul Mitropoliei. Cu colegul
său I: „Brătianu, el
răspun
de

de popor, în numele

căruia el iea asupra sa ca ordinea să

nu fie
turburată. D-l Brătianu face aceeaș declaraţie, zicând:
Autoritatea morală,
de care dispun, mă fac să alirm că poporul nu va
comite nici un exces,

pe cât timp se va respectă legalitatea,

D-l loan Florescu,

deputat al dreptei, justifică

Cămăcămia

|

de “presupu-

nerile nedrepte, al cărora obiect ea este. Dacă, s'a,
trimis un detașament slab
de soldaţi, aceasta s'a făcut pentru a mănţineă ordinea
. Opinez şi eu să se
trimită. trupele înapoi; dar atunci să se depărteze
de asemenea și mulțimea,

a căreia apăsare e tot atât de periculoasă pentru Adunar
e ca acecaa baionetelor. Mulțimea, care 's'a adunat în- curtea Mitropoliei,
a fost adunată cu
premeditare. Excitaţiuni de tot felul au fost răspândite
în acest scop în București și în împrejurimi. . Eră de datoria

Caimacamilor să nu lase

câmpul
liber perturbatorilor.: Dacă d-l Brătianuar veni
mâne la putere, d-l Bră"tianu ar luă aceleași rnăsuri de precauţiune.
|
D-l lon Brătianu răspunde : :«Perturbatorii nu se află
în rândurile poporului. Adevăraţii perturbatori sunt -acei cari violeaz
ă legile şi cari în toate
actele lor se arată necredincioși mandatului ce
li s'a dat.De trei luni de
zile am protestat aproape în fiecare. zi în contra
ilegalităţilor făcute de
Căimăcămie. Protostez și acum în contra trimiter
ei trupelor, căci ea constiiue totodată o ilegalitate și o provocare. Nu
am cerut soldați. De ce Caimacamii i-au trimis? Oare pentrucă Caimacamii,
părăsind ieri Adunarea,
au fost
primiţi

de urletele''şi șucrăturile mulţimei?

Această

pedeapsă

crâ

79

DIVANURILE AD-HOC DIN IAȘI ŞI BUCUREȘTI, VII,

53G9

dreaptă ; Căimăcămia a pierdut toată autoritatea, fiindcă urmările ei. au fost
“nedemne.

dispunem

Puterea

de acum

înainte

e în mânile

de ca, căci s'a trecut timpul

ţia lui Dumnezeu.

când

noastre,

Principii

căci

noi

domniau

avem

prin

să

gra-

Voința naţiunei şi respectul legilor sunt - astăzi singurul

sprijin al tronurilor».

După o discuţiune aprinsă, la care au luat parto d-nii Florescu, LI.

Bră-

tianu, D. Ghica, Otteteleșanu și Brăiloiu, Adunurea decide că, de acum
înainte, forţa armată nu va mai [i admisă în Curtea Mitropoliei, care de ascmenea, e interzisă mulțimei, şi că în fine deputaţii nu vor putea dispune
decât de un mic număr de bilete dând intrare în tribuna. publică. Aceste
.
bilete, în tot cazul, nu se vor distribui decât numai deputaţilor.
: în
aşteptă,
poate
se
nu
Brăiloiu
d-l
că
propune
Brătianu
D-l Dimitrie
fie
să
urmare
prin
că
şi
nepărtinire,
o
nici
la
vederea, calităţii sale oficiale,
depudintre
tânăr
mai
celui
Adunărei
invitat să cedeze locul de Secretar al
taţii prezenţi.

O nouă desbatere începe asupra acestui punct. D-l Brăiloiu își apără
dreptul său; însă Mitropolitul sfârșește prin a înlocui pe d-l Brăiloiu cuu d-l

i
Sc. Fălcoianu.
Comisiunei,
compunerea
la
privitoaie
Adunarea reieă în urmă discuţiunea

și se discută imprejurările, cari au însoţit câtevă alegeri. :
: Deodată strigătele reîncep cu tărie împrejurul Mitropoliei, poporul a căruia
mulţime crescuse mult, se îndeasă la toate ieșirile din sală, atât de tare

încât Adunarea e în pericol. de a fi inundată. O temere grozavă se răspândeşte întrun număr de deputaţi. Orice
dentul este invitat să ridice şedinţa.

discuţiune devine imposibilă, Pcrezii
|
ă

D-l Dimitrie Brătianu şi D. Ghica iese din nou pentru a linişti massele.
Se află că detașamentul de miliţie, în loc să reintre în: cazarmă, se retrăsese
la o mică distanţă în curtea unui-spital, unde ea a rămas sub arme. De aci
indignarea, şi strigătele poporului. Detaşamentul primește în fine ordinul de
a se duce .mai departe.
„ Prezidentul anunţă că ședința este ridicată.
D-l loan Brătianu se precipită le tribună și zice că Adunarea trebue din
contră să se declare în permanenţă. El invită pe Mitropolit să revie asupra
deciziunei luate. Del invitare el trece la amenințare şi, ridicând. vocea,
zice:— «Cei cari au cerut ridicarea ședinței, nu ştiu ce răspundere îi așteaptă.

Poporul e exasperăt, şi când i se vă zice că noi nu am făcut astăzi nimic,

eu însumi nu voiu raai fi capabil a-l linişti.

o

Aceste fanfaronade ridicole produc însă efectul lor asupra unci Adunărei
pline de spaimă; se face din nou apelul nominal, care constată prezenţa unui
număr

suficient de deputaţi, și şedinţa este reluată. Sc discută din nou câtovă
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alegeri, şi se pune înainte lista alcătuită în ziua, precedentă,
a celor nouă de-

deputaţi excluși de a luă parte la formarea Comisiunei însâreinate
cu veri=

ficarea puterilor,
Operaţiunea însăș e încă lăsată pe ziua următoare și ședinț
ae ridicată.
Seara aspectul orașului nu aveă, nimic, care să ne poată linişti. Toate
apa- *

renţele indicau o mișcare pentru ziua de mâne.

|

Insă cari ar fi fost şefii acestei insurecţiuni ? La ce

cuvânt de ordine vor

ascultă massele poporului ? Nu sunt în stare să mă pronunț încă
asupra acestui
punct. .
Sa
|
„Beizadă D. Ghica și mai ales d-1], Brătianu, cari credeau
că exerci-

tează un mare

ascendent asupra

mulţimei,

erau

oare

țui și a luă o hotarire în această privire? Oarecari
punerea.
|
|
|
a

capabili a o deslăn-

indicii confirmă presu-

Principele Al. Ghica puteă de. asemenea,
să fie presupus, că a vrut să
creeze o stare de turburare, ale cărei cosecinţe
puteau să-i fie profitabile.

„ Această opiniune

eră a d-lui de Giers, și eră

împărtășită

și de colegul
meu d-l Baron:de Meusenbach.
>
Si
:
In a doua ședință Principele Ghica s'a
pus mai în vedere întrun moment important, când o luptă între popor
și trupe semănă să fio iminentă.
Mai întâiu el s'a amestecat în adunarei din curtea,
Mitropoliei, şi

în urmă el
a reintrat în Adunare, și.a, afectat din nou
a-și luă un loc lângă noi. Prin-!
cipele” Ghica se exprimă cu foarte mare
violență în contra Caimacamilor,

încărcându-i

cu o grea răspundere.

Mi-am permis

să-i răspund

că agitatorii
recunoscuți,
cari dispuneau sau credeau că dispun de mulțime
,
luau asuprăși
o răspund

ere

cu mult mai mare.

,

Rovin la seara zilei de 23 Ianuarie (4. Fevruarie).

Pe la.9 ore

seara,

vreo treizeci 'de. jandarmi

călări,

trimiși într'un sat
din împrejurime pentru a arestă pe nişte ţărani,
cari se zicea că vin la Bucureşti, au fost încunjuraţi şi dezarmați într'o mahală
a orașului, în momentul
în care ei treceau bariera, de o mulţime de câtevă
sute de indivizi. Jandarmii
sunt legaţi și aduși cu caii şi cu puștile lor în oraș
la prefectura Poliţiei.
Acolo șeful mulțimei a cerut dela Prefect o chitan
ță
de primire, care i s'a dat.

De acolo,. acest individ, care. se numiă

Valentineanu,

se

duce cu trupa sa

la ispravnicul judeţului, d-l Ioan Kreţulescu, unde și-a,
însuşit

face o perchiziţie. Din

dreptul: de a

nenorocire nu Sa aflat nimic. D-l loan Ireţulescu
eră

acuzat că a bătutpe ţăranii din împrejurimile Bucureş
tilor, pentru a-i sili.
să facă cunoscută persoana care-i „atrăgeă spre oraş.
Se zicea că unul din
aceşti țărani murise în urma cruntei bătăi ce suferise
, Alţii au spus numele
individului în relaţiune intimă cu d-l.loan Brătianu.
Do almintrelea eră cert
că o mare parte din ţăranii, cari intrase în București
în nuinăr de trei sau
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cinci mii ţărani, erau cultivatori de pământ stabiliţi pe proprietăţile
pelui Ghica.

81

Princi-

Iată informaţiile ce am putut culege în seara de 4 Fevruarie, când cevă

mai târziu m'am

dus să văd pe d-l

de Giers: Acolo am

de Meusebach și pe d-l Filipescu. După

aflat: “pe Baronul

câtevă momente a venit

d-l Ca-

targiu, Ministru de Finanţe, amicul d-lui de Giers. Sau comunicat noutăţile,
și d-l Filipescu ne-a comunicat dispoziţiile luate pentru ziua; următoare,
Curtea şi calea spre Mitropolie vor fi fâră trupă, însă toată împrejurimea,

Mitropoliei va fi păzită de toate forţele disponibile. Colonelul, comandantul a
celor :1.300 oameni meniţi ca, gardă a Adunărei, căpătase instrucţiunile nece-

.
sare pentru toate eventualităţile.
Colonelul ar fi un om hotărit, care ştie să-și facă datoria. Se 'puteă sprijini şi pe soldaţi, cu condiţiunea ca, ofiţerii să rămâie credincioşi. Aceasta
din urmă ipoteză eră mai mult decât îndoelnică. D-l Filipescu se păreă, de
nu descurajat, cel puţin foarte intimidat, gândind la, complicaţiunile cari probabil se vor întâmplă a doua zi. D-l Catargiu, în calitate de deputat, ne-a,
cerut în urmă sfatul nostru. Mai mulţi din colegii săi erau dispuși. să pro-

voace o ajurnare a şedinţelor,

D-l de Giers, d-l de Meusebach și eu, într” un comun acord, am

combătut

ajurnarea. Noi gândiam că Adunarea din contra trebuiă să urmeze lucrările
sale. Eu din partea mea am emis încă avizul următor: «A se invită, cei nouă
deputaţi, desemnaţi de însiș Adunarea, ca acei a cărora alegere păreă a fi
mai contestată, să-și dea imediat demisiunea: Stânga satisfăcută, de acest
sacrificiu l-ăr consideră poate ca puind capăt la verificarea puterilor, care,
în tot cazul, sar află astfel simplificată. Adunarea ar puteă să se constitue
și să proceadă la alegerea Hospodarului. Asupra acestui din urmă punct,

toate partidele erau de” asemenea, interesate a da dovezi de .conciliațiune».
Pe când aceste cestiuni erau agitate la

colegul meu

rusesc, idea conci-!

lierii făceă de fapt progrese mari. La întrunirea deputaţilor dreptei să vorbiă
de a părăsi candidaturile Principilor Bibescu și Știrbei, dacă partea opusă ar
părăsi candidaţii lor principali, pe

Principele

Ghica şi pe. Nicolae Golescu.

La, întrunirea deputaţilor stângei, idea. alegerii Principelui Cuza a fost pusă
înainte pentru prima dată. Intâiu combătută de fraţii Brătieni şi de d-l Constantin Rosetti, ea a izbutit, după, o' vie discuţiune, a întruni toate sufragiile.
A duua zi dimineața, 24 Tanuariie (5 Fevruarie), aceste ultime convorbiri

secrete nefiind. încă cunoscute, Adunarea a intrat în ședință. De

amândouă

părţile: se simţiă, că această zi va produce un ce hotăritor. Măsurile luate,
atât de Adunarea însăș cât și de Căimăcămie, au avut în fine etectul de
a mănţineă de tot -libere împrejurimile Mitropoliei. Mergând la Cameră, am

fost îndată întâmpinat de această
Analele 4. R.—Tom.

XXXIV.—Memoriile

schimbare. O
Seci. Istorice,

solitudine

completă şi-o
[i
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tăcere profundă erau în acea curte, pe care o văzurăm atât de sgomotoasă
și de agitată în cele două zile precedente. Adunarea în marele ei complet
părcă că se reculege,
Adunarea sa deschis cevă: mai târziu ca de obiceiu.
Un tânăr deputat din stânga, d-l Boerescu, a propus Camerei a se re-

trage în comitet secret, pentru a auzi o comunicare, pe care ar dori să o facă.
„ Cererea sa a fost primită, şi toți deputaţii s'au retras într'o cameră vecină.
Acolo d-l Boerescu a făcut cunoscută moţiunea sa în termini excelenți.
După ce a deplâns antagonismul ce există între cele două fracțiuni ale Adunărei, el a demonstrat că tot răul proveniă dela viitoarea alegere a şefului
Statului.
«EL a zis următoarele: «Fiecare crede că candidatul său e cel mai bun,

și nimeni nu

se poate împăcă

cu idea triumfului

unui

alt candidat.

lată

ce a produs discordia și ce amenință a produce anurhia între noi. Cum să
ieşim. din acest impas? Suprimând cauza diviziunilor. noastre. In cât ne privește pe noi, începem prin a declară că nu avem nici un candidat. Poate

că Domniavoastră, Domnilor, aveţi un candidat. Insă nu cred că aţi venit aci

hotăriţi a-l impune

'cu

orice preţ. Cum?

Chiar cu prețul unui

răsboiu ci-

vil? Chiar cu preţul unei invaziuni. armate? Nu, nu vă fac insulta să cred
aceasta. Să căutăm dar un candidat, împrejurul căruia ne-am puteă grupă.
Acest candidat însă nu-l putem găsi, și vâm arătat cauza. Este însă cu
putință a ne uni cu toţii împrejurul unui și acelaș princip? Nu rămâne
îndoeală că da. Principiul acesta, atât de bun ca să ne împace, este prin-

cipiul ideei patriotismului, și anume îl.numesc, Domnilor, principiul ideei
Unirei. Inainte de un an, mai mulţi: dintre Domniile- Voastre reprezintau

chiar în această incintă țara, şi rostiau cu căldură dorința Unirei. Intre
toți deputaţii de atunci, cel mai elocuent poate și cel mai călduros promotor al Unirei eră Principele Bibescu, fostul Domn. Oameni cum sunteți
Domniile- Voastre,

Domnilor,

şi cum

este Principele

Bibescu, nu pot astăzi

să se contrazică. Să rămânem dar legaţi cu sinceritate
rei, căci de acest princip atârnă

renașterea

de principiul Uni-

noastră naţională.

Să

ne

dăm

mâna;

să fim fraţi. Să privim la puţinii ani ce avem a, trăi și să ne gân-

dim că

urmașii noștri

vor culege moștenirea pregătită

prin

abnegaţiunea

noastră, Intruniţi sub principiul Unirei, suntem prin urmare și întruniţi
împrejurul omului, care personifică acest princip, împrejurul lui Alexandru
Cuza, Domnul Moldovei. Să ne întrunim împrejurul acestui nume, şi adu-

cerea
acum

noastră aminte va fi binecuvântată de strinepoţii noştri, și chiar de
Înainte . noi ne: vom bucură de fapta noastră, căci țara va fi mulţu-

mită de noi, și conştiinţa ne va zice
din datoriile noastre».

că ne-am îndeplinit cea mai

sfântă

373

DIVANURILE AD-I10Q DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI, VII.

83

Această cuvântare a produs o mare impresiune. Simţimântul ce însuflețiă pe orator nu a întârziat să, câştige pe auditorul său. Mai toți cari erau
de faţă aveau ochii plini de lacrimi.
D-l Arsaki şi Beizadă Dimitrie Ghica au sprijinit cu câtevă cuvinte
propunerea d-lui Boerescu. Un strigăt unanim— «Să, trăească „Principele
Cuza» !— a ieşit din gura tuturor. Acest strigăta străbătut până în sala ședinţelor. El a fost de multe ori repeţit de mulţime, care, reținută până
atunci în afară de zidurile Adunăroi, curând a venit să, iea parte la această
manifestare improvizată.
Mitropolitul a ingenunchiat şi, cu o voce care dovediă emoțiunea sa, a
mulțumit lui Dumnezeu că a luminat pe reprezentanții naţiunei. Apoi prin
o scurtă rugăciune, a rugat pe Cel de sus să facă să fructifice idea, păcei
şi a concordiei, care uniă acum pe toţi colegii săi. «Să nu avem, a zis el,
decât un singur braţ şi o singură inimă.: Providența Dumnezească, care ne-a

dictat alegerea Principelui Cuza, să ne mănţie unirea, voințelor noastre. Să,
jurăm toţi că vom susţineă pe Domnitorul nostru».
— «Jurăm»
“Toţi deputaţii au strig
at —. Şi toţi, fără deosebire de partid,
Sau sărutat și sau îmbrățișat. Un Proces verbal a fost imediat redactat, şi
a fost semnat de toate persoanele prezente.
Beizadă George Ştirbei, deputat de Craiova, a zis că tatăl său, Principele Ştirbei, reţinut de starea sa, bolnăvicioasă de a veni în Adunare, va
„regretă foarte mult că nu a, putut asistă la această solemnitate. El a rugat
ca Procesul verbal să fie dus acasă la dânsul, pentru a fi semnat „de pă
rintele său.
Beizadă G. Bibescu, Principe Brâncoveanu, a anunțat curânda -sosire a

„tată-său în ţară. «Nefiind deputat—a zis el—tatăl meu nu va puteă semnă
acest act, dar ştiu cel puţin şi-mi place să vă asigur că va fi cel întâiu
care-i va da adeziunea sa».
Deputaţii au întrat în urmă în sala şedinţelor. Partidele nu mai existau;
injuriile erau uitate. Conservatorii şi progresiști se ţineau îmbrăţișaţi. Inamicii neîmpăcaţi îşi întindeau mânile şi se sărutau plângând.

Aplauzele tribunelor, strigătele de bucurie ce se auziau de departeşi al
cărora vuet păreă că cuprinde întreg oraşul, marșurile triumfale ale muzicei
militare, clopotele bisericilor anunțând pretutindenea știrea, norocoasă, toate
se legau pentru a, da acestei scene un aspect măreț.
Toţi Agenţii Puterilor Garante erau întruniţi, în acea zi, în tribuna di-

plomatică. Cu toate simţimintele diferite ce ne agitau,
unul dintre noi nu a asistat la aceste

manifestații

sunt sigur că nici

pătrunzătoare,. fâră a fi

mișcat și influințat de ele. Colegul meu austriac, uimit de apropierea care
se făcuse între oameni atât de puţin făcuţi pentrua se înțelege între dânșii,
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îmi ziceă, chiar în acel moment, că, fâră a prejudecă,

deciziunea

Guvernu-

lui său, el nu se: va puteă opri de-ai prezintă, într'o lumină favorabilă votul

formulat de națiunea, valahă.

După o îndelungată întrerupere, ședința se redeschide.
Nici o dificultate nu mai există. Dorinţa unanimă este de a păși imediat la, verificarea puterilor. :O propunere, pusă de doui zile la o parte, și

„care consistă a împărți Adunarea în 'mai multe secţii lucrând simultâncu,
este din nou prezintată de d-l Arsaki şi adoptată fâră deshbateri.

In două oare, puterile deputaţilor sunt verificate.
Se întăresc mai toate alegerile. Numai şase alegeri sunt casate, şi
anume —a d-lor Principele Alexandru Ghica, loan Manu, Radu Golescu,
Nicolae Băleanu, Hagiadi și Pleșoianu, — cele cinci prime, din cauza lipsei

majorităţii, și a 'șasea pentru viţii de formă.

Adunarea, definitiv constituită, se compune de 66 deputaţi, dintre cari
64. erau prezenţi. Doi sunt absenţi, fiind bolnavi — Principele Ştirbei și
d-l Ioan Slătineanu.
.
DI
E
“După cererea d-lui Ioan Brătianu, Adunarea se declară în permanenţă,

până ce ea va, fi îndeplinit misiunea ei principală.
Biuroul e format. Iute se face. înțelegerea asupra alegerei celor 2 Vice-

prezidenţi— d-nii

Catargiu

și

Constantin

Cantacuzino,— a celor 4 secre-

tari,2 secretari suplinitori, și celor 3 cestori, toți aleși fără distincţiune între
membrii Adunărei,
D-l Constantin Cantacuzino” propune

a păşi

imediat

|
la

,
alegerea Hospo-

darului. După opiniuneu sa, Muntenii și Moldovenii se bucură de aceleași
drepturi. Adunarea Valahiei poate alege pe un Moldovan. Lista candidaţilor

la Domnie făcută, de Căimiăcămie nu e excluzivă, și în afară de această
listă, Adunarea e liberă de a, înscrie pe orice candidat, care ar posedă calitățile cerute.

"Mitropolitul, ţinând într'o mână Crucea şi în cealaltă Evanghelia, se scoală
În :picioare, și chiamă pe deputaţi ca să depună jurământul prescris de arti-

colul

31

al Regulamegtulu: Organic.

El

pronunță

formula

jurământului :

— «Jur să nu fiu îndreptat, în votul ce am să dau, de nici o consideraţie
decât de aceea a binelui public». — Toţi deputaţii strigă într'o singură
voce:

«Jur». Scrutinul este deschis. Se procede la numărarea voturilor cu o

regularitate perfectă. Cele GL buletine depuse în urna electorală

sunt scoase

din urnă de secretari 'și se constată unanimitatea voturilor în favoarea

cipelui Alexandru Cuza.

Să

Tăcerea religioasă, care-a domnit în

timpul

Prin-

verificărei voturilor, este în-

treruptă deodată prin o' explozie de «bravo». Trebue să fi'asistat la această
„7
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şedinţă, pentru a-ţi face o idee a entuziasmului, izbucnit în acest moment
solemn.
E
Un deputat propune a se votă mulţumiri Puterilor Garante. Altul se ridică și aduce aminte, că Poarta Otomană, prin solicitudinea sa,are titluri
speciale
la recunoştinţa ţărei. Amândoi sunt aplaudaţi cu căldură.
D-l Boerescu se suie 'la tribună și, într'o scurtă improvizație, explică
avantagiile ce prezintă acest vot a Adunirei : — «Acest vot nu e contrar spiritului Convenţiunei, ci face numai mai ușoară aplicarea ei. Unirea administrativă rămâne ce eră, cu :doui Guverne, două Adunări şi un singur
Principe».
Beizadă Dimitrie Ghica, cedând de astădată unei idei bune și oneste,
arată Adunărei, că acest mare rezultat se datorește abnegaţiei majorităţii:
— «Acei calificaţi de retrograzi și de aristrocraţi, acei privilegiați mândri
de privilegiile lor, prin devotamentul lor pentru binele public, au făcut să
triumfe” un princip

nemuritor».

Aceste

cuvinte

au fost acoperite. de aplauze.

O depeşă e redactată de biurou și expediată la lași; eaanunţă Principelui. Cuza alegerea, sa de Domn al Valahiei. O notificare a alegerei e adresată Caimacamilor,
:
Şedinţa se ridică la S oare seara.
,
Reintrând acasă prin o mulţime compactă șşij plină de bucurie, am văzut
deodată întreg orașul iluminat.
*

Cred că e bine să mă opresc

puţin aci pentru a justifică, titlul ce

am daf la aceasta, a şaptea a mea

cuvântare,

și anume:

Căinmă-

câmia Valahiei a-d-lor Emanoil Băleanu, Ioan Manu, loan A. Filipescu și Influința precumpănitoare a Adumărei Eleclive din Iași
asupra Adunărei Elective din București. In Iași și Bucureşti stau la finele anului 1858 faţă în față două
partide holitice: acei cari reprezintau treculul și acei cari. săvârșise luptele recente pentru a rosti dorințele poporului român în Diva-

nurile ad-hoc. 'Toate și unicele silințe ale celor întâi se concentrau
în Alegerea Domnitorilor Moldovei și Valahiei; pentru adversari
Alegerea Domnului eră numai o punte spre.a ajunge treptat la, îndeplinirea celor patru dorinţe ale Divanurilor ad-hoc.
Cei, întâi nu se preocupau decât de candidaturile la Domnie. In

“Moldova erau trei candidaţi: fostul Domn

Mihail Grigorio. Sturdza,

fiul. acestuia Principele Grigorio Mihail Sturdza, şi fostul Caimacam
Principele Nicolae Konaki-Vogoride.: In Valahia, erau bei foşti domni
candidați: Alexandru” D. Ghica, Barbu D. Știrbei și George Bibescu.
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Partidul naţional din amândouă Principâtele nu aveă nici un can-

didat, dar nu vroiă cu nici un chip ca Domnulales să reprezinte
trecutul,
ori şi cari ar fi fost calităţile co puteă să aibă ca persoană:
Partidul național tindeă ca Alegerea Domnului să fio o manife
stare hotăritoare a ruptoarei poporului român cu trecutul apăsăto
r.
„Eră evident că direcţia procedurei de urmat pentru unii și pentru alții oră în mânile guvernelor interimare reprezintate de
Căimă-

cămiile instalate conform

Convenţiei din 7/19 August 1858..

In Căimăcămia Moldovei, Ştefan Catargiu reprezintă candida
tura,
la. Domnie a fostului Domn Mihail Sturdza, ia» Anastasi
- Panu
e eră
conducătorul politic al naţiunei şi cu dânsul s'a unit dela început
Vasile
Sturdza, pentru a,formă în guvern majoritatea în partea partidu
lui naţional. Anastasic Panu a fost primul bărbat român, care, ajuns
încapul
guvernului, a dat piept cu influința, puternică exercitată
de Poarta
Otomană și a, decis a o sfărâmă, Catargiu so plecă dinaint
ea «Poruncii» care veniă.dela Constantinopole și dela Puterile Garant
e; pen-

tru Panu «Porunca»

veniă dela națiune, care o dăduse în mod vie:

torios prin glasul Divanurilor ad-hoc. Panu își ziccă: — Nu
de geaba
au muncit Unioniştii ca să unească întrun gând şi într'o
lucrare
"comună tot ce poporul român aveă mai de seamă, — nu
de geaba
a izbutit Dimitrie Rallet să desvălue în fața lumei uriciosul
complot
ce se urziă pentru a așeză pe tronul lui Ştefan cel Mare
pe Nico-

lae Konaki-Vogoride. Panu își ziccâ». «Unioniștii nu mai au acum
a

exprimă dorinţe, ci au daturia a le realiză prin fapte hotări
toare.
De aceea majoritatea Căimăcămiei din Iași faccă cunoscute țărei
în
fiecare zi hotăririle ce luă, iar întrunirile și alegerile fiind
absolut
libere, conștiința, națiunoi a fost luminată și îndreptată nu
spre persoane, ci spre datoriile cetățenești cele mari. Astfel majoritatea
Căimăcămiei. a, asigurat izbânda Partidului Naţional.
Aceste idei, aceste deciziuni, aceste măsuri au făcut că Partidu
l

Naţional din Moldova a ajuns în mod

natural la, alegerea de Domn

a lui Alexandru Ioan Cuza, şi după această alegere la Programul
expus
în depeșa Consulului Franţei Victor Place, cu care am încheia
t cuvântarea, mea a, șasea.
Mai eră încă cevă. Căimăcămia din lași, în unanimitate
declarase, chiar din primele zile ale instalărei sale, că, ca se ţine
de
cele 66 zile ce-i erau impuse prin Convenţiunea, dela, 7/19
August

1858. Majoritatea Căimăcămiei

pricepere,

cu dibăcie,

a, luat în mânile sale cu energie, cu

toate măsurile

pentru

a izbuti,

30 de Deputaţi dela Elefant au hotărit de situațiune.

și astfel: cei
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Ceeaco se petveceă în Iaşi eră cunoscut în București prin publicațiunile oficiale ale Căimăciuniei din Iaşi, prin ziarele din Bucuroști
și prin «Etoilo du Danube» din Bruxela.
Aveau Caimacamii din București tot timpul, chiar de se fincau
de cele 66 zile alo Convenţiei, să cunoască, să priceapă şi să urmeze iinpulsiunea puternică co li se da din Iaşi, și pe care au fost
siliți după 19 zile să o urmeze nu de voie, ci de nevoio.
In București cei irci Caimacami însă vroiau să impună Valahiei
pe candidatul lor, și de aceea numai pe Vodă George Bibescu îl
aveau

dinaintea

țărei,

este

lor.

Ei

so

ţineau

de

trecut,

și în această

privire e

caracteristic, că în Programul de deschidere al Adunărei Elective,
ci o numesc «Adunare Obştească», iar în Cuvântavea, rostită, de Se„cretarul de Stat Constantin Brăiloiu în numele Căimăcămiei, so cotesc următoarele aprecieri asupra situajţiunei: — «Pentru a doua, oară
în curs de 17 ani țara noastră se vede chemată a alege pe Domnul
ci. Din ceeace eră, în anul 1842, numai un act național foarte
important, pentrucă exprimă, - estatornicirea unui vechiu drept al
astăzi

şi un

fapt

european, care

va aveă

pentru

noi un

rezultat mai însemnător, fiindcă suntem chemaţi de Puterile cele
mari ale Ruvopei a-l exersă în condiţii novă, și ele ste vor luă so-

coteală .de chipul cu care vom răspunde Ia a lor chemare».
Căimăcămia din Bucureşti, având unanimitatea în Guvern și crezând că se puteă, sprijini pe o majoritate însemnată, în Adunarea
Electivă, nu mai voiă, să asculte de vocea ţărei, căci își închipuiă,
că nu cră răspunzătoare poporului român de faptele ei, "dar că Puterile Europoane cele mari aveau să-i iea socoteală: de modul exe“cutărei: chemărei sale. De aceea Caimacamii socotiau că ei pot
dispune de Capitala București ca și de întreaga țară și că de accea
ei pot merge înainte cu îndrăzneală.
Caimacamii din București, rămâind însă izolaţi, în mijlocul unui
popor care de mult timp se frământă pentru a intră în rândul popoarelor celor vii, erau ca 0 iezătură învechită și slabă, caro se
desface și dispare, ruptă de torentul puternic .ce se revarsă asupra
„ “Porentul a, crescut şi a trecut peste capetele reprezentanţilor
ivzcutului. De aceea nici nu le-a venit în minte Caimacamilor din |
București, ca unor: oameni mai bătrâni şi mai experimentați, să facă

, în cea, întâi ședință

a Adunărei Blective, propunerea, de a alege

Doman al Valahiei pe Domnul ales de Adunare ca Electivă a Moldovei
cu-19 zile mai înainte.
Această datorie clară și limpede nu sa îndeplinit, și în a troia:
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ședință a Adunărei Elective, îndrăzneala, Caimacamilor
praf s'a făcut
dinaintea cuvântărei tânărului Vasile Boerescu.

-Dacă, ar fi fost în Iași o Căimăcămie asemănată celei
din Bucuvești, care ar fi fost rezultatul dobândit? Sar fi ales în
Iași unul

din cei trei Candidaţi la Domnie ai trecutului, și în
București acel
Candidat; pe care-l doriau ȘI-L impuneau Caimacamii.
Ce situaţiune

S'ar fi creat pentru viitor? Națiunea, română ar [i trebuit
în tot cazul

să înceapă

din nou

o luptă mai grea,

gată decât aceea, dela 1856

vingătoare.

“A

Să urmărim

mai

energică și mai

și până la 1858,

îndelun-

în care rămăsese în-

„

faptele,

cari au urmat

în Iași și în Bucureşti.

Proceşul verbal VII îl Adunărei Elective a Moldovei, din 26 Ia-

nuarie (7 Fevruarie) 1859:

Astăzi, în 26 Ianuarie anul 1859, deschizându-se a VIII-a,
şedinţă a Adu„nărei, sub preşedinţa Inalt Prea Sf. Sale păr. Mitropo
lii. . . .

1. Demisia

dela

mandatul

de deputat

al d-lui Nicolae

Istrati

din

25

Ianuarie (6 Fevruarie) 1859, adresată Adunărei Elective
a Moldov
:— ei
Onorabilei Adunări Elective a Moldovei. Cer demisia dela mandat
ul de deputat
din partea, Colegiului orășenilor Capitalei.

2. Asemenea, demisia, d-lui Grigorie Balş, astăzi

Ministru do Finanţe.

3. Adresa d-lui Ministru Secretar de Stat al Trebilor din Afară
către Pre-

ședintelo Adunărei, prin care anunţă cetirea unui mesaj al Prea

Inălţatului

Domn în cauza demisionărei d-lui Lascar Rosetti din postul
de Ministru de
Finanţe și numirea d-lui Gr. Balş la acel post.
|
,

„&. Adresa d-lui Ministru Secretar de Stat al 'Tiebilor străine către
Președintele Adunărei, anunțând cetirea unui alt mesaj al Prea Inaltului.
Domn,

în cauza, marelui act ce s'a săvârșit

de către

fraţii noștri de peste Milcov.

D- Ministru al Trebilor streine: Mai întâiu voiu ceti Mesajul
demisia d-lui Lascar Rosetti şi înlocuirea, sa prin d-l Gr. Balş.

pentru

« Domnilor,

„«După demisia, dată de d-l Lascar Rosetti din postul de
Ministru Secretar
de Stat la -Departamentul Finanţelor, demisie pe care, în
privirea stărei să-

nătăţii d-lui Rosetti, am încuviințat-o cu părere de rău, numind pe d-l
Gr.
Balș în această funcţie, prin ordonanța din 24 ale corentei, No. 10, vă
încunoştințăm

despre aceasta, spre regulă.

în buna și sfânta sa pază»,

Dumnezeu

să vă aibă,

Domnilor,

-
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Vă este cunoscut, Domnilor, actul măreț săvârşit în 'Țara-Românească,
prin care fraţii noştri de peste: Mijlcov au întrunit âmbele coroane, a Moldovei și a Valahiei, pe capul Domnului Alexandru loan I. Unii din d-voastră

aţi fost de l-aţi felicitat şi aţi primit a sa îmbrăţişare ca un simbol de unire,
căci va îmbrățișat ca Domnul Moldovei și al Valahiei. [. S. m'a însărcinat
a vă ceti Mesajul privitor către acest act.
Adunarea, sculându-se în picioare, a salutat aceste acte cu de trei ori
“repeţite urări: «Să „trăească Alexandru loan I! Să trăească România !»
După propunerea, d-lui 7. A. Cantacuzino, Adunarea pișește, potrivit$
101 al Regulamentului, la numirea, unei, comisii, compusă de 6 membri şi
de Prezidentul Adunărei. Această comisie este însărcinată cu pregătirea unui
proiect răspunzător la Mesajul I. S. Domnului Stăpânitor.
Inalt Prea, Sf. Sa Păr. Jlitropolit cedând dreptul său de membru acestei
comisii d-lui Viceprezident P. Mavrogheni, comisia este constituită:-]. de
d-l Mavrogheni; 2. de d-l A. Panu; 3. de d-l M. Kogălniceanu; 4. de d-l
N. Suţu; 5. de d-l C. Hurmuzaki; 6. de d-l.[. A. Cantacuzino; 7. de d-l
C. lacovachi. .
Ordin

de zi Domnesc

către

prin telegraf, în 26 Ianuarie/7

armata

Valahiei,

Fevruarie

Principatele-Unite Moldova şi Valahia.
Noi, Alexandru loan I, cu mila lui Dumnezeu
al Moldovei şi al 'Tărei-Românești.

1859 :

transmis

din lași

și voința naţională,
|

Domn

La toţi de faţă şi viitori sănătate.
Ordinul de zi către Armata

"Părei-Româneşti,

Fraţilor de arme!

Am primit cu mulţumire manifestarea simţirilor voastre

de devotament

către persoana Noastră, căci acea manifestare o considerăm ca un jurământ

“sacru întru sprijinirea, şi apărarea principiului de frăţie românească, ce a motivat alegerea, noastră de Domn al Ţărei-Româneşti. Inima noastră de oștean
şi de Român cu mândrie vede împrejurul nostru fiii Românici adunaţi într'o +

singură, şi aceeaș simţire de patriotism, de demnitate şi de reînviere naţională.
Salutare vouă, fraţilor de arme!
Salutare steagului românesc, ce a fost purtat de Mihaiu Viteazul!

Patria,

română, şi Noi Ne încredem simţirilor Voastre de militari, pentru observarea
strictei discipline, pentru păzirea, ordinului legal şi pentru devotamentul vostru
pentru coroanele Moldovei și a Ţărei- Româneşti, întrunite prin voința năţiei
române

din

Dumnezeu

Principatele Unite.

să vă fie în a sa sfântă pază.

|
(3)

Alexandru

Ioun.

?
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Depeşa, telegrafică a Genoralului armatei române din Moldova
Costache Milicescu către Generalul Barbu Vlădoianu, Şeful armatei
române din Valahia, din 26 Ianuavic/? Fovruarie 1859:
D-lui General B. Vlădoianu, confratele nostru.
Am supus Domnitorului nostru manifestarea, de devotament şi de ascultare a oştirei românești.
|
Inălţimea Sa a fost pătruns de o.vie mulţumire la cetirea depeşei voastre -

și vă trimite alăturatul ordin de zi,spre a fi publicat și comunicat oștirei.
Totdeodată,

ca general

al

ostașilor români

din

Moldova,

am

mulţumirea

de a transmite din parte-le vii și fierbinţi îmbrăţişări fraților ostași români
din "Țara-Românească. Precum avem cu toţi acelaș nume și aceeaș inimă,
Dumnezeu

ne va da acelaș viitor de glorie şi de fericire.

După ordinul Inălţimei Sale, veţi contrasemnă ordinul de zi. .
Generalul oștirei române. din Moldova, (s.) Costache Miliciescu.
Șeful Secţiei (subscris) Maior Conţescu.

Ceremonia depunerei jurământului de către armata
patului Valahiei, în 27 Ianuarie (8 I'evruarie) 1859 :

In fine armia românească primi, la 26 Ianuarie,

ordinul

Princi-

de zi al Măriei

„Sale Domnului Principatelor-Unite 'Ţara-Românească și Moldavia, Alexand
ru
Ion Î, ce sa și publicat îndată, după care luându-se dispoziţiile
necesare,

astăzi Marţi, în 27, la 11: ore dimineaţa,

s'a concentrat

toată oștirea din

garnizoana Bucureşti în cazarma Alexandria, unde s'a săvârşit solemnit
atea
depunerei jurământului de credință către Măria Sa Domnitorul PrincipatelorUnite și cătrie Patrie.
o
|
Oştirea concentrată s'a compus: de regimentul No. 1; de cinci companii
din regimentul No. 3 de pedestrime ; de escadronul al 3-lea din regiment
ul
de cavalerie; din bateria de artilerie
; din comanda de pompieri ; din elevii
şcoalei militare şi ai școalei de chirurgie, și de către toate gradele oliţereşti

din Statul-major al Ministerului ostășesc, și adjutanţii domnești, cu toţi cei

atașați la dânsele, și trei bande

de muzici.

e

Ceremonia s'a, deschis de faţă cu onorabilii domni Ministri,

putaţi ai Camerei

legislative, funcţionarii

tățeni, printr'un discurs

Guvernului,

ținut către ostași de

domnii

şi o mulțime

dumnealui

De-

de ce-

Generalul oștirei

române din Valahia, care sa primit cu aclamaţie generală de toată oștirea
și de către toate persoanele aflate de faţă. După aceasta, sa cetit ordinul

de zi al Mărici Sale Domnului, dat către armia română, care a fost întrerupt de aclamaţia de bucurie şi de entuziasm naţional; iar după finirea
acestui ordin, sa săvârșit prin Eminenţia Sa Părintele, Mitropolit al 'Ţărei-
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Româneşti

jurământul

de

credință

depus

sub

steagurile

91

oştirei de cătro

toate gradele ostășești, cari au sărutat pe rând crucea şi sfânta Evanghelie.
Solemnitatea s'a încheiat prin defilarea trupelor, în prezenţa Eminenţei
Sale Mitropolitul ţărei, a domnului Prezident şi a domnilor membri ai Con-

siliului administrativ, precum şi a domnilor

Deputaţi. liminenţa Sa

Mitro-

politul ţărei, în tot cursul defilărei, a binecuvântat trupele, și după finirea, cero-

moniei, le-a ţinut un mic discurs spiritual, privitor la solemnitatea acestui act.
Această solemnitate se va urmă în toată ţara, unde se află oştire, atât
„de linie, de graniţă, cât şi de jandarmerie, ordonându-se a se serbă cu 'TeDeum şi mese pentru toate gradele fără osebire, spre a luă toţi de o potrivă
parte la publica bucurie. .
Aneză.—-

Cuvântul

rostit

do

Generalul Barbu

Vlădoianu:

Ostaşilor!

Cu cea mai vie mulţumire viu în mijlocul
mera Electorală, după o desbatere
bătă, la 24 ale curentei luni, prin
după legi, Domn al 'Ţărei noastre
Alexandru loan | Cuza, care, din
pate-Unite românești, Moldavia şi
Acest

rezultat fericit, care

vostru să vă vestesc că Ca-

din cele mai serioase de trei zile, Simdeputaţii naţiei, într'o unariimitate, a. ales,
pe Măria Sa actualul Domn al Moldovei,
acea zi, este Domn al ambelor PrinciȚara-Românească,

va glorifică în

eternitate

istoria naţiei

române,

întrunește armia, ambelor Principate sub acelaș Domn. De aceca să ne
felicitim că astăzi ne-a învrednicit Provedinţa ca, să: depunem . jurământul
credinței către persoana Domnului Alexandru loan | şi . către: comuna Patrie, Principatele-Unite. Această zi au dorit-o secolii trecuţi, această zi mărită o vor repetâă-o secolii viitori. Persoana Domnului, sub ale cărui stindarduri ne adunăm, va glorifică naţia noastră, prin principiul unirei ce pre-

zintă. De aceea, să-l]. îmbrăţişim

cu

credința și devotamentul cel mai

- clintit,.cari totdeauna au caracterizat pe ostașul român,
de Domnul naţional şi de Patria sa.

când

nc-

a fost. vorba

Să trăească Măria Sa Prinţul Alexandru Ioan I! Să trăească armata Prin- .
cipatelor-Unite!
Procesul

verbal V al

Adunărei

Elective a Valahiei,

din.26 Ia-

nuarie (7 Fevruarie) 1859:
Astăzi, Luni, 26

Ianuarie

anul

1859,

Adunarea

Electivă

s'a

adunat

în

sala seanţelor sale. Prea Sf. Sa Părintele Mibropolt Prezidentul, deschide
şedinţa la 11 ore, Prea Sf. Sa Păr. ]Mitropolit, Prezidentul, comunică Adunărei o depeşă ce
a primit dela In. Sa Domnul

'Ţărei, prin care îl invită

să

comunice. Adu-

92
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nărei, că Măria Sa'a numit pe d-l Ioan A. Filipescu Prezide
nt al Consiliului de Ministri și Ministru al Dreptăţii, și pe d-l Nicolae
Golescu, Ministru

al 'Trebilor din Lăuntru, însărcinându-i să formeze un minister
provizoriu.

D-l Nicolae Golescu, Ministrual 'Trebilor din Lăuntru
, comunică Adunărei

că d-lui, împreună cu d-l Logofătul Ioan Al, Filipescu, au

luat frânele Gu-

vernului, și că Măria Sa a completat Ministerul, numind
provizoriu pe:
d-l Barbu Catargiu, Ministru al Finanţelor ; d-l Ioan C.
Cantacuzino, Ministru
al Cultului și al Instrucţiei publice ; d-l Gr. Filipescu,
Ministru Controlului ;
d-l Dimitrie Brătianu, Ministru Secretar de Stat la
'Trebile din afară, și pe
d-l General Barbu Vlădoianu, Ministru al Trebilor militare
.
După propunerea unora din membri, Adunarea însărci
nează pe biurou

a comunică

Guvernului

extract

din

Procesul

verbal

al

şedinţei

din

24

la-

nuarie, care zi sa votat a fi aniversarea alegerei Domnul
ui.
Em. Sa Prezidentul comunică Adunărgi că, în locul
d-lui N. Golescu,
unul din membrii aleşi a face parte din deputăţia către
Domn şi care, din
înalt ordin, a trecut în serviciu 'public, a numit pe d-l
Nicolae Opran a
face parte din această deputăţie, ca unul ce a avut mai
multe glasuri, după

ceilalți membri. Adunarea aprobează.

|

După propunerea unuia din d-nii deputaţi de a se procede
, conform art,
14 din Convenţie, la votarea Listei Civile a Domnului, Adunar
ea, consul-

tată, hotărește a se numi o comisie pentru alcătuirea unui proiect

de lege

întru aceasta, și această 'comisie să fie tot cea numităîn seanța
precedentă
pentru alcătuirea, regulamentului interior al Adunărei. |
|
Se numeşte asemenea în unanimitate și o altă comisie,
de trei membri,
și anume: 1) Prințul Dimitrie Ghica, 2) d-l Dimitrie Brătian
u, 3) Vasilache
Boerescu, ca să facă redacția memorandului. explicativ
al alegerei, care s'a

votat în seanţa precedentă.
Prinţul

Gheorghe Știrbeişi d-l IL.

Brătianu

propun,

și Adunarea

încu-

viințează, ca, aceast memorandum să se dea Guvernului, spre
a-l comunică
la Puteri.
|
Tot întraceastă seanță, Adunarea votează un act de mulțum
ire. către

Puterile Suzerană

şi Garante; şi însărcinează pe biurou cu formularea ăcestui

act, pe care să-l comunice Adunăreiîn cea dintâia, ședință
.
Prezidenlul, consultând Adunarea,

ridică seanța

amânând viitoarea întrunire pentru Joi, 28 Ianuarie,
”

A patra zi după
1859,

la 2

ore

după

amiazi,

|

E Prezidentul, (subscris) Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahici.
Sccretarii, (subseriși :) A. Arsache, 1, Cantacuzin
o, '&,
Fălcoianu. Sc. Turnavitu,

Domnitorul

alegerea sa—în
trimite d-lui

28

Ianuarie

Dimitrie: Brătianu,

(28

Fevruarie)

Ministrul

Afa-
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cerilor străine, următoarea depeșă telegrafică privitoare la încetarea funcţiunilor de Kapukehaia al 'Țărei-Românești ale d-lui Aristarchi, precum încetase din timpul Căimăcămiei de trei din lași a
mai fi Kapulkehaia al Moldovei Ilatmanul Fotiade.
„D-lui Dimitrie Brătianu, Ministru Trebilor străine în Bucureşti.
Rânduirea unui Agent al Principatelor- Unite la Constantinopole

se face în curând, Domnia-ta vei face cunoscut de îndată

având a

domnului

Aris-

'tarchi, actualul Kapulkehaia al 'Țărei-Româneşti la, Constantinopole, că funcţiile sale au încetat din ziua alegerei Domnului în persoana Noastră.
($.) Alexandru

loan.

Dela 28 Ianuarie (9 Fevruarie) încolo încep în sânul amânduror
Adunărilor frământări mari şi importante asupra cestiunei, cari sunt
faptele cari trebue să urmeze îndoitei alegeri. Discuţiunea e inaugurată în mod foarte caracteristic prin demisiunoa d- lui honaliVogoride din mandatul de deputat.
Procesul vebal LA al Adunărei

Elective a Moldovei, din 28 Ianuarie

(9 Fevruario) 1859:
Astăzi, în 28 Ianuarie 1859, deschizându-se şedinţa sub preşedința Inalt
|
Prea Sf. Sale Păr. Jitropolăt, se constată 41 membri faţă.
“D-l secretar 7. Gane ceteşte demisia de deputat dată de d-l Nicolae Konalii-

Vogoride

în 28 Ianuarie (9 Fevruarie) 1859: —- Onoratei Adunări Elective

a Moldovei!

Cer demisia

electoral al proprietarilor

din mandatul

de

deputat

din

primari ai districtului Tecuciu.

partea

colegiului

(S.) N. Konaki-

Vogoride. (Aplauze). Demisia se încuviiţează de Adunare.
D-l secretar Grigoriu ceteşte raportul comisiei însărcinate cu. redactarea,
unui proiect, răspunzător la Mesajul Inălţimei Sale Domnului Stipânitor, în
. privirea măreţului act de alegere ce sa săvârșit de către fraţii noştri de
peste Milcov, recoumandându-se d-l logălniceanu ca raportor.
D-l M. Kogălniceanu ceteşte' Adresa răspunzătoare la citatul Mesaj al
Inăţimei Sale, care cu aclamații şi în strigăte de: Vivat Unirea! Vivat

Alexandru Joan I! se adoptează

de Adunare. Iar cuprinderea

adresei

este

următoarea :

«Adunarea Electivă a Moldovei, în ședința sa din 26 Ianuarie, a primit
cu entuziasm Mesajul Inilţimei' Voastre, prin care binevoiţi a o încunoșştință

că Adunarea Electivă din ţara soră Va ales Domn al Valahiei şi că Înălțimea, Voastră aţi și primit frânele Guvernământului din “București. .
«Moldovenii nu aşteptau mai puţin dela patriotismul fraţilor lor de -peste
Milcov, iar această Adunare Electivă,. mândră de alesul ei şi de Domnul
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său, declară că Inălţimea Voastră, nepre
getând a răspunde la: chemarea ce
Vi sa făcut prin legiuiţii reprezentanţi ai
țărei surori, aţi. bine judecat de
simţimintele reprezentanţilor Moldaviei şi
de inima, întregei naţii, căci prin
aceasta aţi făcut un mare și puternic pas
înainte întru realizarea, eternei
dorinţe a neamului nostru — Unirea Princ
ipatelor. :
«Prin un asemenea act, Înălţimea Voastră
aţi câștigat un nou titlu la
amorul și recunoştinţa Românilor.
|
«In adevăr, chiar în ziua alegerei Inălțimei
Voastre de Domn al Moldovei,

în 5 Ianuarie 1859, Adunarea Electivă, din Iași,
reînnoind dorinţele Adunărilor
ad-hoc, rostit

e cu atâta unanimitate în zilele memorabile
de 7 și 9 Octomvrio 1857, şi de îndată apoi proclamânduVă Domn al Moldovei, a artitat,
într'un chip manifest,:ce idee personifică
în Inălţimea Voastră și ce aşteptă
dela ocârmuirea Inălţimei Voastre.
«Adunarea Electivă din Bucureşti, cu un
patriotism mai presus de toată
lauda, dând tot Inălţimei Voastre unanimitat
ea sufragiilor sale, și aşă pro-

clamându-Vă de Domn al Principatelor-Unite,
a arătat lumcei că Valahia,
întocmai ca și Moldova, vede în Inălțimea Voast
ră bărbatul chemat de Providenţă pentru a întemeiă în faptă și deplin
unirea âmbelor ţări într'un
“singur Stat, Statul
„ «Cuprinderea

României !
.
împărtăşirei ce despre acest mare act aţi
făcut marilor Puteri

ale Europei, și despre care nc-aţi dat cunoștință
, a convins

pe Adunare că
Inălţimea, Voastră, ați ştiut a apreciă scopul
actului național săvârșit de ambele Adunări și a. atribui adevăratul carac
ter ce sufragiul unanim al âmbelor
țări a voit a-i da,
«Inălţimea Voastră, în faţa ţărei, aţi dovedit
dar că înțelegeți toată mărimea, misiei ce vă este încredințată, şi că sunteţ
i capabil de a o aduce la
bun sfârșit. 'Naţia va fi recunoscătăare de nobil
a iniţiativă ce aţi luat. Iar
Adunarea Electivă, în- deplina armonie și înfrăț
ire ce întâlneşte , în țintirile

Voastre și ale ei, este mândră că Vă găseş
te precum V'a așteptat. Ea are
convicția intimă că aceast norocită conco
rdie se va: păstră şi se va întări
din mult în mai mult, până când se va
puteă realiză cu deplinătate marele
dor

al naţiei române. -

o

«Adunarea Electivă are dar deplină încredere
în luminatul Vostru patriotism, În nestrămutata, Voastrii voință, în cunos
cuta Voastră tărie de suflet.
Ea sperează că Guvernământul Vostru se va
ridică la acea putere a energiei, singură proprie de a. înlătură toate piedic
ile. Cât pentru Adunarea
Electivă,

întregul ei

concu

rs este de mai înainte închezășluit
Inălţimei
Voastre. Și declarându-Vă ei și țara este gata
de a face toate sacrificiile
cerute de o așă mare trebuinţă, Camera, este
în tot dreptul de a se crede
adevărata reprezentantă a simţirilor Moldovei.
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«Spre deliberația şi adoplarea măsurilor celor mai nimerite, pentru ca
Unirea Principatelor să ajungă a fi un faci definiliv şi recunoscul de areopagul Europei, concursul ambelor Adunări din Principale este necesilatea
de întâiul ordin. Noi venim dar respectuos a Vă cere convocarea la locșani a Camerelor din âmbele țări.
«Adunarea, întocmai ca Înălţimea Voastră, împărtășește speranţa ce puneţi în înalta îngrijire a marilor Puteri închezeșluitoare existenței Prin-

|

cipatelor-Unite.

«Ea are convicţia asigurătoare că ele nu ar voi a aruncă naţia română în
pericolul desnădăjduirei și în o prăpastie de calamităţi, ci din contră, „prin

un efect al înaltei lor dreptăţi, ele vor împlini cele mai legiuite ale ei dorinţe
şi vor întemeiă liniștea și viitorul . ei, consfinţind, prin un vot aprobativ, o
situaţie căreia puterea lucrurilor i-a. întipărit sigiliul destinului.
«lar Voi, o Doamne, chemat.de Providenţă şi de nație pentru a pune cea
de pe urmă piatră la edificiul naţionalității române, la care de atâţi secoli'
lucrează generaţiile noastre, urmaţi pe calea:de patriotism şi de abnegaţie

ce aţi întreprins, şi plin de glorie şi i inecuvântat de toată gura și de toată,
inima neamului nostru, veţi fi pururea întâiul cetăţean şi binefăcător al României, şi cinci milioane de Români, dela Carpaţi până la Marea Neagră,
nu vor conteni dea Vă ură cu acelaş strigăt, cu care astăzi Vă aclamă

âmbele Principate.

|

«Să trăească, Alexandru loan ID.
D-l Gr. Sturdza: Adunarea din 'Ţara-Românească,

alegând

pe

Domnul

Alexandru loan I, a făcut un act măreț, fiindcă a proclamat Unirea Principatelor. Prin o așă faptă, demnă do timpurile cele mai glorioase ale Ro-

mâniei, acea, Adunare s'a făcut nemuritoare în analele patriei noastre. . Din
momentul unde ni sa deschis această strălucită eră naţională, noi avem cu
toţii o datorie sacră de împlinit, datoria de a susţinea eu orişice jertfă Unirea proclamată și de a, o înfiinţă în mijlocul oricăror greutăţi. Unirea, care a fost
dorința naţională rostită de Divanul ad-hoc şi care astăzi este proclamată

de âmbele Principate: prin alegerea unui singur Domn, acea Unire mântui-

toare trebue să devie acum

un fapt desăvârşit. Numai atunci va recunoaşte

Europa vietatea naţionalităţi române, numai atunci ne vom arătă demni de

o soartă mai bună. Cel întâiu, cel mai puternic pas pentru a face în faptă
Unirea Principatelor este convocarea de îndată la Focşani a âmbelor Adunări, cari de acum înainte nu trebue să mai fie decât părţile întregitoare

ale reprezentaţiei noastre naţionale, una și nedespărțită. Să ne simţim fericiţi,
domnilor, că trăim în o epocă aşă de strălucită, și să avem adâncă încre- de faţă,
dere, că îndeplinind datoria noastră de . Români în împrejurările
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generațiile viitoare vor vorbi de noi cu aceeaș mândrie cu
care vorbim și
noi astăzi de glorioșii noştri strămoși.
D-l L. Catargiu: Vad că Comisia a ieşit din textul însărcinărei
ce i s'a
.
pus. Ea a fost însărcinată numai de a pregăti un răspuns
la mesajul Inălţimei Sale, iar nu de a propune întrunirea Adunărilor
la Focșani.

D-l Kogălniceanu : Ca râportator, sunt dator a
mă explică din partea comisiei. Noi am” căutat ea votul Adunărei să fie
demn de sora, noastră, Adunarea din Valahia, care ne-a dat proba unui
așă înalt patriotism. Dacă arm
şi fi ieşit chiar din însărcinarea noastră, aceasta
am făcut-o împinși numai
de patriotism.
|
|
D-l L. Catargiu: Pentru ca să se cunoască misia
ce a, avut comisia, rog
să se cetească, Procesul verbal al ședinței trecute
, unde să vorbește despre
numire. Eu nu sunt contra întrunirei Adunărilor;
dar cred că, 'mai înainte,
trebue să ne înțelegem cu Adunarea, de peste
Milcov.
D-l A. Panu: Inima mea bate lovituri repezi,
ca a - ficcăruia Român în
momentele de faţă. Visul acel mare al naţiei
române, ţinta tuturor suferințelor, tuturor speranţelor atâtor generaţii, cari
au căzut jertfă pentru cauza,

sfântă, iată-o îndepliniiă ! Unirea Principatelor este făcută
! România

măreață
şi plină de putere se avântă către viitor! România merge
de acum pe calea
mântui
rei și a destinului, care o așteaptă între celelalte naţii
civilizate ale Eu-

ropei ! O! să salte! Să salte de bucurie bătrâni și
tineri! Dumnezeu s'a arătat

cu o protecţie învederată, pentru naţia română! Nu mai
poate [i îndoeală, nu
mai poate

fi frică în inima nimănui: Dumnezeu, Dumnezeu
ne protege ! Edificiul nostru social se clătină până în temelie; dușman
i numeroși și puternici ne amenințau de pretutindeni; acei puțini cu
credință păreau că văd peirea
apropiată, când deodată alegerea Adunărei proclamă
Domn un bărbat cu inimă
şi suflet mare. Țara se bucură și sperează, și
iată că fraţii noștri Munteni

zie Domnitorului să personifice idea naţională.

Fii dar alesul naţiei române !

Fii Domnitorul a cinci milioane ! Dumnezeu, Dumne
zeu dar ne protege !—
Inainte dar, fraţilor, pe urmele patriotismului şi
ale abnegărei ce ne arată
Domnitorul nostru ! Inainte pe calea datoriei, orișice
jertfă ar cere împrejurările !
|

In faţa dar a miărețului

rămânem

act săvârşit de Adunarea

din

București, noi să

indiferenți ? Noi să stăm neclintiţi la locurile noastr
e ? D-l Catargiu,

În îngrijirea patriotismului său, zice că nu trebue să
luăm asupră-ne răspunderea privitoare şi pe Adunarea din țara suroră ? Nu !
dar trebue să ne întâlni

m
cu acei fraţi de inimă: mare, trebue să ne închinăm lor
ca unor mari patrioți.

Ei bine! unde să ne

întâlnim?

Ei ne dau coroana

a trei milioane, ci vin,

un popul întreg, ca să se confunde cu noi, și noi să stăm
neclintiţi pe băncile acestea, să nu mergem măcar la margine să-i primi
m
?
O
! inimile Dom2
.
Li

A
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„niilor Voastre se exprimă foarte elocuent prin aclamaţiile unanime ce văd că
se ridică la cuvintele mele: La Focşani dar, la Focşani!
D-l Kogălniceanu : Vreau să răspund numai despre mărginirea Îndatori-

rilor ce a avut comisia. Regulamentul Adunărei zice: că pentrua se răspunde
la vreun mesaj, Adunareasă numească

o comisie de șase membri,

cu ma-

joritate absolută a voturilor. Acea comisie deci are dreptul și este datoare de
a expune chiar simţimintele Adunărei. Când Adunarea ne-a rânduit, ne-a dat
mai mult decât a face o simplă redacţie; ea ne-a dat misia de a manifestă simţirile
ei; noi 'credem

că tocmai

aceasta am

făcut-o

prin proiectul

de

adresă. Nu

putem dar primi observaţiile ce ni se fac, că am fi ieşit din textul îndato-

ririlor noastre.

|

D-l Lascar Catargiu : N'am vroit să împiedice manifestarea dorințelor Adunărei. Am voil numai să cer a se consultă Adunarea asupra frazei de întrunire la Focșani. Dacă Adunarea o primeşte, n'are decât să se rostească.
D-l Viceprezident consultând Adunarea asupra adresei redactate do comisie,

se primeşte în unanimitate de Adunare.
D-l Kogălniceanu ceteşte a doua
Valahia, care cuprinde! următoarele:

Adresă

câtre

Adunarea

suroră

din

«Fraţilor ! A trecut de abiă un an, de când Adunarea ad-hoc din Bucureşti, glorioasa voastră predecesoare, a adresat Adunărei ad-hoc din Iaşi
aceste cuvinte adevărat proorocii: — Patria, şi naționalitatea sunt în inima, fiecărui Român. Unirea a devenit credinţa noastră. De acum, fie-ne soarta cât
de contrară, Unirea este făcută pentru noi ! —

«Şi cu toate piedicile ce aţi avut, votul vostru din 24 Ianuarie a împlinit
marea, proorocire!
|

«Chemând voi la tronul Principatelor-Unite pe alesul Moldovei, prin Însuș
aceasta aţi pus în lucrare marea şi eterna dorință a naţiei noastre: — Unirea

țărilor surori.
«Glorie dar vouă, o demni fii ai României!
«Unind sufragiile voastre

tron al lui Ștefan

cel Mare

cu

|

sufragiile noastre și ridicând

şi al lui Mihaiu

Viteazul

pe

întrunitul

pe Alexandru

voi aţi dat lumei o dovadă că antica virtute romană încă n'a pierit din

loan I,

inima,

coloniştilor lui Traian; voi vaţi făcut gloria familiilor voastre; voi: aţi: îm-

bogăţit istoria modernă a Românilor cu. cea mai frumoasă a ei pagină. Adu-

narea Electivă a Moldovei, aplaudând la actul vostru de patriotism şi la nobila iniţiativă ce Domnul

nostru

şi al vostru a luat, cu hotărire de a conduce

la un bun sfârşit marea lucrare, a, votat alăturata adresă de felicitare.
|
«Această. adresă este insăş profesia noastră, de credință către voi. Precum
până acum am fost strâns uniţi în aceleaşi idei, în aceleaşi dorințe, în aceleaşi suferințe și în acelaș scop, asemenea, fraţilor,
Analele 4. R.—Tom,

XXXIV.—AMemoriile

Secț. Iatorice.

nu

ne
-

îndoim
.

”
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fi. una şi în adoptarea. aceloraș mijloace, pentru a pute- acât :mai
curând pune
cea, de pe urmă piatră la edificiul naționalității noastre.
|

«Vă rugăm: dar ca să vă uniţi și voi cu cererea ce am adresat
lui Alexandru loan|, ca-așă în curând, povățuiți.de marea, idee -și
sub steagul

Unirei, să ne întâlnim la Focșani, unde puind

mână

în mână,

să le legăm

atât de strâns, încât chiar soarta cea mai rea si nu le mai poată despărţi
.
«Adunarea Electivă din Iaşi, delegând din sânul ei pe deputaţii: anume:

M. Kogălniceanu, A. Panu, |. A. Cantacuzino, P. Rosetti și A.
Mavrocordat
îi însărcinează ca să fie către Adunarea Electivă din București
: interpreţii

frățeştei noastre iubiri. In îmbrăţişarea ce ei vi vor da, priviţi însăș
îmbrăţișarea a două milioane de Români din Moldavia. Ei vă vor rosti din
viu
graiu toată admirarea ce simțim pentru :nobila : voastră purtare, pentru
aprinsul vostru patriotism, pentru rarul curaj cu cari aţi știut a triumfă
de pic-

dicile din lăuntru și de spiritul de partidă.

.

cAșă dar, fraţilor, dispară dintre noi toată forma, toată deosebirea
din afară!
Chiar numele Milcovului contenească de a mai există în limbagiul românes
c!
Dumnezeu ne-a făcut un singur și acelaș popul. Acum a sosit timpul
ca să şi

lucrăm ca un singur și acelaș popul.

:

«La Focșani, la Focșani dar Şi acolo, împreună cu binecuvântarea Dumnezeulaui părinților noşiri, să serbăm marea sărbăloare: Invierea României.»

D-l Viceprezident consultând Adunarea asupra acestei adrese, se primeșt
e
jarăş în aclamaţie, cu deosebire de d-nii L. Catargiu, |. Sturdza
, A. Balș și

|. Pruncu, cari Sau abținut dela votare.

|

D-l C. Ghica: De vreme ce comisia însărcinată
.cu redijarea actelor, ce ni
s'au cetit, a îndeplinit misia sa cu atâta punctualitate, eu :socot că ar
fi de
datorie ca Adunarea 'să-i adreseze un vot de. mulțumire. *
„i
„Propunerea d-lui :C. Ghica este încuviințată de Adunare.
:
:
Președinlele consultă Adunarea asupra chipului după care trebue
.să .se

înfățișeze Inălţimei Sale Domnului Stăpânitor adresa votatăde Adunare
:

D-l Kogălniceanu : Eu socot să se rânduească o comisie de
opt deputaţi,

cari să înfăţișeze “Inălţimei Sale citata adresă, .
D-l

e

Viceprezident : N'ar fi oare 'mai bine ca cu

să mergem
-să felicităm şi să îmmânăm
„. Adunarea

încuviințează

toţi : deputaţii

împreună

Inălţimei Sale asemenea adresă ?

propunerea d-lui

Viceprezident.

.:

Se păşeşte la alegerea, deputaţilor,: însărcinaţi a merge la..Bucureşti
și

a

prezintă Adunărei de acolo adresa Adunărei din Moldova.
Se :aleg cu majo=
ritatea voturilor d-nii; Kogălniceanu - cu. 40 voturi,P. Roset.
Bălănescu
; cu

40. voturi, |. A. Cantacuzincu
o 40 voturi, A. Mavrocordat cu 40: voturi: și

A. Panu.cu 38 voturi.
Pa.
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- In mijlocul acestei
Victor

vruarie)

Place

trimite

o telegramă

desbateri a
Comitelui

VII.

Adunăr
* Elective
ei . din

Walewskiîn

și un raport.
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Iași,

d-l:

(9

Fe-:

Ianuarie

Iată, 'Lelegrama, :
Principele şi Adunarea icau măsurile necesare pentru a da faptului
acum
desăvârșit o astfel de consistenţă, casă fie Unirea nedestructib
ilă,
altfel decât prin întrebuinţarea forţei materiale. Câtevă: săptămâni sunt
necesare,
pentru ca afacerea să fie solid organizată, şi dorința Principelui
ar fi ca:

Conferinţa să se întrunească cât se poate mai târziu. O adresă a Principelui”
e expediată tuturor Puterilor şi va fi trimisă “la Paris prin Ministrul Aface-"

rilor străine, însărcinat și cu o scrisoare particulară pentru Impărat.
:

lată Raportul:

Domnule Ministru,
|
Când în scrisoarea mea din 12/21 Ianuarie trecut, aveam onoarea, a zice
E. V., că eu privesc cestiunea „Unirei Principatelor. ca împinsă pe un
po-"
vârniș irezistibil, nu mă aşteptam să văd previziunile mele realizate.
așă
de iute.
.
Na
Alegerea unanimă de către Adunarea din București a aceluiaș Principe,
pe care l-a numit Adunarea din lași, a constituit Unirea deodatăși prezintă

deliberărilor Europei un fapt însemnat.

E imposibil a descrie entuziasmul, cu care această știre a fost aclamată, aci.
|
|
,
,
" Capitala a fost iluminată trei zile dearândul și preumblările cu facle şi
strigăte : Să. trăească Impăratul au cutreierat oraşul. Fiecare înțelege că acest
mare rezultat e datorit uscendentului politicei Guvernului Maiestăţii Sale.
Actele și faptele succed cu mare repeziciune. In 24 lanuarie (5 Fevrua-.

rie) a sosit în Iași știrea alegerei
. din Bucureşti. Noaptea, Principele Cuza a

anunţat prin telegraf primirea votului dat,
şi .în 25 Ianuarie (6 Fevruarie) el

a luat în stăpânire puterea, numind Ministerul său în Bucureşti. In aceeaş
zi a trimis în Valahia proclamația, a căreia copie 0 anexez.: Luni, în .26
Ianuarie (7 Fevruarie), el a adresat Adunărei din laşi un -Mesaj, pentru a-i
face cunoscut ce se
cetire unei Adrese a
recunoscător pentru
rătorul acestei cauze

întâmplase ; şi în
Principelui, trimisă
voturile amânduror
şi se declară gata

acelaș timp unul din ministri a.dat
la .toate Puterile. Garante, şi în care,
“țărilor pentru Unire, el se face apă-.
a reintră, în 'vieața privată, dacă Pu-

terile binevoese a da Principatelor-Unite un Principe Străin.

|

- Acest document foarte însemnat, prin moderaţiunea. sa și mai ales prin
marele act de abnegaţie ce el conţine, va fi îmmânat E. V. de d-l Alecsandri,
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Ministrul Afacerilor străine în Moldova, şi acest funcţionar binevoind a se
însărcină !și cu scrisoarea mea, am crezut nimerit a trimete o copie a
comunicărei

Hospodarului.

Cetirea ce s'a dat acestui act în Adunare a cauzat 6 sensaţie profundă.
Imediat s'a numit o comisiune, însărcinată cu redacțiunea unei Adrese de
mulţumire

Principe. Această adresă a fost votată astăzi,

pentru

Insă această adresă

conţine

totodată. o propunere, votată iariș

în una-:

nimitate, care arată primul pas al uneia din măsuri.de cea mai mare impor-:
tanță, pe cari le voiu analiză una după alta. Punctul de plecare a tot ce va

urmă, este concentrat în idea rezumată în telegrama de astăzi: — a, organiză:
faptul Unirei și a-i da, prin fuziunea imediată a amânduror popoarelor, o ast-

fel de consistență,
desface.
lată cari

sunt

încât să

acum

fie

de nevoie

o forță

materiali

pentru. a.0
,

măsurile,

cari

vor

fi

luate

una

după

alta,

dacă

sunt bine informat:
1. Votul dat chiar acum

de

Adunarea

moldovenească

de a se concentră

amândouă Adunările la Focșani, sub pretextul de a face lucrările lor mai
ușoare prin reședința în acelaș oraș, și pentru a da ocaziunea de a, se confundă şi de a nu mai
sirei lor.

formă

decât o singură

Adunare,

chiar din

ziua so-

2. Recepţiunea în sânul Adunărei din lași a Deputaţiunei Adunărei din
București, care sosește în astă seară, pentru a aduce Principelui dorinţa Valahiei, și imediat trimiterea la Bucureşti a unei Deputaţiuni a Adunărei din
laşi. Deputaţiunea din urmă e chiar desemnată pentru a fraterniză cu Adu-

narea Valahiei.
3. Pornirea Luni, în 6 (18), a Hospodarului pentru Bucureşti, pentru a f
recunoscut de Domn, şi convocarea de către Domn a amânduror Adunărilor la Focșani.

4. Venirea Principelui la Focșani, pentru a se află acolo în acelaș timp
ca cele două Adunări în 15 (27) ale lunei acesteia.
5. După întrunirea lor, amândouă Camerele vor cere imediat: numirea
unui Minister unic pentru amândouă

“Ţările

cu

reședința

la

Focșani;

directorii rămânând în mod provizor la București şi laşi pentru
nea afacerilor curente

și a pregăti

trimiterea la Focșani

a

iar

expediţiu-

arhivelor

și

a

cancelariilor fiecărui Departament. Numirea împiegaţilor moldoveni și munteni să fie astfel, ca Muntcnii să vie în Moldova, şi Moldovenii în Valahia. Alegerea, unui singur Comandant-şef pentru amândouă milițiile, însărcinat a
organiză fâră întârziere. mijloacele de apărare, în previziunea unui atac al
Turciei, Inlocuirea celor două drapeluri prin drapelul românesc cu trei colori — albastru, galben

şi roș.

Nu

se

știe

încă

cu

certitudine,

dacă

acele:
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măsuri, cari sunt cele

mai radicale, vor. fi propuse

de

“UL

Cameră,

sau

dacă

însuș Principele va luă, iniţiativa: însă, în tot cazul, ele vor fi adoptate.
6, Fiindcă în urma demisiunilor şi alegerilor anulate se vor face 16 alegeri nouă de deputaţi în Moldova și Valahia, se va pune toată silința de a
alege Munteni în colegiile din Moldova, și viceversa.
7. Se vor numi comandanţi de piaţă la Iași și la Bucureşti în timpul
întrunirei Puterilor celor mari ale Statului la: “Focşani, și până se vor luă
alte măsuri pentru administrațiunea acestor orașe.
|
8. Contractarea unui împrumut, pe cât va fi posibil, în Franţa.
Excelenţa -Voastră puteţi vedeă din acest program, că Moldo-Valahii se
pregătesc pentru a lucră și a se organiză, şi cert că dacă ci vor izbuti a
se stabili pe aceste baze, va [i foarte greu a schimbă ordinea de lucruri
cea nouă altfel decât prin o intorvenţiune armată,
Cauzele luărei acestor deciziuni sunt.foarte clare, şi nu se face nici un
mister în această privire. lată argumentele lor: «Obstacolul care până acum

u împiedicat realizarea dorințelor noastre, eră, separaţiunea de fapt, care eră
în contra noastră, Puterile amice, pentru a înființă Unirea, erau silite a o
produce ele însele, și atunci ele întâmpinau reaua voință a inimicilor noștri.
Să răsturnăm această situaţiune și să facem astfel, ca Puterile să nu mai
aibă a face, ci a apără combinaţiunea dorită de noi; prin urmare să în-

cepem noi înșino a realiză Unirea. Odată ce am

pus înainte principiul, să

„ne grăbim a-l pune în aplicare practică, ca Conferinţa cea nouă să recu-:
noască, că numai cu violență se poate desface ce noi am făcut. Atunci,

Puterile amice pot să se înarmeze cu auticolul 29

al 'Tractatului de Paris,

pentru a respinge cererea unei intervenţiuni armate,

precum

ele au

făcut

acum În Serbia. Dacă țara nu devine un teatru de dezordine, și nu facem
“în afară de fruntariile noastre nimic; “dacă noi respectăm .Suzeranitatea
Porții, nu e nici un motiv pentrua interveni cu o armată, căci nu putem
crede că Garanţia Colectivă, care ni sa dat, ar semnifică autorizarea de a
veni şi a ne măcelări—.»
lată cum aştern Românii planurile lor, şi ele capătă o nouă putere prin
"hotărîrea lor de a.rezistă la o agresiune.a Austriei sau a 'Tureiei, pentru a"
pecetlui, cu sângele lor, dacă va, fi nevoie, această Unire, pe care ci o vor
-cu

orice

preț.

Dacă spiritele au ajuns până la acest punc, se poate atribui aceasta,
:în mare parle, atitudinei luate, în ultimii timpi, de şeful real al Căimrică-

miei din Iaşi, de d-l Anastase Panu. Din capul locului, d-l Panu a înţeles
că se

deschide

o nouă

eră pentru, țara

sa,:și

că

dacă

primii

pași

vor

fi

-bine conduși, prin o rezistență moderată, dar hotărită, în. contra încălcărilor
.Porţii, aceasta va: duce în mod

natural spre Unire. Inaintea alegerei Domni-
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torului, el a presimţit că momentul“ se apropiă, şi Proiectul Unirei, pe care
am atul onoarea a vi-l trimite cu scrisoarea mea
făcut de însuş d-l Panu. .
-

Evenimentele au realizat planul său întrun mod

ea se află aplicată. Ţin a da E. V. aceste

din 12 (24) Ianuarie,
eră,
,
|

cevă diferit, dar în fine

desluşiri, ca să atrag

atenţiunea

“Voastră asupra acestui bărbat, pe care l-am aflat prin energia sa prudentă,
prin activitatea sa, prin ochiul său ager, singurul la înălțimea, situaţiunei.
D-l Panu ar fi putut ti Hospodar în locul Colonelului Cuza, dar el nua
vrut aceasta, pentrucă el priviă pe Principele Striin ca complement indispen-

sabil'ul Unirei. Aceasta este un merit mai mult al d-lui Panu, și-l indic cu

încredere

ca omul

viitorului,

căci nu-l judec numai

după

date

îndoelnice,

dar pentrucă l-am văzut cum el sta neclintit în focul afacerilor, singura, şi

adevărata încercare pentru a apreciă, valoarea oamenilor,

Pentru a se consolidă îndestul

și pentru

ă puteă

|

prezintă

Europei

un

princip în adevăr. serios de. organizare, Românii simțesc nevoia de
a avea
înaintea lor puţin timp, și au calculat că șase săptămâni sau două 'luni
le

sunt necesare,

In această direcţiune, Principele
Impăratului, care a făcut atât de

-

mi-a arătat

o dorinţă vie, ca Guvernul

mult pentru aceste țări,

să

binevocască a

trebue

să fie pasivă.

lucră, astfel, ca Conferinţa să se întrunească cât va fi cu putinţă mai târziu.
Am răspuns Alteţei Sale că, în lipsă de orice instrucţiune, eu nu pot să-i
zic nimic în această privire, pentrucă utitudinea mea

Cu toate: acestea am gândit că, tocmai din cauza acestei lipse de ordine a
E. V., care nu 'mi:a răspuns la telegrama mea din 24 Ianuarie (5 Fevruarie), nu-mi aparţine mie a face acest demers, și accasta explică paragraful
al

doilea al depeșei mele telegrafice de astăzi. E. V. va binevoi a admite că

neprimind

nimic nici dela Paris, nici dela Constantinopole, nici dela Bucu-

rești, am trebuit să mă aflu în mare nedumerire.

Relaţiile vechi și personale ce aveam cu Principele, cu ministrii şi cu
membrii Adunărei, mă expun, în mod natural, a fi adesea consultat asupra
ce ar fi de făcut în conjuncturi gruve. Interesul binevoitor, manifestat con" tinuu de Franţa pentru Principate, justifică, în ochii: lor, cererea unui sfat,

adresat reprezentantului Franciei. Cu toate acestea m'am ținut în cea mai
mare rezervă, și dacă am vorbit de câtevă ori, aceasta nu a, fost decât pen- .
tru a sfătui prudenţa şi mai ales mănţinerea ordinei interioare. Am mai în- .
sistat mult, ca, nimic în mişcare să nu miroasă a, revoluțiune. Le-am spus:
aci vă așteaptă inimicii, şi dacă se vor constată la voi vreo dezordine sau
oarecari afiliațiuni la doctrine rele, sunteţi pierduţi.
Nu 'cunose cum faptele desăvârșite și acelea cari se pregătesc vor fi: apreciate; dar cebeace trebue să recunosc, eră dificultatea de a procede . altfel.
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Entuziasmul țărei este așă de mare, că ar fi tras, cu sau fără voia lor, pe şefi
şi pe deputaţi. La, cea .mai mică aparenţă .de ezitare din parte-le, afacerile
ar fi fost tractate nu conform legii, dar în mod revoluţionar. Principele. Cuza,
și Adunarea, ascultând numai de convicţiunile lor, au înţeles foarte bine situaţiunea, puindu-se în capul mişcărei, pentru a o dirige. Astfel ei au reușit
a mănţineă,

până

acum,

ţara în cea mai

mare

liniște, și vor izbuti, fâră în-

doeală, a o. conservă, în această stare.
Voiu adăogi că cuvintele privitoare la, Principate, rostite de Impăratul la
deschiderea: Camerelor în 8 Fevruarie, au decis măsurile enumărate mai sus.
In timp de două sau trei zile.a fost aci o oareşicare incertitudine asu-

pra ce este de făcut. Se doriă a şti dacă Maiestatea Sa Impăratul continuă *
a acoperi aceste ţări cu înalta sa protecţiune.
leri dimineaţa, telegraful ne-a adus textul cuvintelor privitoare. la Prin-.
cipate,.şi când s'a văzut că Maiestatea Sa Impăratul constată că reconstituirea, Principatelor n'a dat satisfacere dorințelor legitime ale populaţiunilor,
că Francia, eră dispusă a face să prevaleze o cauză justă și civilizatrice, orice
urmă de agitare a dispărut.
Programul a, fost hotărit în acea zi, aproape cum l-am transcris în această
scrisoare, şi întâiul act a fost desăvârșit astă dimineață de Adunare, care a
cerut întrunirea, amânduror Camerelor la Focşani.

Cuvintele Impăratului au fost recopiate de o sută de mâni și expediate îîn
toate districtele, unde vor cauză aceeaș emoţiune ca în Capitală.

Românii privesc aceste.cuvinte ca un titlu

nou,

adăopat

la celelalte. la

recunoştinţa datorită Guvernului Împăratului. In nici o țară, numele Maies„tăţii Sale n'a fost binecuvântat mai ' mult. Si dacă un popor nenorocitîn

timp de atâţi secoli izbutește să renască, acest rezultat va fi atribuit îîn România mai ales Impăratului.
"x

După aceste acic vin din Bucureşti deputaţiile pentru
pe Domnitorul și Adunarea, Electivă din Iaşi.
Programul pentu prezentarea deputaţici din București
I. $. Principolui Alexandru Ioan I, Domn al Moldovei și
Românești, în 29 Ianuarie (10 Pevruaric) 1859, publicăt

a felicită
dinaintea
al 'Țăreiîn 28 Ia-

nuarie (9 Fovruarie) 1859. Iaşi:

1. La 11 ore, oastea de toată arma va fi înşirată pe piața Palatului în
mare .uniformă.
2. La 111/, ore, domnii membri ai Adunărei generale, corpurile: profe-

soral și municipal, amploiaţii suporiori
intră în sala 'Tronului.: -

ai deosebitelor. ministerii, ete. vor

„104

3. La 111/, ore,
nească, escortată de
şeanu, unde va găsi
palat. La trecerea
muzicile vor sună
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d-l Ministru al Trebilor străine va merge în careta domun pluton de cavalerie, la locuinţa Părintelui Episcop Argeadunată, deputaţia din 'Țara-Românească și o va întovărăși la
cortegiului pe dinaintea, oastei, aceasta, va prezentă armele;
imne naţionale, şi la sosirea: sa la palat, patru adjutanţi

domnești vor primi deputaţia și o vor precedă în sâlonul oval.

4. La, 12 ore, Măria Sa Domnul, precedat de Statul major și însoţit de
Ministrii săi, va, intră în sala Tronului şi se va sui pe tron.
5. Indată atunci, d-l Ministru al Trebilor străine va introduce deputaţia

română în sala Tronului şi o va prezentă Inălţimei Sale.
6. In vreme co deputația va prezentă Inălţimei Sale actul de alegere a

Domnitorului al Adunărei Elective din București, artileria va slobozi salve de
tunuri în număr de 101.
7. După săvârşirea, acestei solemnități, Adunarea. generală se va întruni
spre a primi deputaţia română.

8. Tot orașul, seara, va fi splendid iluminat, în memoria acestei zile glorioase, şi în onorul deputaţiei române.
Ministrul Trebilor din afară, (subscris) V. Aleosanări,

Relaţiunea oficială despre primirea Deputaţiei Adunărei Elective
a Valahiei de către Domnitorul Alexandru loan I, în 29 Ianuarie

(10 Pevruarie) 1859.

I. 5. Principele: Slăpânitor a:primit în “sala Tronului, Joi, în 29 anuar
rie, pe deputaţia Adunărei Elective din 'Țara-Românească,
Această deputaţie se compuneă din Prea Sfinţia Sa Părintele Climent, Episcopul Argeșului, d-nii Scarlat Kreţulescu, Alexandru Florescu, Barbu Slătineanu, Constantin Alexandru Rosetti și Nicolae Opran.
|
Prea Sf. Sa Episcopul Argesului a rostit următoarele:

Prea Inălţate Doamne !
" «Țara-Românească, acea țară soră a Moldaviei, a atras binecuvântarea cerului, insuflând pe toţi fiii săi ca să 'vă aleagă Domn. A-Totputernicul să

vă dea ani mulți și fericiţi, pentru ca aceste

țări cari fiind

despărțite,

au

suferit atâtea nenorociri, să se bucure, fiind întrunite, de o vieaţă fericită, sub
oblăduirea Mărici Tale. : Adunarea generală a 'Țărei-Româneşti no-a însărcinat a depune în mânile Măriei Tale acest act, prin care sunteți Alesul ci;

noi suntem fericiţi a i-l aduce, însoţit cu aclamările poporului român şi cu
binecuvântarea cerului. Să trăeşti Măria Ta, şi Dumnezeu să binecuvinteze

țările creștine Moldova şi 'Ţara-Românească ! !»

" După aceea, d-l Florescu cetește actul Alegerei.

După cetirea acestui act, d-l C. A. Roselli zice urinătoarele:
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«Măria Ta! Suntem mândri și fericiţi că Adunarea Electivă din București
ne-a. onorat cu marea, și. frumoasa misie de a depune coroana lui: Mihaiu în
mânile Măriei Tale, căruia

fraţii

noștri

de aici

au

încredințat

coroana lui

Ştefan. Ceeace însă înalță misia noastră şi face să tresalte de fericire inima
Măriei Tale, este că Românii Munteni au coronat în Măria Ta nu un individ,

ci marile principii. de vieaţă ale naţionalităţi noastre.
„ «Românii din Moldavia avură fericirea de a proclamă, cei dintai Unirea
acestor două trunchiuri ale aceluiaș trup, aclamată apoi în unanimitate de
cinci milioane de Români şi de amândouă Adunările ad-hoc.

«Sau mai găsit oameni cari au zis, chiar în conferințele din urmă, că
acele Adunări n'au fost exprimat adevărata dorință a naţici, şi cererea
noastră cea, mai osenţială, fâră împlinirea căreia nu ne este cu putinţă a
trăi, fu din nou amânată. Cu inimile sdrobite de durere, ne supuserim, cu

toate acestea, voinței

minorităţei Puterilor

gerea Domnului. In momentul

chezașe, și procedarăm

la ale-

însă în care Adunarea, Electivă din Bucureşti

voiă să înceapă a procedă la alegerea Domnului său, fatala prăpastie, în care
ne aruncă despărţirea puterilor administrative, se arată înainte în toată adâncimea &i, şi în acel moment, mandatarii naţiei, stingând cu lacrămilo lor
focul de ură şi de diviziune ce nenorocirile trecute aprinsese între clase și
partide, se luară unii pe alţii în braţe și săriră cu toţii fatula. prăpastie,
strigând : Să trăească Alexandru loan |!

«Toţi cei cari, străini sau Români,

au fost faţă în acel moment solemn

şi unic, poate, în analele istoriei omenirei,

umilință ce au tescuit naţia română,

au zis:

că secolii

de durere

și

în loc de a o ucide, nau făcut decât

a comprimă a ei putere, spre a o face astăzi, printr'o singură săltaro, a se
arătă deodată înaintea Europei, tot acea nație jună şi puternică, pe care ea
a fost cunoscut-o când eră, bulevardul de apărare al civilizaţiei contra barbarismului.
«Măria Ta! In acest minut, când putem, în sfârșit, şi noi a ne ridică

frunţile fâri ruşine,și a ne uilă cu recunoştinţă, dar fără umilire, în faţa
Europei ; în acest minut când, stând pe tărâmul Moldovei, simţim toţi că
stim pe sânul aceleiaş mame,
a Europei întregi asupra unui

* «Numele

Domnului

fie-ne iertat a atrage privirea Măriei Tale. și
fapt din cele mai mari.

ales -de Moldavia,. în momentul

ce fu pronunţat în

mijlocul Adunărei Elective din Bucureşti, avi, cum -ziserăm, magicul

efect

a înfrăți și a întruni toate acele clase, a cărora desbinare și — de ce să n'o
spunem
? — a cărora ură și combatere au „fost condus.de mai multe ori
naţia română la peire.
«Acest singur fapt, mai mare decât chiar acela din memorabila noapte
de 4 August din analele istoriei franceze ; această. minune, ce.nici o ,pulere
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omenească 'n'ar [i putut îndeplini, este de ajuns spre a arătă pipăit
că cei
cari vor mai îndrăzni a refuză Unirea Principatelor, voesce a ne şterge
din
sânul naţiilor celor vii. Totodată, această alegere este consfinţirea
unuia din.
cele mai mari principii ale secolului nostru. Ceeace sabia celor mai
viteji,
Ștefan și Mihaiu, n'a putut face, Unirea Tronului Principatelor,
numele Mă-

"viei Tale, ca reprezentant al acestei idei vitale, a făcut-o în
o domnie de
nouăsprezece zile. Vadă, acum cei cari cred că naţiile se câştigă
prin sabie,
că adevăratele conchiste nu se mai fac decât printr'o idee mare
'și:adevă-.
rată, şi înţeleagă, în sfârșit, neamicii noștrcăi:
ps cei cari Dumnezeu i-a.

întrunit, nici o mână omenească nu-i va mai puteă, despărţi."-

.

«Primește deci, alesule al României, pe lângă -coroana Princip
atului de
peste Milcov, ce suntem trimiși a-ţi aduce, și inimile a două
milioane şi

jumătate de Români,

cari ne-au însărcinat a.ţi'le închină cu

amor și res-

poct, şi a to asigură, că pe cât-vei țineă cu tărie stindardul Unirei,
al naţionalităţii, al dreptăţii și al libertăţii, Românii de peste Milcov,
ca şi 'cei de
aici, te vor urmă ca un. singurom și strigând cu un singur
viers: 'Trăească

România! Trăeâscă Domnul Alexandru loan 1!»
Strigările entuziastice răsunau pretutindeni în sală, iar A/ăria Sa Domnul.
României. a răspuns urmitoarele :
«In numele actului naţional și măreț, prin care Adunarea . Elesti
vă din

București a întrunit coroanele Țărei-Românești şi-a Moldovei,
declar că pe
cât sunt mândru de :a Mă găsi înălțat pe tronul Moldovei,
pe atât sunt ase-

menea mândrude a vedeă numelemeu

înscris în rândul

Domnilor "Ţărei-

Românești. In ochii mei, actul ce l-aţi desăvârșit, domnilor
deputaţi de
peste Milcov, este triumful unui principiu mântuitor, ce viează
cu tărie în

inimile Românilor — principiul frăţiei românești! El ne-a scăpat de
pierzare

în trecut, el ne reînvie în timpul de faţă, el ne va duce la
bineși la mărire
în viitor. Să trăeasci dar frăția româncască ! Să trăească Princip
atele-Unite !».

Procesul verbal X al Adunărei

nuaric (10 Fevruaric) 1859:
Astăzi, în 29

Elective

a, Moldovei,

din

29 Ia-

Să

Ianuarie, la 11. ore

dimineaţa, sa deschis ședința a zecea

sub preşedința Inalt Prea Sf. Sale Păr. Mitropolit.
Se cetește apelul nominal, după care sunt faţă 43 membri.
D-l Preşedinte : Deputaţia din țara suroră, venită spre a aduce
Inălţimai:

Sale Domnului Stăpânitor actul alegerei săvârșite acolo, a.arălat dorința de
a

salută pe Adunare. Ia această privință, biuroul a pregătit
un program.
D-l Viceprezident cetește următorul program :
ăi
Șase. deputaţi din Adunare vor .f însărcinaţi a introduce
în sala Adunărei

deputaţia dela: Bucureşti,

.

o

a
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Ajungând în mijlocul salei, d-l Panu, de: pe “tribună, le: va : adresă cuvântul de salutare.
Vicepreşedintele şi secretarii se vor cobori întru întâmpinarea deputației şi îi vor da acolaţia frăţească.

Inalt

Prea Sf. Sa

va invită pe membrii deputaţiei a luă loc la scaunele

ce le sunt pregătite la biurou.
Adunarea întreagă va salută deputaţia prin: Să |trăească România, ! Să
trăească deputaţii României !
Programul se adoptează de Adunare în unanimitate.
Cu încuviințarea, Adunăreise numește o deputaţie de şase membri, spre
a introduce pe d-nii membri ai deputaţiei din Bucureşti în -sala ședinţelor.
Această comisie se compune din d-nii: Ştefan Catargiu, P. Rosetti-Bălănescu,
A. Botez-Forăscu, Iorgu Radu, G. Cuciureanu și M. Kogălniceanu.

La 12 ore, membrii deputaţiei din

București: Prea, Sf. Sa Păr. Episcop

de Argeș, d-nii Scarlat Kreţulescu, Nicolae Oprean, Barbu. Slătineanu,
Alexandru Florescu şi Costache A. Rosetti intră în sala şedinţelor, preec-

daţi. de d-nii cestori şi însoţiţi de cei şase trimiși ai Adunărei.
Toţi membrii Adunărei stau în picioare. şi:membrii deputaţiei au luat
loc în mijlocul sălii.
Atunci d-l A. Panu se suie la tribună și rostește următoarea, alocuţie din
partea Adunărei ;
"

«In momentul de fa, îmi pare,. domnilor, că îngerul lui Dumnezeu

stă

ridicat asupra, noastră și chiamă la vieaţă o nație care semănă uitată de Dumnezeu și de oameni.
:
«Puneţi mâna pe inimile voastre ș ascultați glasul care se ridică dela.o
lature e ţărei pânăla alta; priviţi împrejurul vostru și vă veţi convinge că

învierea, României este decretată în ceruri și se împlinește pe pământ.
«Ferice bărbaţii cari, luând inspirările lor din patriotismul acel adevărat,
au lăsat egoismul

și interesul

de

provincie

de o parte șiș au cugetat la în-

teresul cel mare, la interesul naţionalității.
-

«Perice vouă,

o! Românilor,

cari aţi întrunit acum

nați a noastră

dela Car-

paţi și până la Marea Neagră!
«Ferice, o !. fraţilor, cari re aduceţi astăzi actul acest mare de înfrățire!
Numele voastre vor fi înscrise în istorie, dar totodată ele vor fi rostite de
Moldoveni ca niște nume scumpe alo fraţilor iubiţi, ce au adus speranța și
fericirea în mijlocul familiei, unde doliul și durerea însemnă lipsirea voastră,

Cine de acum ne mai poate despărți? Unirea a pătruns toate. spiritele, ca
aerulce ea respiră. Ea a devenit simţirea obicinuită, idea fixă a fiecăruia.
«Mulţi au suferit, mulţi au căzut în luptele secolilor. Pământul României
e plin de martiri necunoscuţi ; .dar din acele suferințe a icșit o voie; din
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acele lupte a urmat o datorie; din pământul ce călcăm s'a ridicat o pulbere,
ca aceea care a dat născare Grecilor, şi toate au concurs acum la învierea

României !
”
«Uniţi dar, de acum, nimic să nu ne mai despartă! Europa va vedeă că
nația română are o misie de împlinit; noi o vom împlini cu demnitate și
bărbăţie, încât nici dușmanii noștri să nu poată nimic bănui.
«Salutare dar, fraţilor, de trei ori salutare din

partea Adunărei

întregi».

Urmează, aclamații generale de: Să trăească România! Să trăcască deputaţii din București !
"Atunci vicepreşedintele și secretarii, coborindu-se întru întâmpinarea de-

putaţiei, le dau

acolaţia frățească, și Inalt Prea Sf. Sa Păr. “Mitropolit invită

„pe membrii deputaţiei de a luă loc-la scaunele ce sunt pregătite la biurou.
Adunarea întreagă salută deputația: Să trăească România ! SĂ trăcască
deputaţii 'români !

|

D-l C. A. Rosetti se suie la tribună:
«Nu

știu ce poate fi cel dintAiu cuvânt

rostit de un Muntean, de un fost

Muntean pe tribuna Adunărei Moldovei decât: Să trăeascăi România!

Ceeace

zice fratele nostru Panu, sunt cuvinte ieșite din inima a cinci milioane. de
Români; nu pot face alta decât a le repetă din cuvânt în cuvânt. Românii

de peste Milcov sunt hotăriţi a susțineă tot ce aţi făcut, saua pieri. Căci ei
nu au uitat cuvântul bătrânilor, care zice: Piară cât de “mulți dintre noi,
numai 'să rămâe tot "Țară Românilor.. Şi voința, naţiei va fi respectată

de-astă dată; căci nici o putere nu va
singur trup ; nici o putere nu va mai

întrunit»,

a

D-l Roselti se pogoară delu tribună,
trăească România !

cuteză a ne osândi, că voim a fi un
puteă trunchiă ceeace Dumnezeu a

însoţit "de

nenumărate urări

de: Să

D-l Florescu se suie la tribună:
«Fraţilor compatrioți, Iertaţi emoțiile inimei mele, căci ele sunt produse,
domnilor, de spectacolul ce mă înconjoară, și mai mult de triumful princi-

piului împrejurul căruia ne-am grupat. D-l Panu ne-a adresat nouă cuvinte
de felicitare. D-lui a spus înainte că noi am produs obiectul sărbătoarei de
astăzi. Sunt cincisprezece luni de când, în Adunarea ad-hoc, făcând parte

cu d-l Rosetti dintro comisie, vă adresam o mulţumire pentru
ați avut a pronunţă,

norocul

ce

voi cei dintâi, acele dorinţe sfinte ale Românilor.
Nu-i

„modestie, dacă și astăzi, ca şi atunci, voiu zice că iarăș voi ați luat
țiativa. Voi, fraţilor, no-aţi deschis drumul pe care îl gonim de secoli
mumăraţi, pentru a ajunge la ţinta ce trebue să ne conducă la gloria
moșească, De aţi fi fost la București, în mijlocul nostru, aţi fi simţit cu
“multă putere „tot ce are de sacru această serbare naţională. Puţine

ininestrămai
sunt
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de zis, după cuvintele atât de elocuente ale d-lui Panu. Voiu aruncăo privire retrospectivă asupra evenimentelor trecute, ca să vă dau cel puţin o
slabi idee despre caracterul de sfințenie, ce poartă în sine ziua dela 24 Ia-

nuarie. Atât în una, cât și în cealaltă țară suroră a

am

noastră,

fost su-

puși do secoli la aceleași calamităţi, la aceleași nenorociri. La noi spiritul
de desbinare ajunsese la un așă grad, încât părintele cu liul, frate cu frate,

nu se întâlniau decât numai
sfășierei ! Voi, fraţilor, aţi
ne-a adus înapoi în sânul
zintă un: princip, principiul
care trebue să întrunească

Alexandru loan 1 înfățișează şi un
obşteşti, căci
țimei Sale în
rora, când cu
de întristare

aruncă în faţă

spre a-şi

mănușa

luptei şi a

luat iniţiativa, căci nc-aţi arătat pe acela care
patriei, ne-aţi arătat pe o persoană, care repreacela mântuitor al Unirei Principatelor, princip
două 'părţi ale aceluiaș corp. Voiu adăogă că

simbol,

simbolul

păcei şi al înfrăţirei

trebue să o zic, în minutul în care s'a pronunţat numele InălCamera noastră, lacrămi de bucurie au curs din ochii tutuun minut mai înainte, nu prevedeă cinevă alta, decât lacrămi
și de doliu. Ziua de 24 Ianuarie este o zi măreaţă, pompoasă,

o zi pe care n'au gustat-o nici strămoșii noștri. Ei se întâlniau, înainte, în
lupte crâncene între dânşii; astăzi ne întâlnim noi pe câmpul. înfrăţirei

obşteşti. Eroii noștri, cu sabia, voiau să realizeze aceea cc, astăzi, se reali-“
zează prin voința prea puternică a lui Dumnezeu ! Primiţi dar, Domnilor:
Deputaţi, felicitările Adunărei. din Bucureşti
pentrucă aţi pășit întiiu pe
calea cea dreaptă și glorioasă, care trebue să ne conducă spre regenerarea
naţiei. Să trăească România una și nedespărţită! Să trăească, nu Principatele-Unite, ci Principatul Moldo-Român !»

Nesfârşitele

aclamaţiuni

de:

Să trăească

deputaţii

din

București!

Să

trăcască Alexandru loan |! Să trăească România! au urmat elocuentelor
cuvinte ale d-lui Florescu.
Inalt Prea Sf. Sa Păr. Mitropolit, consultând mai întâiu Adunarea, ridică
ședința.

Darea de seamă despre primirea Deputaţiei Orașului . București
de către Domnitorul Alexandru Ioan I, în „30 Ianuarie (11 Fevrua-

ric) 1859:
Consiliului municipal din București. :
Conform

jurnalului

încheiat la 29 ale trecutei luni de onor. Consiliu, în

unire cu d-nii. deputaţi, subsemnaţii,

onoraţi cu misia a merge în - laşi ca

să depue Măriei Sale Domnitorului omagiile de credinţă și de devotament ale
Capitalei București, îndeplinind-o cu toată demnitatea cerută, socotesc de a

lor datorie a face cunoscut onor. Consiliu, că așă, după cum urmă a se
aşteptă cinevă, deputaţia Bucureştilor fu primită în toate orașele ce cad în:
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toată onoarea și bucuria locuit

o-.
rilor, ale căror inimi erau încă eleotrizate de memor
abila faptă a Adunărei
generale dela 24 Ianuarie. A doua zi, după ajunge
rea noastră în Iași, d-l
„Minis
tru

din

Lăuntru

înfățișindu-ne la Măria

Sa,

îi rostirăm

discurs:
|
.
. «Inalte Suverane al Principatelor-Uhnite!
«Cumplitele calamităţi, prin cari trecură țările noastr
e surori

următorul

|
în curs de

„mai mulți secoli, nu fură decât niște încercări ale
credinței Românilor în
Dumnezeul părinţilor lor! Speranţele lor însă fiind mai
tari decât dânsele,

Provedinţa, prin Adunarea generală a națiunei, dictă
chemarea Măriei 'Tale
la tronul țărei, şi astfel. ne place a crede că a
subseris mântuirea lor din :
suferințele

în cari gemeau.

|

- «Destinul; Măria Ta, păstră în secretele sale
divine actul de unirea tronurilor lui - Ştefan cel Mare și al lui Mihai
u Bravul sub sceptrul Măriei Tale.
«Din urna Adunărei generale de peste Milcov
, ieșind numele Măriei Tale,
Capitala București tresări de. bucuria unei
asemenea fericiri neașteptate, și

ca, centrul, în care se resfrâng ecourile

urărilor de

mulțumire

a trei

milioane aproape de locuitori, vine astăzi, prin
noi, reprezentanţii ei, să depuc la picioarele Mărici 'Tale omagiile de credin
ţă și de devotamentul său
cel mai nestrămutat, de care se simte mișcat
ă.
<O sută cincizeci de mii de locuitori, Măria
'Ta, Viaşteaptă cu braţele
deschise și cu inimile bătânde de bucurie,
ca să Vă primească în mijlocul
lor, fiindcă au o convicție tare că Măria Ta
le aduci dreptatea, pacea, fră-

ţia și. prosperitatea, tuturor, şi că, națiunea puindu-Vă
într'o mână lacătul
trecutului și într'alta cheia viitorului, veţi desch
ide o eră nouă generaţiunei

prezente, și veţi lăsă de moştenire virtut
ea şi patriotismul generaţiunilor
viitoare. Iată, Măria, Ta, pentru ce strig
ăm cu toții și vom strigă totdeauna:
Să vă dărucască Dumnezeu zile îndelungat
e și inimă patriotică, în marea

lucrare a regeneraţiunei neamului român
esc»,
La acest discurs, Măria Sa a binevoit să

nii următori:

|

Ă

.
ne răspunză cam în

o

termi-

o

«Pe lângă cele ce am zis, ieri, Domnilor Deput
aţi ai Camerei 'din Vala-

hia, mai adaog

d-voastră

că

Bucureștii având

o burghezie

bine formată,
am cuvânt a mă rezemă într'insa și. a speră
mult dela înțelepciunea şi
tactica ei. Nu pot zice tot așă și pentru laşi,
unde această burghezie. nu
se cunoaște,
copleș

ită fiind de jidovime. Spuneţi dar conce
tăţenilor d-voastre
că Luni voiu plecă să viu în mijlocul dumne
alor, ca să ne cunoaștem mai
bine și să ne. punem. . pe lucru, căci trebue
să isprăvim odată cu formele
și cu vorbele».
.
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leşind dela “Măria
înainte

de

a

porni

Sa, ne: hotărirăm. întoarcerea pe
ne

arătarim

dorința

a

ne

a doua

-
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zi.

Dar mai

înfățişă şi la Măria

Sa

Doamna și d-l Colonel și adjutant Manu, șeful poliţiei, se însărcină a ne
anunţă și a ne vesti ora în care putem fi primiţi. Măria Sa, ca 'să nu ne

zăbovească din icălătorie,

binevoi

a ne primi la 9 ore dimineața.

Primirea

noastră fu de Măria Sa cu atăta bucurie și cordialitate, încât ne. făcu a
crede că ne aflăm înaintea unei adevărate și demne de respect mame. După
depunerea omagiilor noastre în numele Capitalei, Măria Sa împărtăși cu noi
dejunul, în mijlocul unei vesele conversații, atingătoare de circumstanţele de
faţă. Incântaţi de o manieră atât de nobilă, atât de populară, şi totdeodată
maternă, săvârșind dejunul și având să pornim, îi ziserăm : Plecând, Măria

Ta, ducem cu noi cea mai dulce suvenire, că am văzut adevărata mamă a

concetăţenilor noștri, cărora le vom spune că de acum nu vor mai fi orfani, şi că nevoile lor familiare vor găsi în inimă-ţi o adevărată compătimire.
Să trăiţi, Măria Ta, şi Dumnezeu Să vă aducă sănătoasă în mijlocul nostru !
Aci împlinindu-se misia noastră, venim a rugă pe onor. Consiliu să bincvoeascăa o împărtăși şi concetăţenilor noștri, spre a cunoaște rezultatul ei.
(Subscr
:) iși
loan

Penescu,

Avram

Gheorghiu,

Nicolae

Furcă,

Costache-Disescu,

Vasile

Constantin,

Comitelo Walewski trimite prin Consulul Franciei la Iași, în 29 Ianuarie/10 Fevruarie 1859, următoarea scrisoare Domnului Moldovei
Alexandru Ioan Cuza:
”
Principe ! Împăratul a primit cu un adevărat interes scrisoarea prin care
i-aţi anunţat alegerea voastră la Hospodorat, Simpatiile ce exprimaţi pentru
Francia şi pentru Maiostatea Sa l-au mișcat adânc, și a aflat în limbajul
Vostru aspiraţiunea generoasă a simțimintelor de patriotism și de devota-

ment ce aveţi pentru patria Voastră. Asemenea simţiminte explică sufragiile

unanime, cari V'au chemat la putere, şi într'ânsele veţi află înşivă, încrederea

care vi, este necesară pentru a face binele, ce se așteaptă dela Alteța, Voastră.

* “Impăratul, precum ştiţi, sperase pentru națiunea română instituţiuni mai
conforme cu dorinţele ei. Dar cu toată imperfecţiunea, lor, cele pe cari le-a
primit constitue un “progres real, și puteţi face mult pentru destinele ţărei
Voastre, puindu-Vă toată grija a le aplică, spre a arătă lumei, prin între-

buinţarea ce veţi face, că Românii erau demni de a obţineă mai mult.: Sunt
interpretul Maiestăţii Sale Imperiale, zicându-vă că dorinţele sale vă urmează
în desăvârșirea acestei nobile și grele intreprinderi,
Ni
Sunt fericit să Vă exprim această nouă dovadă de interesul ce-l poartă

Maiestatea, Sa Principatelor-Unite,

citările mele personale. .

și Vă rog să primiţi, în acelaş timp, feli-

O

+ (8) Gomitele de Walewski,
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Procesul verbal No. VIai Adunărei Elective a Valahiei, din 29 la„
|
nuarie (10 Fevruarie) 1859:
Astăzi Joi, 29 Ianuarie anul

a ţinut a șasea şedinţă sub
Em. Sa Prezidentul face
Demisia Prințului Barbu
pentru motive de siinătate.

1859,

Adunarea

Electivă a 'Ţărei-Românești

prezidenţia Em. Sale
Adunărei următoarele
Şlirbei, ca deputatal
Adunarea primește și

Părintelui Mitropolit.
comunicaţii : .
orașului Râmnicu- Vâlcea,
hutărește a se comunică |

Guvernului această demisie, spre a procedă la o nouă alegere întracel colegiu.
Comisia însărcinală cu alcăluirea unui proiect de lege asupra Listei
civile a Domnului depune raportul său prin d-l Boerescu, raportorul său.

Adunarea decide a se tipări mai întâiu acest raport, ca să se împartă depu-

taţilor spre a-l studiă, şi amână discuţia pentru seanța de Marţi 3 Fevruarie.

D-l Dimitrie Brătianu, în numele

comisiei pentru redacția Memorandului

explicativ, arată că comisia, încă nu și-a terminat

lucrarea
.şi nu poate. de-

“pune raportul său până Marţi, la 3 Fevruarie. Adunarea primește.

Unul din secretarii Adunărei dă cetire, în numele biuroului, votului de
mulțumire către Puterile suzerană şi garante, exprimat în seanța dela 26
Ianuarie și a căruia formulare a fost biuroul însărcinat a o face. Adunarea
primeşte redacţiași hotăreşte a se comunică reprezentanților Puterilor prin
Guvern. Acest act se va anexă la acest proces verbal.
După aceasta, Eminenţia Sa ridică ședința și hotireşte următoarea ședință
pentru Sâmbătă la 3L Ianuarie, pentru asealege 2 secretari şi pentru ca d-l

Ministru din Afară să comunice Adunărei răspunsul Inălţimei Sale Domnului

la întrebarea, ce i s'a fâcut,
Poartă,
|

cum

trebue

si

se

trimită adresa

către

Inalta

Prezidentul, (subscris) Ni fo n, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.

Secretarii, (subsorişi) A. Arsache,

$.

Pălcoianu,

$. Turnarvitu.

„Anexa A.—Act de mulțumire al Adunărei Elective a Valahiei către
Marile Puteri, votat în ședința dela 26 Ianuarie/7 Fevruarie 1859:
In seanţa dela 26 Ianuarie, Adunarea legislativă a Țărei-Româneşti a socotit că îndeplineşte o datorie sfântă, şi că este credinciosul interpret al na-

iei, votând, în unanimitate,

expresia adâncei sale recunoştințe către Inaltele

Puteri: Suzerană şi Garante, pentrucă au conservat din „nou şi au pus sub
puternica lor garanţie, prin Convenţia dela 7/19 August 1858, vechile noastre
capitulaţii şi ne-au asigurat astfel deplinul exerciţiu al tuturor drepturilor ce

decurg dint'însele,
-

|

|

" Prezidentul, (subscris) Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahici,

Secretarii, (subscriși): A. Arsaohe,

8. Pălcoianu,

8. Turnavitu.
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Anexa B.—Demisia: din mandatulde deputatal orâşului RâmnicuVâlcea la Adunarea Electivă a Valahiei, dată, de Prinţul Barbu D.
Știrbei în 28 Ianuarie/9 Fevruarie 1859:
Eminenţei Sale Prea Sfinţitului Mitropolit, “Prezidentul Obşteştei Adunări.
Starea de astăzi a sănătăţii mele, precum e cunoscut de toţi, nu m'a iertat,
nici mă va iertă multă vreme a luă parte la lucrările onorabilei Adunări.
Acum, îndată ce primii dela, secretaria președinței actul de alegerea mea,
verificat de comisia Camerei, ca să nu stea locul vacant şi ca să se poată
procedă la alegerea unui alt deputat, viu cu mâhnire a-mi da demisia de
mandatar al oraşului Râmnicu-Vâlcea.
|
Sunt cu adânc respect al Prea Sfinţiei Voastre fiu sufletesc
—

:

(Subseris)B.

D. Știrbei.

“Anexa O. — Raportul Comisiunii Adunărei Eleciivo a Valahiei, însăr-

cinată, cu alcătuirea unui proiect de lege asupra Listei Civile a Domnitorului, prezentat în 29 Ianuarie/10 “Fovruarie 1859:

Comisiunea, însărcinată de a prezentă onor. Adunării un proiect relativ
la Lista Civilă a Domnului, cu onoare își supune acestei onor, Adunări lu-

crarea sa.

In virtutea art. 14 din Convenţia din Paris dela 7/19 August, Camera este
în drept a fixă, 1 a instalarea Domnului, şi odată pentru totdeauna, Lista, sa,
Civilă,
Comisiunea crede că suma de 36.000 galbeni pe an este îndestulătoare
sprea susțincă, cu demnitate şi onoare pe capul ţărei noastre, Această sumă

6ste mai în proporţie cu veniturile ţăirei noastre, și oferă Domnului destule

inijloace spre a minţineă splendoarea tronului, nu o splendoare de: un duh
de aparat și fără calcule, ci o splendoare demnă și simplă, așă precum se
cuvine să o aibă un Domn constituţional, ce-și propune a regeneră o țară, ce

are trebuinţă de atâtea îmbunătăţiri

materiale, şi ale. cărei venituri au fost

risipite fără nici un rod. Această sumă

se însemnează, odată: pentru totdea-

una, după cum zice art. 14 din Convenţie, adică pentru

toată vieaţa Dom-

SE
nului Stăpânitor. .
„Pentru mai multă regularitate. în plata acestei liste civile, şi pentru o mai
mare ușurință a tezaurului public, Comisiunea este de opinie ca, conform cu
ceeace 'se face şi în alte State ale Europei,
Lista Civilă să se plătească nu pe
fiecare an, ci în 'rânduri, adică regulat la începutul fiecărei luni.
Dar pe lângă Lista Civilă, naţia română să, dea Domnului său și un palat
spre a locui; acest palat cată să fie aprovizionat cu toate cele trebuincioase
vieţuirei unei persoane de rangul său. In alte State, aceastu se face pentru
Analele A. R.—Tom.

XXXIV.—Memoriile

Secţ. Istorice,

s
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fiecare Minister în parte. Palatul princiar, cu toate cele trebuincioase şi cu tot
mobilierul său, este proprietatea naţiei. Comisiunea dar, conformându-se cu obiceiul general, este de opinia ca, Palatul princiar să se dea în dispoziţia Dom-

nului în stare buni şi cu toate trebuincioasele, cu cheltueala, Statului.
Odată însă ce această dotaţie s'a fâcut, odată ce Palatul s'a adus în bună

stare, rămâne a se ști pe seama cui vor fi cheltuelile de reparaţii, pe seama
Statului sau pe seama Listei Civile. Sunt două feluri de reparaţii: reparaţii
mari sau prefaceri radicale și reparaţii de întreţinere, adică reparaţii ordinare. Pentru reparaţiile cele mari și radicale. nu este nici o îndocală pentru
Comisiune că trebue să fie pe seama Statului.
|
Cât pentru reparaţiile de întreţinere și ordinare, Comisiunea, având în ve-

dere puţina lor însemnătate, având în vedere abuzurile administrative ce se
ficeau în trecut, cu ocaziunca acestor reparaţii, precum şi obiceiul care se
„urmează în alte State, este de opinie ca aceste cheltueli să fie în sarcina
Listei Civile.
|
a
Comisiunea s'a mai ocupat și de modul cum are să se administreze Pa-

latul princiar.: Acest Palat cată să-şi aibă un serviciu al său special, un mod
propriu de administrare. Cum să se facă acest serviciu ? Cum să se exerciteze
această administrare ? Cuvintele de delicateţă și de bună cuviinţă către per- .

soana Domnului au făcut pe Comisiune să fie de piirere ca Domnul chiar
să înfâţişeze Camerei un proiect de legiuire specială, pentru ca apoi Camera
să hotărască,
De aceea, conform cu toate câte s'au zis mai sus, Comisiunea cu onoare
supune onor. Adunări următorul proiect:
Art. 1. Lista Civilă a Domnului va, fi de 36.000 galbeni pe an, odată pentru
totdeauna.

Ari. 2. Suma din articolul precedent so va, plăti în douăsprezece rânduri,
la începutul fiecărei luni.
.
Art. 8. Palatul princiar se va da în dispoziţia Domnului, dotat de către Stat.
Art. £. Cheltuelile ordinare de întreţinere vor fi în sarcina Listei Civile.
Art. 5. Pentru modul administrărei palatului, Domnul va înfăţişă Camerei
un proiect de legiuire specială,
Membrii Comisiunei,

-

Cireulara

(subseriși:) C. N.

V.

No.

770

Brăiloiu,

C.

Bozianu,

Boerescu,

a Ministerului

de

Interne al

1. Klorescu,

Valahiei

prefecţii districtelor, din 29 Ianuaric (10 Fevruario) 1859:

către

Ajuns la Minister prin voinţa Inălţimei Sale Domnului Ţărei Alexandru
Ioan IÎ, m'am grăbit, prin circulara cu No. 652, a vă expune întâmplările ce
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au adus la domnia acestui Principat pe Inălţimea Sa, și consecințele ce noul
Guvern trebuește să tragă după dânsul.
Astăzi, că mi-am împlinit această, datorie, mă văd silit a, face o lucrare

retrospectivă, lucrare ce s'ar fi cuvenit să se facă, în timpul acestor din urmă,
trei luni.
_ Intradevăr, dacă nu Vaş atrage atenţiunea asupra Convenţiei dela Paris,
făcând prin d-v. s'o înţeleagă toți în literă și în spirit, alegerea Domnului

„nostru n'ar înfăţișă decât întrun fel mâglisitor

emanciparea

ţărei, regene-

rarea naţiei și înălțarea dreptăţii pe scaunul domniei, căci oricât de drept,
oricât de patriot ar fi Domnul, oricât de înaltă ar fi inteligența și simţimintele acelora ce au astăzi cârma, ţărei în mână, dacă condiţiile politice și
sociale ar fi rămas tot cele vechi, negreşit că voința Șefului Statului și
acelora ce-i servează ca ministri s'ar fi sfărâmat împotriva unui sistem ce
fusese

așezat pentru

peirea, iar nu

pentru regenerarea

României.

Dar, dom-

nule Administrator, să ne pătrundem bine că principiile Convenţiei dela
Paris sunt cari o să schimbe faţa lucrurilor în Ţările Române, și că, de-am
aclainat cu: entuziasm ca Domn al ţărei pe Inălţimea Sa Alexandru loan |
şi de i-am jurat devotament până la moarte, este încrederea ce avem în
devotamentul lui pentru principiile ce inaugurează Convenţia dela Paris și
„asigurarea ce avem că el va protege cu bărbăţie acea Convenţie şi o să

înlesnească cu dibăcie punerea ei în lucrare.
Cel dintâiu şi mai fundamental principiu al Convenţiei este chezășluirea
de cele şapte Puteri a vechilor noastre drepturi, ca State europeane, ca, State
autonome, State unde amestecul străinilor ar fi considerat de acum înainte :
ca o căleare-a dreptului public european și ca o violenţă (silă) făcută contra

libertăţilor europeane în genere.

Cele dintâi dar dispoziţii ale Convenţiei ne dau o patrie,
o ţară liberă, independentă, o ţară ce protege pe fiii săi, poate

nume, ce este sinonim de mumă.

,

căci numai
purtă acest

AL doilea, principiu fundamental al Convenţiei este egalitatea, tuturor Românilor înaintea legilor; acest principiu domneşte peste toate celelalte, el

este vital și trebue să fie de acum înainte sufletul societăţii noastre;. după
„chipul și asemănarea lui trebue să fie ficute toate legile, toate aşezămintele
acestei

ţări. -

:

Așă dar, domnule, de acum înainte, administraţia, ţărei, Bind. liberă, de
orice influinţă,,de orice apăsare, de orice: silă ar veni din partea, străinilor,
ea rămâne răspunzătoare înaintea naţiei de toate faptele ei; nimeni, nici
„Șeful Statului, nici ceilalţi funcţionari nu mai pot avea scuza, ca în trecut,
că voinţa, lor nu este pentru nimic în relele ce se petrec printrinșii, nimănui
„nu-i mai este iertat a zice că tot ce poate un funcţionar virtuos este ca să
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execute, cu imai puţină vigoare, răul ce-i eră impus. Nu, cine va face răul
de astăzi înainte, îl va face din singura lui. voință și este un criminal.
Cât pentru

egalitatea tuturor Românilor

înaintea,

legilor,

fiind o dogmă

a noului regim, ea dă administraţiei. mijlocul de a rădică nu numai în principiu, dar și în faptă pe milioane de Români la dignitatea, de cetăţean. Legea,

dar va fi mijlocul, ea vă face chiar o datorie neapărată ca, de-acum înainte,

să aplicaţi legile fâri deosebire de clasă, să tractaţi pe toți locuitorii din
acest diştrict după meritele lor personale, după calităţile lor morale, iiar nu,

ca în trecut, după

niște deosebiri

convenţionale.

Asemenea

ea

vă face o

datorie ca să respectaţi și să apăraţi cu energie toate drepturile ce au cotăţenii pe tărâmul legal al: egalităţii şi a ocroti, cu inteligență, toate interesele
ce vor căută să se desvolte întwacest cere de lucruri.

Gândiţi-vă un minut,

domnule

Administrator,

şi vă

veţi

încredinţă, ca.

mine, cât de frumoasă, cât de măreaţă, și totdeodati cât de lesne este misia

d-voastră de astăzi înainte. Intr'adevăr,: deveniți

de acum înainte iniţiatorii

poporului la vieaţa nouă, vicaţă de libertate și de naţionalitate, fâră ca să în-

tâmpinaţi

greutăţile

penibile,

amari, ce înfățișă

regimul

vechiu;

căci

vă

aduceţi aminte câtă iscusinţă, vă trebuii ca să lămuriţi drepturile fiecăruia,
într'o societate așezată pe privilegiuri, pe osebiri de clase, şi câtă greutate
vă trebuii ca să ţineţi cumpăna dreaptă, acolo unde influința personală su-

puncă legile. Când astăzi, legea fiind egală pentru toţi, când societatea, română a intrat în unitatea ci, exercițiul funcţiei d-voastre devine simplu și
lesne. Vă aduceţi aininte asemenea cu câte greutăţi puteaţi mănţineă, ordinea
publică, acolo unde mulțimea,

după pilda ce i-o da dela cel mai mic până

la cel mai înalt funcţionar, se învățase a nu mai respectă, legile, acolo unde
mulțimea,majoritatea țărei, nu se interesă. nici cum la, liniștea publică, căci
mai

bine puteă aşteptă, iar mai rău eră peste putință ; când astăzi, care este

Românul ce n'ar sări în ajutorul autorităţii, ca să minţineţi liniştea ob"ştească ? Cine nu sar interesă la siguranţa şi la independinţa patriei, ce l-a
ridicat la dignitatea, de cetățean, de Român liber? Cine nu s'ar interesă la
statornioiroa

legilor, când

ele sunt

pavăza

ce ne apără

și soarele

ce ne în-

„călzește şi ne luminează pe toți deopotrivă?
Până a nu sfârși, mă văd silit ca să ating o cestie care, deși delicată,
însă ce n'o pot ocoli în circumstanţele de astăzi, fără ca să fac o abatere

din datoriile mele.
|
Cum ați văzut, domnule Administrator, funcţiile d-voastre devin o misie

frumoasă, măreaţă, lesne chiar;

însă cu cât ca este-mai înaltă,

cu atât se

cere dela d-voastră calităţi de inteligenţă și de inimă de o natură mai osebită,și adaog că se maicere încă, ca nu numai să primiţi, în principiu și
ca o datorie de circumstanță, instituţiile şi regimul nou, ci ele să fie idealul
A
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d-voastră, să aveţi pentru dânsele o afecţie călduroasă şi un adânc devotament, să fiţi pătrunși, în sfârșit, că dela triumful și statornicia lor atârnă tot
viitorul neamului român și toată fericirea d-tale ca cetăţean ; căci cum am

mai zis-o, funcţionarii sunt, acum, la început
conservatorii,

apărătorii

rului român

pe drumul

nouălor

înainte

mai

cu osebire, nu numai

ci iniţiatorii, conducătorii

popo-

cel nou.

Aveţi încă în vedere, domnule
fiind de astăzi

așezăminte,

avantajul,

lor, ci o atribuţie a acelora

ce

Administrator, că funcţiile publice ne mai
privilegiul
o merită

unor. familii şi al

şi o sarcină

pentru

protejaţilor
cei

ce o pot

purtă, la cea dintâi abatere, la cea dintâi greşeală, Guvernul este hotărît să
io, în măsurile de îndreptare, cu tăria, energia şi imparţialitatea ce grelele
împrejurări impun astăzi Guvernului, singurul mijloc de a nu trece ca trădător
în ochii naţiei și ai Europei întregi, singurul mijloc de a, face pe mulţime
să se pătrunză că nimeni, fără osebire, nu poate clinti legile, fără să-și iea,
pedeapsa. Dela d-ta, dar, domnule, și numai dela d-ta, atârnă ca să înlesneşti
Guvernului mijlocul de a fi blând, fără de a fi nedrept. Dela d-ta și numai
dela d-ta atârnă astăzi să inspiri, prin purtarea, d-tale, respectul către legi
şi către autorităţi,

Te rog, domnule Administrator, ca, toate câte avusei onoare „de a vă co-

munică aci să le repetaţi d-voastră
d-voastră, ca astfel, cu toţii

funcţionarilor,

împlinindu-ne

ce sunt

sub ascultarea

datoriile ce ni le impune

noua

situaţiune a țărei, să putem a ne arătă înaintea Ruropei demni de soarta
ce ne-a fâcut şi să merităm binecuvântarea generaţiilor viitoare,
Ministrul din Lăuntru al Ţărei-Românești, (s.) N.

Strigătul
— «la, Focșani,
narea, Electivă din Iași.
Procesul verbul XI

la

Focşani»— revine

a Adunărei

“nuarie (11 Pevruaric) 1859:
Anul

1859, luna

lanuarie

Elective

în 30 zile. Şedinţa

Golescu.

din nou

al Moldovei,

în

Adu-

din 50

XI-a a Adunărei

se

Iar

des-

chide la amiazi. sub preşedinţa, d-lui Vicepreşedinte P. Mavrogheni.
D-l secretar I. Ganea face apelul nominal, lo care se află faţă 40 membri: şi absenţi șase, şi anume: 1 în congediu, d-l N. Catargiu; 2 bolnavi,
d-nii A: Balş și D. Iamandi; 3 n'au venit, Prea Sf. Sa Părintele Mitropo-

lit, d-lor Iorgu Ghica și Ștefan Silion.

D-l secretar Hasnaş ceteşte Procesul verbal al

şedinţei

trecute, care

se

adoptează de Adunare fără modificare.
.
p-l „secretar A. Gri igorinia cetoşte, o adresă din parte a locuitorilor finutu-
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lui Fălciu și orașului Huși, prin care felicită pe Adunaro' despre
mul, demnitatea și dreptatea lucrărilor sale. (Anexa A).

Se ceteşte asemenea şi o adresă

patriotis-

din partea comunităţii 'Târgului-Oenei

către Adunare, tot în înţelesul celei de mai sus. (Anexa B.).
D-l Kog găliceanu propune să se adreseze âmbelor comuniiăţi și ţinutului Fălciu, din partea Adunirei, mulțumire pentru simţimântul ce le in-

suflă, spuindu-li- se că Adunarea contează și de acum pe concursul lor.

Adunarea încuviințează a, sc treco o asemenea mulţumire „din parte-i în
Procesul verbal al ședinței,
D- C. Hur uzachi, raportorul Comisiei însărcinate cu examinarea proioc-.
tului trimis de Minister şi atingător de modul cercetărei semilor eforiceşti,
cetește raportul acelei Comisii, prin care se propun Adunărei următoarele

dispoziţii, în locul acelei cuprinse în proiectul Ministerului :

Semile municipale se vor înapoiă eforiilor. respective, spre a se cercetă
conform cu art. 26 al Anexei lit. H din Reglementul Organic, ca şi în anii

trecuți,

adică în neființa

deputatului

ţinutal, şi după

aceasta

se vor su-

pune, prin organul Ministerului din Lăuntru, cercetărei Adunărei.
Această măsură, va fi însă provizorie și numai pentru cazul de faţă, rămâind ca, la viitoarea organizare, să se iea în privire și regularea acestui

obiect. [Anexa C.).
D-l L. Catargiu propune a se aplică Ş 70 din Reglementul Adunărei.
D-l Cuciureanu : Aceasta nu e un proiect, ci numai

punere a Guvernului ; noi nici putem face proiecte.
D-l Cantacuzino: Din momentul ce Adunarea nu
propunerea e privită ca urgentă. Comisia ce a fost
nea; lucrarea ei este riarăș urgentă. Propun deci a

un răspuns la o pro-

este împărțită în secţii,
rânduită a fost asemese respinge propunerea

d- lui L. Catargiu,
D-l Ministru al Justiţiei: Nu cred că este nevoie a se amână luarea unei
hotărîri. Departamentul din Liuntru s'a, găsit în faţa unei legiuiri a Regulamentului Organic, ce este încă lucrător, și în perspectiva unei nouă orga-

nizări. Ce puteă deci Guvernul să propună în o așă, epocă de transiţie ? EI
„nu puteă să facă decât accea, ce a, făcut, adică de a propune iarăş o măsură provizorie, de a se aplică legea, veche fără a se prejudecă asupra nouă-

lor așezăminte de făcut. Când însă Adunarea va declară că membrii ci nu
pot merge pe la târgurile pe unde sunt aleși, spre a cercetă semile eforiceşti, membrii ei nu pot fi siliți la aceasta ; dacă Adunarea desărcinează pe

Guvern de aplicarea art. 26 din Reglementul Organic, Guvernul nu se opune
la concluzia raportului Comisiei.

D-l P. Casimir sprijină aplicarea $ 70 din Reglementul Adunărei,
Se pune la vot concluzia din: raportul Comisiei,
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Zece membri cerând, se procede lu aceasta prin apel nominal. Votează
pentru 27 şi anume: d-nii D. Lupu Botez, P. Balș, 1. Gheorghiadi, C. Ghica,
]. Donici, C. lacovachi, G. Cuciureanu, D. Corne, N. Cunano, M. Kogălniccanu, |. Cantacuzino, P. Carp, N. Mavrocordat, A. Mavrocordat, A. Panu,
N. Pisoski, Rosetti-Teţeanu, Î. Radu, Gr. Sturdza, A. Scorţescu, N. Suţu,
C. Iurmuzachi, A. Grigoriu, N. Rosetti-Bălinescu, G. „ Masnaş, I. Gane şi
P. Mavrogheni.
Votează contra 17 şi anume: d-nii A. Botoz- -Forăscu, N. Docan, G. lamandi, P. Casimir, St. Catargiu, L. Catargiu, A. Muruzi, C. Miclescu, N. Milu,
I. Pruncu,

|. Sturdza,
A. Ciurea,

D. Rosetti-Bălănescu.

D-l Vicepreşedinle declară că Adunarea a încuviințat concluzia din raportul Comisiei.
D-l Ministru de Finanţe ceteşte ordonanța domnească, prin care este în- .
săreinat a supune Camerei un proiect de legiuire pentru o contribuţie de 5
milioane, pe venitul proprietăţilor funciare. D-l Ministru arată Adunărei considerantele unui asemenea proiect,după care apoi ceteşte proiectul împreună,
cu lista, datoriilor Statului.
D-l P. Balş: Cât deficit este pe anul 1858?
D-l Ministru de Finanţe: Pe anul 1858 n'a fost deficit, ci mai ales un
oarecare spor ; Însă aceasta eră numai fictiv, căci s'a fost însărcinat pe Stat
cu un mare împrumut, pentru acoperirea acelui buget.

Se ceteşte $$ 68 și 69 din reglementul Adunărei.
D-l Gr. Sturdza: Dacă Guvernul cere acest bir pentru a face Unirea
Principatelor, cred că nimeni nu se va împotrivi, că mai ales toţi vom fi
gata, a face jertfe. Dacă este însă numai pentru întâmpinarea nevoilor ordinare, apoi să ni'se înfăţişeze mai întâiu bugetul şi apoi vom deliberă.
D-l Vicepreşedinte : După $ 68 din regulamentul Aduhărei, discuţia urmează numai dacă se iea în considerare proiectul.
D-l Ministru al Justiţiei:D-l Gr. Sturdza a prejudecat chestia, punând

în atârnare votul dela motivele ce ar sprijini această

dispoziţie; noi vom

răspunde la aceasta, când va urmă discuţia. Noi vam rugat a luă în discuţie această cestie ca urgentă. Dacă voiţi a intră în detaliuri, atunci nu

vă trebue trei zile, ci trei săptămâni. Gravitatea stărei de faţă, evenimentele în cari suntem, impun Guvernului datoria sacră de a vă expune starea
,
Şi a, se pregăti.
D-l Aogăluiceanu : Obicinuit nu prea sprijin propunerile Ministerului. Din
toate zisele ale oricărui Minister de mai înainte şi de acum, rezultă un fapt:
un deficit în exerciţiile cheltuelilor Statului ; lăzile sunt deşerto, nu . sunt
bani, și nu poate fi guvern fără bani. Trebue să dăm; a amână costia,

este a legă mânile Guvernului şi aceasta în niște timpi ca aceştia.
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„Se pune la vot prin sculare şi ședere, şi Adunarea
tate, a se luă în considerație proiectul.

primește, în: majori-

- Se cetește$ 69 din reglementul atingător de urgență.
D-l Kogălniceanu : Sunt pentru

urgenţă ; și

chiar

410

|

dacă coste să se

rân-

duească și o comisie, această comisie trebue să fie de urgenţă, și. îndatorită
a-și prezentă lucrarea în 24. ore,
|
D-l Gr. Sturdza : Nu pot votă urgenţa, înainte de a avea răspuns la în-

trebarea ce am făcut.

PE

» D-1-P. Casimir: Nu înţeleg comisie de urgență.

|

Dacă este

să se

rân-

duească comisie, apoi ea trebue să lucreze potrivit Regulamentului
Adunărei,
.
Mi
D-l Kogălniceanu : Comisia de urgenţăa fost aceea, ce am rânduit-o pentru
proiectul în cazul eforiilor. Votul pentru Unira din anul trecut
a fost iarăș

„după o comisie de urgență.

-

|

„D-l Roselti-Teţcanu : Văd că se propune ugenţă pentru proiect,
și apoi
rânduirea; unei comisii de urgenţă; ori propunerea este urgentă și atunci
trebue a, se luă în desbatere, ori, dacă rămâne a se rândui comisie, ea
trebue
să fie după Regulament.
Su
.
- Se pune la vot cazul urgenţei, și cerearea prin sculare şi şedere prezentând îndoeală, se procede prin apel nominal. Votează pentru 22 şi anume:
C. Ghica, I. Donici, C. Iacovachi, G. Cuciureanu, D. Corne, N. Canano, Kogălniceanu, I. A. Cantacuzino, P. Carp, A. Muruzi, A. Mavrocordat, A. Panu,
N. Pisosli, Rosetti-Teţcanu, Scorţescu, N. Suţu, I. Sturdza, C. Hurmuzachi,

A. Grigoriu, N. Rosetti-Băliinescu, G. Hasnaș şi P. Mavrogheni.

Votează contra 18 și anume: A. Botez-Forăscu, L. Botez, P. Balș, [. Gheorghiadi, N. Docan, D. Iamandi, P. Casimir, Şt. Catargiu, L. Catargiu, N.

Mavrocordat,

C. Miclescu, I. Pruncu,

P. Rosetti-Bălănescu, |. Radu,

Sturdza, A. Ciurea, IL. Gane, N. Milu, St. Silion.
Şedinţa se suspendă pentru jumătate oră.

Gr.

La redeschiderea ședinței, biuroul dă cetire la două propuneri.
Cea, întâi, subserisă de d-nii N. Mavrocordat, .C. Miclescu, Şt. Catargiu,
Bălănescu, G. Iamandi, Gr. Sturdza, L. Catargiu, Radu, Canano, Forăscu,
Pisoslii, Carp, L. Botez, N. Docan, Ciurea, propune a se face un împrumut
în siguranţa dărilor ce ţara, este chemată, după art. 46 din Convenţie,
a fi

“ impusă.

"Cea de a doua, subserisă de d-nii |. Cantacuzino, . Cuciureanu, Muruzi,
Panu, N. Rosetti, C. Ghilia, A. Mavrocordat, 1. Sturdza, Kogălniceanu, propune a, se încuviinţă o contribuţie extraordinară și provizorie de 5 milioane
asupra venitului funciar și numirea unei comisii, care să. chibzuească modul
acestei impuneri,
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Se pune în discuţie propunerea întâia, ca, fiind mai depărtată de proiectul
Ministerului.
- D-l Kogălniceanu : La Focșani! a strigat toată, Adunarea, când a votat
adresa, către Domn și acea, către Adunarea din București. La Focșani dar!
Insă o Adunare, un Guvernământ întreg nu se poate transportă, fără mijJoace ; acele mijloace ne trebuesc acum şi cât mai în grabă. Propunerea ce

sa cetit este a se face un împrumut; noi știm însă, în împrejurări mai puţin
critice, cu ce greutate se pot face împrumuturile și cu ce dobânzi şi sacrificii. Cine ar puteă acum, în împrejurările grave în cari ne aflăm, căci
sunt grave, trebue si o spunem, cine ar puteă să ne încredinţeze că vreo
casă oarecare sar găsi a ne împrumută bani, sau dacă s'ar găsi, cine ştie
când şi cu ce condiţii în adevăr jidovești. Până atunci, evenimentele ne-ar
luă înainte. Până acum, am făcut patriotism prin dorinţe, patriotism cu cuvinte; acum se cer fapte. Am putut face orice dorințe cu inima; acum
trebue să le și executăm. Fără bani, nu vom puteă face nimic; nedând bani,
dovedim că nu avem curajul de a face nimic, că tot patriotismul nostru se
mărginește “în dorințe numai. Se vorbeşte de deficite; aici nu e cestie de
deficite, acel deficit se va acoperi; vom cercetă semile, bugetele trecute,
vom fi aspri, căci trehue să fim aspri,o măsturisese. Cine a făcut acel delicit și cine are a-l acoperi? Visternicii cari vor fi fost buni vor. căpătă recunoştinţă, cei co vor fi fost răi vor plăti tot până la o pară. D-l Alecsandri
a zis, mai. deunăzi, că banul e ochiul dracului; vom căută pe viitor o doftorie, ca aceasta, să nu mai fio așă; acea doftorie o și avem, responsabilitatea. Acum

însă nu e

vorba

de

aceasta;

acum

este

o

cestie

naţională,

să

arătăm că avem inimă de a pune în lucrate dorința noastră. "Țara va cunoaște acum, ce suntem în stare să facem. 'Toate depeșile, toate scrisorile
ce sau dus dela noi, au arătat lumei că dorim Unirea, că dorim binele
naţiei noastre. Este însă o depeșă, care ar întrece pe. toate celelalte; aceasta
ar fi: Proprietatea, mare, boierimea vine a depune pe altarul patriei cinci
“ milioane, spre râalizarea, votului din 5 şi 24 Ianuarie.
D-l P. Casimir:La Focşani, la Focșani! a zis d-l Kogălniceanu ; da,
dorim şi iar dorim multe! Şi eu mă unesc a face orice sacrificii personale;

însă aici sunt ca deputat, vreau să studiez mai întâiu proioctul, să mă gândesc asupră-i. Ni se vorbeşte de deficite; deficite uu fost, suntem mai de
mult deprinși cu dânsele. Guvernul le-a acoperit în trecut cum a putut;
„acum împrumuturile nu se pot :face decât prin Adunare; Adunarea, este

chemată a deliberă asupra mijloacelor; de aceea

voiu si văd bugetul, să-i

cercetez toate împrejurările. Atunci, văzând cu cât cheltuelile au a fi mai
mari decât veniturile, vom chibzui. ări rezoane binecuvântate, cum putom
a pune o sarcină asupra întregei țări? Am fost și sunt totdeauna pentru
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darea pe proprietate; o Cameră însă nu cred că poate luă asupră-și, acuin,
de a impune o dare asupra țărei.

D-l Ministru al Jusliției : D-l Casimir zice că are scrupule de respectat;
zice că nu ar ști ce dorește ţara. Insă, domnilor, d-voastră sunteţi ţara ; și
apoi nu se: aud în toată ţara, în toate zilele, aclamații că este gata a face
orico jertfă? Propunerea de a face un împrumut este încă inai apăsătoare

pentru proprietari. Creditul se reazimă pe mijloacele co ar aveă ţara; când

vom căută a face împrumutul, capitaliştii vor căută de bună seamă unde
sunt acele mijloace. Ştiţi că mijloacele de astăzi ale ţărei sunt acoperite;

nu vom puteă aveă un împrumut, până ce nu vom înfăţișă mai întâiu mij-

loacele ce

avem

spre

acoperirea

lui.

So

face

împotrivire

pentru

votarea

acestor mijloace, sub. cuvânt că n'ar fi pus în aplicare art. 46 din Convenţie.
Aşă dar, dacă se face împotrivire pe aceste cuvinte a se impune o dare

pe proprietate, am întrebă cu ce drept urmează a se luă darea dela locuitorii țărani, când art. 46 din Convenţie rostește egalitatea înaintea dăroi.
D-l L. Catargiu: 'Toate cele propuse de d-l Kogălniceanu și de d-l Mi-

nistru al Justiţiei

sunt cuprinse în propunerea

46 din Convenţie,

se hotăreşte a. se

pune

noastră;

pentrucă, prin art.

pe toți la dare, şi de

asemenea

dări se poate asigură
şi împrumutul ce este a se face; şi apoi Comisia,
orânduită pentru corectarea, semilor, va descoperi cine a produs deficitele,
și acei bani Împliniţi se vor vărsă iur în Vistierie, crezând totodată că la
asemena rogulare se vu ridică și capitaţia de asupra locuitorilor.
D-l Kogălniceanu : D-l Casimir a zis că este gata, ca persoană, a face

sacrificii; aici nu suntem numai simple persoane, aici suntem mandatarii
naţiei. "Ţara, şi-a manifestat prin aclamărilo-sale dorința ce are de a face sacrificii; eu

nam

şi este gala la
face foarte cu
chiar deşi sar
diţii jidovești,

desperat,

nici -desperez

de naţia

mea;

ştiu că ca a lost

orice, când scopul e mare şi demn. Un împrumut se putea
greu în timpii cei normali; acum însă ar fi cu neputinţă, și
puteă ajunge a se face, ar fi cu pierderi enorme şi cu:conprecum am mai zis. Mai bine ne vine să știm ce avem a da,:

„decât să ne supunem greutăților unui împrumut. Ni se. spune că. nu sunt
mijloace; dar ţăranul cu ce plătește? Cum, țăranii să urmeze a plăti şi noi
să aşteptăm, până ce se va puteă pune în aplicare art. 46 din Convenţie ?
Evenimentele însă nu aşteaptă! Aș vrea să văd la Guvern pe acei ce se
împotrivese astăzi, și sunt sigur că ar veni chiar. ci să ne ceară înainte de
toate mijloace. Bani ne trebue ; împrumuturi nu se pot face. Sprijinese pro- ,
punerea a se votă 5 milioane,și propun ca o comisie să se rânduească,

chiar din cei mai mari
dări. Să votăm,

proprietari,

pentru a găsi

modul

împlinirei acelei

domnilor, prin aclamaţie, cinci milioane.

D-l Casimir : Ca persoană sunt galantom, ca deputat sunt serupulos. Art.
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sămânța

adevăratei
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combinări a dărilor;

să mi

se în-

făţişeze mai întâiu bugetul și apoi vom aveă a hotărî. Sunt fudul de conștiința mea! Găsese că un împrumut ar suplini la nevoile în cari suntem.
Aceasta, este adevărul lucrurilor practice.
__D-l Minislru al Trebilor militare : 'Toate cele zise de d-l Casimir pot
fi foarte adevărate, însă lipsa este iarăș foarte simțită: casa miliției deşeartă ;
lefile soldaţilor neplătite pe mai mult timp; lipsiţi de îmbrăcăminte; trebue
neapărat a se găsi mijloace pentru înlăturarea acestor nevoi.

D-l Gr. Sluwrdza : Mă unesc cu d-l Kogălniceanu, dacă se va
că suma cerută este pentru a susţineă votul din 24 Ianuarie.

zice însă

Se pune la vot prin apel nominal propunerea, pentru împrumut,
Votează pentru 19 şi anume: A. Botez-Forăscu, Lupu Botez, N. Docan,
G. lamanâi, D. Corne, P. Casimir,N. Canano, St. Catargiu, P. Carp,
N. Mavrocordat, G. Miclescu, N. Milu, N. Pisoski, P. Rosetti-Bălănescu, [. Radu,
Gr. Sturdza, L. Catargiu, A, Ciurea, 1. Gane.
Votează contra 19 şi anume: P. Balș, C. Ghica, L. Donici, C. Iacovachi,
C. Cuciureanu, A. Muruzi, A. Mavrocordat, C. Rosetti-Teţeanu, A. Scorţescu,
N. Suţu, Î. Sturdza, I. Cantacuzino, A. Grigoriu, G. Hasnaş, A. Panu, C.
Hurmuzachi, N. Rosetti-Bălănescu, Jogălniceanu, P. Mavrogheni.

„Nu au fost la votare 'doi și anume: d-nii Gheorghiadi și Pruncu.
D-l Vicepreşedinte declară că, pe temeiul art. 80 din regulamentul Adunăirei, propunerea, este respinsă, fiindcă voturile exprimate pentru şi contra

au fost în număr egal.
” Diseuţia, se deschide asupra propunerei a, doua.

D-l Ministru de Finanţe : Ministerul declară că primește această propunere.
D-l L. Catargiu : Propunerna aceasta cere şi ea o comisie, ca şi coa dintâi
care s'a respins; prin urmare ar Îi a reveni asupra unui vot dat.
D-l Kogălniceanu : Este o mare deosebire. Comisia ce se propune acum
„este numai spre a combină modul impunerei. Să votăm mai întâiu art. 1,
care

propune

încuviințarea

unei

sume

de cinci

Se pune la vot prin sculare și şedere art.

milioane.

din propunere, care se adop-

tează de Adunare; asemenea se adoptează și art. II. Se

pune iarăș la vot

prin sculare și şedere întreaga propunere, care se adoptează de Adunare în
unanimitate.

Se procede la alegerea unei Comisii, compuse

din șapte membri,

însăr-

cinată de achibzui modul impoziţiei a celor cinci milioane. Se aleg de membri ai acei Comisii: d-l St. Catargiu, d-l L. Catargiu, d-l C. Hurmuzachi, d-l

N. Suţu, d-l E. Cornea, d-l G. Cuciureanu, d-l A.» Muruzi.
Biuroul dă, cetire unei cereri de concediu pe termen

-G. Iamandi, care se încuviinţează de Adunare..

de

zece zile a a d-lui
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Vicepreşedinle

did

ridică

şedinţa,

iar Adu-

narea, consultată, hotăreşte viitoarea întrunire po Marţi, în 3 Fevruarie.
„_

Vicepreşedinte, (subscris) P. Mavrogheni.

(Urmează iscăliturile secretarilor Adunărei).

Anexa

A.— Adresa

locuitorilor! din: districtul Fălciu şi din ora-

șul Huși către Adunarea

Elcetivă a Moldovei, prezintată

nuaric (11 Fevruaric) 1859:

în 30 Ia-

Onorabilei: Adunări Naţionale.
,
,
Patriotismul, demnitatea, și dreptatea, cu care onorabila Adunare Naţională

a ordonat începutul lucrărilor sale, iar mai cu seamă înţelepciunea cu..
care

a știut .nimeri pe unsul lui Dumnezeu şi alesul naţiei, în persoana Inălţim
ei
Sale . Domnului

Alexandru Ioan Cuza, carele

cu

adevărat se socoate pala-

diul celor mai sfinte nădejdii ale naţiei, au: deșteptat ca dintrun somn veșnic toată, țara, încât toți se felicitează, toţi se. inspiră de un viitor frumos
pentru Români. De aceleași simţiminte pătrunși până în adâncul sufletului,

şi ţinutul Fălciului, cu obștia târgului Huşi, iea îndrăzneală a depune cea
mai
devotată a sa mulţumire pe tribuna onor, Adunări, rugând pe Dumne
zeu ca,

reprezentanţii poporului nostru să fie şi de acum înainte. însuflaţi de acelaş
duh sfânt, spre împlinirea dorințelor, cari sunt ancora mântuirei naţionale.
Vivat deci Adunarea Naţională! Vivat Prea Inaltul nostru Domn! Vivat
Naţia Română ! Totodată, ţinutul Fălciului cu obştia aceasta, ca și oricare
Român cu inimă simţitoare, nu poate da uitărei adânca înțelepciune şi fru-

moasele sentimente patriotice ale d-lor Vornici Vasile Sturdza și
Anastasie
Panu, cari cu atâta devotament naţional au diriguit frânele Guvern
ului, încât
prin mijlocul atâtor valuri am: ajuns astăzi la acest liman fericit. Să trăeasc
ă

deci nepreţuiţii şi prea iubiții noştri Caimacami Vasile Sturdza și Anastas
ie
Panu ! Numele lor fie neșterse din inimile Românilor.în veci, şi faptele
lor
să fie de model pentru tot Românul. .

„Anexa B.— Adresa, locuitorilor orașului 'Târgul-Oenei către. Adunavea, Electivă a Moldovei, din 10/22 Ianuarie 1859: Onoratei obștești Adunări Naţionale a Moldovei.
Comunitatea orașului Ocnei.

|

Fiind mărginit, prin Convenţia din Paris, dritul persoanelor, ce
au putut, -

să iea parte la alegerea domnilor mandatari ai Adunărei Naţionale, tot
aceasta
a lăsat neatinsă mângâierea de a puteă, apreciă demnele lor acţii.

Comunitatea acestui oraș, socotindu-şi deschisă calea, ca să poată,
în acest
“caz, a-şi arătă mulțumirea și recunoştinţa sa, crede de datorie
a nu-și înăduși

sentimentele, de cari este pătrunsă şi a grăbi să le supuc onorate
i Adunări.
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Cea, întâi

dorinţă a comunităţii

realizate şi ziua de 5 Ianuarie,

este îndeplinită,

195

speranţele

sale

sunt

în care sa săvârşit alegerea la tronul ţărei

a Domnitorului nostru Alexandru Cuza, vărsând în inimile noastre chezășluirea fericitului viitor al scumpei noastre patrii, va [i atât de cu mare
dragoste amintită, ca şi numele bărbaţilor, cărora ţara a încredințat soarta,
Dovada caracterelor fiind faptele, dovada mulţumirei și a recunoștinţei

este, prin urmare, bucuria ce nu poate cinevă ascunde, când inima simţește
fericirea de care sa cuprins. Nu ştim cum sar puteă să arătăm bucuria ce
„ne-a pătruns la sosirea, vestirei rezultatului alegerei; pentrucă nu găsim cuvinte să o numim, şi pentrucă aceasta fu din rândul acelor bucurii ce, în
săltarea inimei, se primește
cu lacrămile în ochi.
|
|

Domnilor Deputaţi!

Voi cari aţi dat tuturor Românilor credința la care

aspirau; voi cari, adunând în inimile voastre dorințele unei naţionalităţi apăsate şi persecutate; voi cari, primind cea mai gingașă sarcină ce poate îm-

plini omul în lume, sarcina de a ferici o nație și a-i da un

frumos viitor;

voi cari, prin luptele morale aţi pus inimile. voastre a se jertfi, prin necontenită priveghere şi ispită ce urmează să aveţi în toate cele ce săvârșşiți; voi
cari aţi dat întâia probă de ce sunteţi hotăriţi a face; cum ar puteă cinevă
să vă mulţumească și să vă răsplătească ? Niciodată oamenii, numai singură
posteritatea, numai Dumnezeul atotputernic are să îndeplinească aceea ce
noi nu putem

decât

să-l

rugăm.

"Să trăească Principatele “Române Unite ! Să trăiţi, domnilor deputaţi ! Trăească iubitul nostru Domnitor, pe care consimţimântul vostru, prin luminarea:
“Sf. Spirit, l-a ales ! Să trăească membrii încetatei Căimăcămii, prin ale căvora drepte şi nepărtinitoare lucrări a putut ţara a-și manifestă dorinţele sale,
lăsând în toate inimile neşteărsa memorie ă numelor, cari se vor pomeni din

familie în familie și din generaţie în generaţie, ca şi ale acelor Eroi ai Românilor, de cari strălucesc paginele istoriei noastre. Dumnezeu să dăruească
tuturor lungire de vieaţă, de sănătate, toate sufleteştile mulțumiri și curajul ca,

să săvârşească aşezarea temeliei fericirei naţionale,

dându-ne

aceste plăcute ocazii, în cari din adâncul inimilor noastre,
copiii noştri, a chemă asupră-le binecuvântarea Lui.

Domnitorul,

având

a porni. spre

București,

totdeauna de
cu familiile și

Ministrul de Interne

al Moldovei Vasile Sturdza comunică Ministrului do Interne al ŢăreiRomânești prin o telogramă din 2 (14) Fevruarie 1859 această ştire:
Înălţimea Sa. Domnul Stăpânitor, Miercuri în 4 Fevruarie, pornind a veni
la Bucureşti, urmează 'Joi

seara

a mâneă

la Pocşanii-Munteni, a doua zi

Vineri a prânzi la Buzău şi ac mâneă la Ploeşti ; iar a treia zi Sâmbătă cu
ziua a întră în Bucureşti.
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publică

41G

măsurile luate pentru aAd-

în lipsa Domnitorului.

Mesajul domnesc No. 40 către Minsitrii Moldovei,
vruarie 1859:

din 4 (16) Fe-

Domnilor Ministri,
Ca ales Domn al 'Ţărei-Romănești, cerând trebuinţa, neapărată a.Mă duce
în sânul țărei surori, spre a răspunde la chemarea unanimă a fraţilor Ro-

mâni de peste Milcov, vă facem cunoscut că hotărirea Noastră este a plecă

la 4 ale lunei Fevruarie

din capitala Moldovei.

In

lipsa

Noastră,

Consiliul

Nostru de Ministri este însărcinat cu administrarea țărei, potrivit ordonanţei

Noastre sub No. 13, alăturată aici.
Deosebita încredere ce âvem

în simţirile D-voastre pentru

binele public

şi pentru persoana Noastră ne închezeșluește în deplinitate despre
păzirea
ordinului” legal, ce va urmă în lipsa Noastră, şi în această încredere
avem

de mulţumire a vă zice: Rămas bun, Domnilor Ministri, și revedere fericită.
a

(Subscris) Alexandru

Ioan.

Din ordinul Domnului, Ministrul 'Trebilor străine,
(subscris)

Aneză.— Decretul No. 13 al
Ianuarie (11 Fevruarie) 1859:
Principatele-Unite Moldova

și

Domnitorului

Valahia.

Noi,

V.

Alecsandri.

Moldovei,

din

30

Alexandru loan I, cu mila

lui Dumnezeu și voința națională, Domn al Moldovei.

d

La toţi de faţă și viitori sănătate. Am decretat și decretăm următoa
rele:
Art. 1. In timpul cât vom zăbovi în București, Consiliul Ministri
lor este

însărcinat cu administraţia Moldovei și cu ţinerea ordinului legal şi a
liniștei publice.
|
|
Ari. II şi de pe urmă. Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul
Trebilor străine este însiircinat cu executarea, ordonanţei de faţă. .
Datu-s'a în Domneasca

Noastră rezidenţă Iași, la 30 Ianuarie, anul

tuirei 1859, și al Domniei Noastre cel întâiu,
-

|

(5) Alexandru

:

mân-

Ioan.

Din ordinul Domnului, Ministrul Trebilor străine,
(s.) V. Alecsandri,
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Procesul verbal al Consiliului de Ministi din Moldova, din 4 (16)
Fevruarie 1859:
„ Incheiatîn scanţa Consiliului Ministrilor din 4 Pevruarie, anul 1859, prin

asistența următorilor membri :
Domnul

|

Ministru Secretar de Stat la Departamentul

din Lăuntru,

Vasile

Sturdza; Domnul Ministru Secretar de Stat la Departamentul Finanţelor şi
ad-interim la Departamentul 'Trebilor militare, Grigorie Balș;

Domnul

Mi-

nistru Secretar de Stat la Departamentul Cultului și al Instrucţiei publice și
ad-interim la Departamentul 'Trebilor străine, Costache Rolla; Domnul Ministru Secretar de Stat la Departamentul Lucrărilor publice, Dimitrie Se. Miclescu; Domnul Director al Departamentului Justiţiei, Dimitrie Meleghi.
Consiliul ascultând cetirea, ordonanţei No. 13 și a Mesajului Domnesc,

prin cari se însărcinează pe Consiliul Ministrilor cu administraţia Moldovei
şi ţinerea bunei liniște, până la întoarcerea Inălţimei Sale, se cunoaște
manent şi hotăreşte a ţinea seanţă în fiecare zi la 12 ore dimineaţa,

perspre

conformare cu precitatele acte, şi dar încheindu-se Procesul verbal de faţă,
se va comunică tuturor Ministerelor, spre ştiinţă, şi se va, publică prin cMonitorul Oficial», dimpreună cu ordonanța şi citatul mesaj.

Procesul verbal XII. a Adunărei Eloctive a Moldovei, din 3.:(15)
Fevruarie 1859:
!
Astăzi, în 3 Fevruarie 1859, a XIl-a ședință se
preşedinţa d-lui Vicepreşedinte P. Mavrogheni.

D-l Ministru Secretar
mesaje :
Domnilor

de Slat al Trebilor

deschide la amiazăzi, sub

străine cetește următoarele

Deputaţi,

Cerând trebuinţa de a însărcină pe Ministrul Nostru

Secretar
de Stat la

Departamentul 'Trebilor străine cu o misie peste hotar, vă .facem cunoscut
că, prin ordonanța Noastră din 30 ale curentei luni, sub No. 12, am încre-

dințat portofoliul său, ad-interim, Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultului şi al Instrucţiunei publice. Dumnezeusă
sa sfântă pază.
(Subseris)

vă

Alexandru

ţie

în a

loan..-

Din ordinul Domnului, Ministrul 'Trebilor străine, .
(subscris) V. Alecsandri.
Domnilor

Deputaţi,

.

“ Prin ordonanța Noastră din 2 ale curentei, No. 14, însăreinând

strul Finanţelor, d-lui Vornicul

pe

Mini-

Grigorie Balș, cu îndeplinirea ad-interim a
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funcţiilorde Ministru 'Trebilor militare, până la întoar
cerea d-sale Genetalului Costa

che Milicescu, carele urmează a Ne acompaniă
la Bucureşti, vă
Îîncunoștințăm, Domnilor, despre aceasta, spre
regulă. Dumnezeu să vă
aibă, Domnilor, în sfânta sa pază.
e
a

Aa

(Subseris)

Alexandru

Ioan,

Di
ordinu
n l Domnului, Ministrul Trebilor străin
e, ad-interim,
|
a
(subscris) C.. Rolla.

Domnilor Depulaţi,

- Alegerea în persoana Noastră de

Domnitor

al

Ţărei-Româneşti

Ne impune datoria,: plăcută inimei Noastre, de a răspu
nde la invitaţiile ce Ni s'au
făcut de către. deosebitele deputaţii din Bucureşti,
în numele fraţilor noștri

de peste Milcov. Ne-am hotărit
. dar a plecă la 4 Fevruarie din. Capitala
„Moldovei, spre a merge în sânul ţărei surori
ce Ne doreşte şi Ne așteaptă.
Aceas

tă hotărîre o aducem dar la cunoștința Adunărei
Elective, și. adăogim
încred

că am

ințat administrația Moldovei

Consiliului Nostru

de Ministri, care
“de drept va intră în exercițiu și îl va urmă cu
deplină autoritate, în tot timpul
cât vom lipsi din. Moldova. Rămas bun, Domni
lor Deputaţi, - şi revedere
fericită,
|
|
PE
|

" “(Subecris) Alexandru

Din ordinul Domnului, Ministrul 'Trebilor
străine,
.

Aa

Procesul Verbal VII al Adunărei
Fevruario 1859:

Ioan.

Di

subscris) V,

Alecsandri,

Elective a Valahiei, din 3 (15)

Astăzi, Marţi, 3 Fevruarie 1859, Adunarea
Electivă
ținut a șeptea şedinţă a sa, sub președința
Em. Sale

a Ţărei-Românești a
Părintelui Mitropolit.

„Em. Sa Prezidentul, prin unul din secretari, comu
nică A dunărei următoarele:
"O depeșă telegrafică â Prințului Miloş al Serbi
ei, adresată d-lui Petre
Derbescu, unul din deputaţi, prin care exprimă
plăcula impresie ce a produs
asupră-l actul din 24 Ianuarie, pentru care felici
tă Adunarea, (Anexa A).

O depeșă adresată Adunărei de ctre locuitorii
orașului și ținutului Bârlad,
prin care ei exprimă sincerele lor felici
tări și aplaudări Adunărei, pentru
alegerea
In.
Ordinea

Sale Alexandru Ioan |, (Anexa B).

zilei fiind ca. d-l Ministru de Afară să
comunice

Adunărei în ce
mod s'a hotărita se trimite Adresa Adunărei
ctre Inalta Poartă, d-l Dimitrie Brălianu a răspuns

că Inălţimea Sa Domnul a numit o deputaţie,
compusă de d-nii' D. Ghica, Nicolae Bibescu
și ]. |. Filipescu; dar fiindcă cel
dintâiu

nu a, primit această sarcină, pentru neapărate
interese de familie, s'a
şi

încunoştințat Domnul,

nu sa primit nici un răspuns.

-
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In urmă, Em. Sa Prezidentul a anunţat că la ordinea de zi este discuţie
asupra proiectului de lege pentru lista civilă a Domnului, şi declarând
discuţia generală deschisă asupra acestui proiect, ă, întrebat cine cere cuvântul,
E
D-l Barbu Belu a zis că mai înainte de a intră în orice discuţie, este
de trebuință ca Adunarea să aibă regulamentul său, fără de care crede că
nu sar puteă ținei o discuţie regulată.
D-l Boerescu, ca, membru al comisiei însărcinate cu redacţia regulamentului interior, - răspunde că comisia nu şi-a terminat încă lucrările, dar că
le va supune Adunărei cel.mult în trei sau patru zile.

D-l [. E. Florescu zice că s'au propus aceste două lucrări

uneia și ace-

leiaș comisii, crezându-se că se vor săvârşi amândouă odată. Dar nefiind
putință, și a-lui este de opinie a nu se discută lista, civilă, până nu se va

„votă, regulamentul Adunărei.

|

Adunarea, consultată asupra acestor propuneri, amână discuţia asupra listei
civile: până după votarea, regulamentului,
|
|
-D-l Dimitrie Brătianu, în numele comisiei însărcinate cu redacţia unui
memorandum explicativ al alegerei Domnului, declară că comisia și-a terminat lucrarea.
|
|
|

Mai mulţi membri propuind

ca să se tipărească mai

întâiu lucrarea co-

misiei şi să, se împartă deputaţilor, Adunarea, consultată, primește și decide
tipărirea până a doua zi, Miercuri, și discuţia să se urmeze în şedinţa de
Joi, 5 Pevruarie.
Eminența Sa ridică şedinţa, la, PETĂ ore după amiazi, anunțând urmă-

toarea şedinţă pentru Joi, 5 Fevruarie.

!

Prezidentul, (subscris) Nifon, Mitropolitul Uugro-Vlahiei.

Secretarii, (subsorişi :) A.Arsa che,

S. Fălcoianu,

Sc.

Turnavitu.

Anexa 4.— Telegrama Prințului Miloș al Serbiei, în 28 Ianuarie
(9 Fevruarie) 1859:
Dela, Belgrad

la Bucureşti. Către

d-l P. Derbescu.

Alegerca,

Domnului

de

Camera Naţională Mi-a făcut o plăcută impresie, încât vă rog să exprimaţi
Camerei complimentul meu, şi să-i ziceţi să dea Dumnezeu să se întărească,
-

„(Subseris) Miloș,

Anexa

Prinţul "Domnitor al Sezbiei.

B.— Telegrama, adresată Adunărei Elective a Valahiei de

către

locuitorii ținutului și ai oraşului

„n

„Adunărei naţionale din Bucureşti.

Bârlad.

Fraţilor 'Români, Inştiinţarea ce am primit că şi voi, ca inspirați de aceleași naţionale simțiminte, ce deapururea ne-au ţinut în strânse legături,şi
Analele A. R.—Tom.

XXĂIV.-— Memoriile

Seci. Istorice,

|

9
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neavând alta în inimile voastre decât adevărata și stabila fericire a Româ-

niei, în unanimitate aţi consimţit la alegerea făcută de noi, în persoana
Dom-

nului Alexandru loan1; acea, înştiinţare, zicem, a revărsat în inimile noastre

bucuria cea mai

desăvârșită, pentrucă,

prin a voastră ajutorință, după atâtea

nenorocite secole ce sau strecurat asupra capetelor noastre, am izbutit a face
ca să reînvie amorţita Românie ! Glorie dar vouă, fraţilor Români, glorie de
mii

de” ori ! Glorie pentrucă nobilele simţiminte, de cari sunteți caracterizați,
Vau

făcut a rămâneă în a voastră hotărire de unire, și prin aceasta dimpreun
ă
cu toţii am repurtat strălucita victorie. Primiţi dar, fraţilor, ale noastre sincere felicitări și aplaudări,
Nota

publicată

în 5/17 Fevruarie

de

ziarul

1859:

oficial

francez

|

le

Moniteur

Universel

Reprezentanţii Puterilor semnatare 'Tractatului de Paris se vor întruni
în
curând în conferințe lu Ministerul. Afacerilor străine, pentru a examină
rezultatul alegerilor săvârşite în Principatele-Unile Moldavia și Valahia.

Procesul verbal VIII al Adunăxei Elective a Valahiei, din 6 (18) Fevruarie 1859:
|
|
Astăzi, Vineri, la 6 Fevruarie anul 1859, s'a ținut a opta ședință de Adunarea

Electivă a 'Ţărei-Românești, sub prezidenția Em. Sale Părintelui
Mitropolit.
D-l 0. Bozianu iea cuvântul și zice Că la ordinea zilei ședinței
prece-

dente eră discuția asupra: proiectului de lege al Listei Civile, care s'a
amânat

până la adoptarea regulamentului interior al Aduniărei. E de
părere că ar fi
0 greşeală ca să se amâne orice lucrare până la definitiva primire
a regulamentului, căci de s'ar adoptă aceasta, ca princip, am riscă a
nu aveă nici-

odată chiar regulament. De aceea propune ca Adunarea să adopte provizor
iu

regulamentul Adunărei ad-hoc sau al Adunărei Elective a Moldovei
, și atunci
crede că sar puteă păși chiar la discuţia listei civile, care
este o lucrare

urgentă și care, pentru motive de bună cuviinţă, delicateţă, respect,
ce suntem
datori Domnului și nouă înşine, ar trebui să [ie hotărită înaintea, venirei
Dom-

nului între noi.
D-l C. Brăiloiu răspunde că
cât să trecem peste necesitatea
lament; şi adaogă că nu găseşte

|
i
nu crede așă urgentă votarea listei civile, înse ce simte de a aveă mai întâiu un regucă prezența Domnului între noi poate influ-

ienţă, deliberările Adunărei, precum n'a stânjenit nici.pe Adunarea
Moldovei
a o face. Și în acelaș caz am fi fost, dacă Domnul sar fi ales dintre
noi.
Crede

mai bine ca, lista civilă interesând pe Domn,

Ministerul să fie faţă şi

dela el să fie iniţiativa, și părerea d-sale este a se amână această
cestie, până

după facerea regulamentului, care se va depune

de comisie

peste două zile.

.
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D-l Bozianu replică că d-l Brăiloiu, nerăspunzând la propunerea d-lui de
a se adoptă un regulament provizoriu, singur recunoaște această necesitate,
căci sa mărginit numai a contestă urgenţa votărei listei civile înâinte de
venirea Domnului. Chiar de se va primi de bună obiocţia d-lui, tot există,
alte consideraţii ca, să ne determine a intră în discuţie: starea de neactivitate în care ar sta Adunarea până la primirea regulamentului definitiv. Cât
pentru iniţiativa ce d-l preopinent crede că se cuvine Ministrilor, oratorul
nu vede ce ar aveă să apere Ministrii în discuţia acestei legi, care purcede
dela Adunare, iar nu dela Guvern. De aceea, stăruește în propunerea sa.
D-l Barbu Belu cere să stăruească Adunarea, în hotărîrea luată prin procesul-verbal al ședinței precedente.
|
Mai multe voci îi răspund că nu s'a votat asupra acestei chestii.
D-l Dimitrie Ghica zice că, pentru aceasta, nu s'a consultat Adunarea și
propune ca Eminenţa Sa să consulte Adunarea asupra propunerei d-lui
Bozianu.
D-1 Belu replică: ca dovadă că s'a primit această propunere, este procesul
verbal și cere a se ceti,
Se cetește și se găsește că Adunarea s'a consultat și s'a primit acea propunere.
D-l Bozianu readuce cestia pe tărâmul dintâiu, și adaogă că prin acel proces verbal, amânându-se discuţia, listei civile, Adunarea a modificat numai
ordinea, zilei, ceeace Adunarea este totdeauna liberă a face; prin urmare ce
o opreşte astăzi de a-și schimbă iar ordinea zilei și a reveni la discuţia listei
civile, de se va adoptă propunerea d-sale?
„D-l Ioan E. Florescu recunoaște că d-l Bozianu are dreptate, că a votă
lista civilă este o cestie de delicateţă şi crede că în fond toți d-nii depu-

taţi sunt uniţi că trebue a, se votă lista civilă; însă e de părerea d-lui Belu

a o amână,

după cum sa

hotărit în ședința precedentă.

D-l Bozianu repetă că Adunarea n'a hotărit a nu se discută lista civilă,
ci numai a modificat ordinea zilei.
D-l Joan Brălianu iea cuvântul şi zice că Adunarea, când a amânat dis-

cuţia listei civile, credeă că comisia va ptimi regulamentul Moldovei, și nu

va întârziă lucrarea; acum Însă că această lucrare s'a
ca Adunarea să stea în nelucrare; și crede că ar fi
propunerea d-lui Bozianu, fiindcă Adunarea, se află în
și să se voteze din proiectul comisiei cel puţin cifra
celelalte părţi a se discută la timp.

întârziat, nu se cuvine
bine să se primească
faţă cu cestii urgente,
listei civile, rămâind

D-l „Boerescu, invocând uzul general al altor Adunări, şi motivul de delicateţă și de cuviinţă, aduce aminte că comisia aleasă și-a depus proiectul,
și nu e trebuință să aștepte Adunarea săvârșirea, regulamentului; se poate

!
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prea bine să voteze de acum cifra listei civile, mai cu
seamă ci s'a făcut
atâta vorbire și unii din deputaţi şi-au manifestat
opinii întrun sens şi alții
într'altul.
o
D-l Costache Cantacuzino primeşte părerea d-lui
Boerescu pentru a se
votă lista civilă, stiruește însă ca în alte lucrări
să nu mai intre Adunarea,
până, nu-și va aveă regulamentul.

D-l 7. Olleteleşanu zice că mulţi nu cunosc regulamentul Divanu
lui-ad-hoc.
"D- Grigorie Filipescu răspunde ca să lase pe cei ce n'au
fost la Divanul
ad-hoc să zică, aceasta,
|
”

D-l Joan Brătianu: Chestia este aceasta : Adunar
ea simte necesitatea ca,
ori de câte ori se va prezentă o cestie urgentă, până
la primirea regulamentului definitiv, să adopteze pe acela al Adunărei
ad-hoc? Sau. are des-

tulă confienţă în înțelepciunea și disciplina sa, încât să desbată
atât lista
civilă, cât şi orice alte cestii urgente, și să le voteze, fâră
ca: să se supue

la vreun alt regulament,

D-l C. N.
D-l loan
în nelucrare,
Iiminenţa

decât la ordinea ce va trebui fiecare să păzească?

Brăiloiu: Nu
Brătianu: Dar
până când îşi
Sa Prezidentul

putem primi această propunere.
,
nici Adunarea nu-și poate legă mânile şi să stea
va face regulamentul.
cere ca d-l Bozianu să-şi formuleze propunerea.

D-l C. Bozianu: Propun ca, până la desăvârșirea
regulamentului, în cestiile urgente, săi ne scrvim cu regulamentul
Adunărei din Moldova, de

» vreme ce unii pretind că nu cunosc pe acela al Adunăr
ei ad-hoc.

D-l A. Lahovari roagă pe onor. Adunare să primească,
pentru desbaterile
listei civile, pe acel regulament cu care ne vom
sluji lu desbaterea regu-

lamentului definitiv.
a
i
De
D-l 1. 1. Filipescu: Dacă comisiei,. care este compusă
numai de cinci
membri, i-au trebuit zece zile, până să facă regulamentul
, cât timp va trebui

Adunărei, care este compusă

din 77 membri,

ca să-l discute și să-l adopte

?
De aceea nu trebue să lăsăm. cestii urgente nehotărite
până atunci.
In urma acestoră, făcându-se propunerea de mai mulţi
domni deputaţide
a se consultă Adunarea asupra propunerei d-lui
C. Bozianu, se ridică d-l
C.

Cantacuzino

şi zice

că, primindu-se

numai pentru două săptămâni.
„D- B. Catargiu, plecând dela

regulamentul

principiul

Moldovei,

a
că un proces verbal

să .serve

aprobat

trebue să fie o lege nestrămutată pentru Adunar
e, conchide că nu mai poate,

în urma procesului verbal:al ședinței precedente,
să, intre în nici o discuţie,

până când nu va aveă Adunarea un regulament
al său; că altfel ar ajunge
ca fiecare să dezică azi ceeace %2 zis ieri, şi
ca Adunarea să țeasă și să desțeasă necontenit, fără a putea odată păşi înainte.
pc
D-l Dimitrie Ghica, luând îndată vorba, roagă
pe onor. preopinent ca, să
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nu mai stărucască în zisele d-lui, şi să revie asupra unei costii, care, deși
„nu se hotărise, dar eră în punctul de a se votă. Adaogă că necesitatea de
a se hotări cifra listei civile este în genere simțită de toţi, şi termină
propuind a se consultă Adunarea, dacă voeşte să. intre în discuţie asupra
acestei

cestii.

-

D-l Bozianu răspunde că Adunarea, însă a cerut ca, în caz de ase primi
propunerea d-sale, să nu fie obligată a se servi cu regulamentul Adunărei
din „Moldova decât în curs de cincisprezece zile ; că cine pune termin, primeşte lucrul. Cere dar să se pue la vot propunerea sa.
In urma acestora, Eminenţa Sa Prezidentul pune la vot cu bile propunerea d-lui Bozianu.
Numărul votanţilor 59, din cari: bile albo 26; bile negre 33.
Propunerea sc leapădă de Adunare.
D-l loan. Brătianu depune pe biurou următoarea propunere :
«Camera iea hotărirea că, dacă în intervalul primirei unui regulament
definitiv se va înfăţişă o cestie urgentă, ca, o va discută, fără să fio poprită de lipsa unui regulament; această hotărire va [i valabilă într'un termin
de cincisprezece zile.»
„
Această propunere o susţine astfel: dacă ar primi Adunarea de princip să
nu lucreze nimic, până nu va aveă un regulament, ar atrage asupră-și o
prea mare responsabilitate, pe cure, cu toată solidaritatea ce există. între
membrii ei, d-lui nu ar luă niciodată asupra-și, și dacă nu se va primi,
presumţia

va fi că deputaţii

vor

să ţie. Adunarea,

îîn neactivitate,

Em. Sa Prezidentul propune amendamentul următor:

cAdunarea primește principiul că dacă, până se va discută şi. so va, hotări

regulamentul. din lăuntru, al Camerei, se va înfăţişă vreo pricină

care se

va, socoti: urgentă, atunci mai întâiu să se supue la cercetarea Camerei
cestia urgenţei, care aprobându-se,. apoi Camera să intre în cercetarea; fondului, și această hotărire va aveă valoare numai pentru un termen de cincisprezece zile.» .
N
Cu aceasta se. uneşte şi d-l I. Bralianu, Și: își retrage propunerea sa.
" Adunarea, ensultându-se, primeşte propunerea Eminenţei Sale.

D-l V. Boerescu propune ca urgentă, și ca făcând parte din ordinea zilei

cestia do a se

hotări

cifra

listei

civile,

înainte de venirea

Domnului,

iar

cât pentru detaliurile proiectului, declară că. se pot lăsăa se discută și după
votarea

regulamentului.

Demonstră urgenţa

tot cu aceleași cuvinte,

sa servit şi în discursul anterior: motive de delicateţă, ete.

D-l Joan Brătianu susține astfel urgenţa:

pâni acum

cu

cari

|

nici unul din noi

nu cunoaște pe Prinţ; prin urmare, ar puteă fiecare să-și enunțe liber opiniunca sa asupra cifrei listei .civile, fără ca să i se poată impută că ar fi
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influinţat de vreun sentiment oarecare în aceasta.. Acelaş lucru nu se
mai
poate aşteptă, când Prinţul va, fi între noi.
In urma acestei discuții, puindu-se la vot, prin sculare și ședere,
urgenţa
se primește de Adunare.
D-l C. Cantacuzino se scoală şi invită Adunarea, ca de vrome
ce a primit

hotărîrea cifrei Listei civile ca urgentă, să intre în discuţie.

D-l Boerescu, ca raportor al comisiei însărcinate cu
lege asupra Listei civile, arată că a, fost de părere ca
galbeni; că din raport a putut vedeă onor. Adunare
dominat la determinarea acelei cifre, şi că rămâne a

observaţiile ce va găsi de cuviință.

facerea proiectului de
cifra să fie de 36.000
motivele cari au prese face de Adunare

D-l Dimitrie Ghica, cerând cuvântul, se scoală și face observaţie asupra

cifrei de 36.000 galbeni, zicând că nu înțelege de ce lista. civilă
a unui
Domn ales .de naţia întreagă, în unanimitate, să fie mai mică decât aceea,

a Domnilor trecuţi, şi care a fost de 18.000 galbeni; că dacă nu i se va
hotări o listă mai mave decât în trecut, este de părere că ar fi de cuviință
si fie cel puţin egală.
“
D-l Bozianu, ca membru al comisiei acelui proiect, susţine cifra de 36.000

galbeni, zicând că comisia, în facerea, acestui proiect, nu a, luat și nici n'a
putut să iea de normă şi de regulator faptele trecutului, ci numai necesităţile
actuale, splendoarea, și demnitatea Tronului; că aceste două, considerațiuni au

făcut pe comisie să hotărască cifra listei civile la 36.000 galbeni.
D-l Dimitrie Ghica arată, că dacă a propus o listă civilă mai mare, motivul nu a fost pentrucă ar voi ca viitorul nostru să se asemene cu trecutul;
că este departe de inima d-lui o asemenea dorință. Crede numai că ar îi
logic ca lista civilă să nu fie mai

mică în viitor, pe când

veniturile

ţărei -

au să se îmmulțească, și când lista civilă ce se dă Domnului nu sunt nicidecum

bani aruncaţi pe fereastră, fiindcă cu o mână

o primește

ne-o întoarce, cheltuind-o iarăș înlăuntrul țărei, iar nu la, străini.

și cu

alta,

D-l 1. Brălianu, luând vorba, se pronunță asemenea pentru cifra de 36.000
galbeni, pentru două cuvinte: l-iu, ca să arate Domnului și naţiei că vrem
să fugim cu totul de trecut și să intrăm pe un drum nou de economie ;

al 2-lea, pentrucă,

hotărindu-se: Domnului o listă civili mai mică decât în

trecut, în entuziasmul ce domneşte în toate inimile pentru Alexandru Ioan
I, va puteă fiecare să cunoască, ca și Adunarea, că acesta nu este un Domn
fastuos și că ceeace-i place este demnitatea, şi simplitatea.
,

D-l Zoerescu se scoală și vorbeşte. asemenea pentru cifra de 36.000, însă

bazându-se pe alte cuvinte: Lista civilă, ce s'a dat până acum

Domnilor, a

fost într'o disproporţie exorbitantă cu venitul Statului nostru; şi spre a ne
convinge despre acest adevăr, n'avem decât a stabili o proporţie între ve-
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nitul și lista civilă ale altor State, ale Franţei de exemplu, și între venitul.
şi lista civilă ale ţărei noastre până acum, și vom vedea cât do mare e
diferinţa,
|
.
|
D-l Joan E. Florescu, ca membru al comisiei Listei civile, susţine asemenea, cifra de 36.000 galbeni, și rată că una din consideraţiile ce au prezidat la facerea acestei liste civile, şi cea mai puternică, a fost că lista,
civilă în realitate nu este de 36.000 galbeni, ci de 66.000, fiindcă mai este
și aceea a Moldovei de 30.000, care, în imaginaţia d-sale, nu o poate vedeă
separată, de aceca a Ţărei-Româneşti, fiind un singur Domn; a doua consideraţie este că, tot în acel proiect, dotaţiași reparările cele mari ale palatului se lasă în sarcina Statului, de vreme ce până acum au fost îna
|
listei civile.”

D-l Dimitrie Ghica declară că, după rezoanele ce s'au dat de preopinenți,
își retrage amendamentul său, însă explică din nou motivele ce l-au determinat a-l propune, și pe cari demonstră că acea propunere nu a făcut-o din
nesocotință, ci numai privind lucrul din alt punct de vedere. Cât pentru cel

din urmă cuvânt dat de d-l Florescu pentru a susținea cifra, de 36.000 galbeni, arată că, deşi
adică că reparaţiile
fost cu totul altfel;
loi pentru reparaţii

în trecut a putut fi, în teorie, aceea ce pretinde d-lui,
Palatului au fost în sarcina Domnului, îînsă în faptă a
dovadă, zice, că sunt dosarele în cari figurează 60.000
de sobe în Palat.
-

Retrăgându-şi Prinţul Dimilrie

Ghica

amendamentul

d-sale,

FEminenţa

Sa consultă Adunarea, prin sculare şi şedere, dacă primeşte cifra de 36.000
galbeni pentru lista civilă. Adunarea primeşte în unanimitate.
După ce se consultă Adunarea, ședința se ridică și Eminenţa Sa anunţă
viitoarea, ședință pentru Marţi, 10 Fevruarie.
Prezidentul, (subscris) Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.
Scoretarii, (subseriși:)

A.

Arsache,

S.

Fălcoianu,

Se.

Turnavitu,

GC, Ar-

sintoianu.

Urmează

primirea în București

a Domnitorului.

Programa întocmită de către Consiliul Administrativ Lixteaovdinaar
pentru solemnitatea primivei Măriei Sale Alexandru Ioan 1, Domnul
Principatelor-Unite Moldavia și Valahia, în Bucureşti, publicată în
3 (15) Fevruarie 1859:
1. La l-iul rond al șoselei IXiselef se va așeză un cost cu cabină, unde
Măria: Sa sc va cobori din trăsura de drum,
2. Întâmpinarea la cort se va face:
„a) De Consiliul municipal al Capitalei, cu pâne şi sare, după obiceiu, ţiin-

du-se și un discurs de către d-l Prezident al Municipalități, potrivit cu ocazia;
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b) De Seful oştirei, însoțit de Stabul domnesc Şi Stabul ostășese călări
;
C) In faţa cortului vor fi înşiruite un escadron de cavalerie şi două
batalioane de infanterie.
3. După cetirea' discursului se va pune:în dispoziţia Măriei Sale o caretă
cu patru cai și un cal de călărie, pentru intrarea în Capitală.

4, Cortejul va porni către Mitropolie în chipul următor:
a) Jandarmeria ;

-

d) Prezidentul Municipalităţii, Vornicul de oraş şi Vornicul de temnițe, călări;

6) Corporaţiile cu steagurile lor și eşarpe;
d) Un escadron de cavalerie;

e) Măria Sa Domnul, încunjurat de Stabul domnese și ostăşesc, călări,
„având pe șeful Oștirei în dreapta și pe șeful Poliţiei în stânga;
f) Două batalioane de infanterie vor încheiă, cortejul.
In timpul mergerei dela
vor trage pe la biserici.

barieră până la Sfânta Mitropolie, clopotele se
|
-

5. Ajungând în această orânducală la Sf. Mitropolie, Măria Sa va fi primit

„în biserică de Eminenţa

Sa, Părintele Mitropolit,

de d-nii membri

ai Adu-

nărei Naţionale, de d-nii Ministri şi de înalții funcţionari, unde se va săvârşi
Te-Deum; apoi trecând în sala Adunărei, se vor înfățișă Măriei Sale cuviincioasele felicitaţii din partea autorităţilor publice.
6. După săvârșirea, acestei ceremonii, d-nii Ministri precedează, singuri pe
Măria, Sa la palatulde reședință, unde-l primesc.

7. Seara va, [i iluminaţie mare și la teatru se va da o reprezentaţie . potrivită cu ocazia.
|
8. Se va da și un bal în sala teatrului de către Municipalitate, în ziua ce
se vu hotări pentru aceasta.

|

|

Ministrul din Lăuntru al''Țărei-Romfinești, (s) Nicolae

Procesul verbal IX al Adunărei
Fevruarie 1859:

.
Golescu.

Elective a Valahiei, din 8 (20)
|

Astăzi, Duminecă la 8 Fevruarie anul 1859, Adunarea Electivă a ŢăreiRomânești, convocată în seanţă extraordinară, cu ocazia venirei Inălţimei

Sale Domnului Stăpânitor, sa adunat, sub prezidenţa d-lui Costache Cantacuzino, unul din Viceprezidenţi, care deschide seanța la 2:/, ore după amiazi.
Se face apelul nominal, la care n'au răspuns d-nii C. A, Rosetti și
C.
Otteteleșanu.
.

După aceasta, anunțându-se că Inălţimea Sa a sosit și se află în biserică,
d-l Viceprezident Costache Cantacuzino, împreună cu membrii biuroului, ies
în deputaţie, spre întâmpinarea Inălţimei Sale, care intrând în sala şedințelor, precedat de Eminenţa Sa Părintele Mitropolit cu tot clerul, în acla-

427

DIVANURILE AD-I10C DIN IAȘI ȘI BUCUREȘTI, VII.

137

maţiile deputaţilor şi ale poporului, s'a suit la biurou și, cu mâna pe Evanghelie, pronunţă în faţa Adunărei următorul jurământ:
«Jur, în numele prea Sfintei Treimi şi în fața ţărei, că voiu păzi cu sfințenie drepturile și interesele Principatelor-Unite, "că în toată Domnia Mea
voiu priveghiă la respectarea legilor pentru ţoţi şi în toate, şi că nu voiu
aveă înainţea ochilor Mei decât binele și fericirea naţiei române, Aşă
Dumnezeu şi compatrioţii Mei să-Mi fie întru ajutor.»
Se primeşte de Adunare cu mare entuziasm, mulţumire și recunoștință.
Eminenţia Sa Mitropolitul.
iea, cuvântul şi pronunţă următorul discurs:
«Măria, Ta! Sunt secoli de când acest popor, care te încunjoară și te îmbrăţişează, cu lacrămi de bucurie, nu încetă strigând către Cel Atotputernie
şi chemând luarea Lui aminte la suferinţele şi durerile sale. In mijlocul
atâtor nenorociri, de cari fu apăsat, n'a avut apărător decât singură credinţa,
sa în Dumnezeu, și speranța într'o Providenţă, care îl mânui prin cărări
nestrăbătute către limanul așteptat. Dumnezeu dar, Măria Ta, pentru cre-

dința lui cea neclintită întru dânsul, nu-l părăsi în voia fruntunelor, ci-l sprijini
cu braţul său cel prea puternic, şi-l conduse, printre stânci și prăpăstii,
mântuindu-l de. toate pericolele ce-l ameninţară ca să-l șteargă din 'cartea
viitorimei. Acest popor, Măria “Ta, în adâncul suspinurilor sale, așteptând
după credinţa şi speranța sa, nu se îndoește că Măria Ta eşti cel trimis de
Providenţă, ca să pui sfârșit suferințelor și durerilor lui; nu se îndoește că
Măria Ta eşti venit ca să-l luminezi cu înțelepciunea Măriei Tale, și să-i
pregăteşti un viitor fericit și demn de gloria strămoșilor noștri, din care se
vede căzut. In sfârşit, Măria Ta, ca chemat de poporul român şi trimis de
Providenţă, întinde-i dreapta Ta, ridică-l din căderea, sa şi-l condi pe câmpiile
cele pline de flori neveştejite; căci numai acolo poate el să-și redobândească
cununa gloriei şi a virtuţii, cu care se încununară odată nemuritorii noștri
strămoşi; iar Măria 'Ta să trăeşti ani mulţi, ca să lași mai multe pagine de:
fapte în istoria dulcei noastre patrii».
Măria Sa răspunde cuvintele următoare :
«In curajul cu care aţi desăvârșit actul măreț, Domnilor Deputaţi, Mă însuflu de o îndoită putere pentru a înaintă, cu concursul Domniilor Voastre,
fără, sfieală, tot ce va conduce naţia română spre fericire, încredinţăndu-vă că,
întru aceasta, nu voiu cruță nici o ostencală, nici Mă va opri: vreo primejdie. Intemeieze-se dar frăţia românească !»
Dupi aceasta, cu acelaș ceremonial cu care a intrat, Inălţimea Sa se retrage din sala Adunărei; iar Eminenţa Sa, Prezidentul ridică ședința.
Presidentul

(subscris) Nifon,

Mitropolitul Ungro-Vlahiei.

Viceprezidentul, (subseris) C. Cantacuzino.
Secretarii (subseriși:) A. Arsache, Scarlat Fălcoianu, Scarlat Turnavitu,
C. Apostolescu.
,
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'[ara-Românească

şi al Țărei-Românoşti.

,
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Ioan I către poporul Valahiei,
!
|

și Moldova.

Noi, Alexandru Ioan I, cu mila lui Dumnezeu

al Moldovei

'

şi voinţa naţională, Domn

La toţi de faţă şi viitori

sănătate.

Voința naţiei prin legiuitelo sale organe, Adunările naţion
ale elective din

laşi “şi București, Ne-a ales Domn al Moldovei și al
Ţărei-Româneşti. Acest
mare act naţional, săvârșit prin unanimitatea voturi
lor amânduror Adună-

rilor, a unit tronurile lui Ştefan
In ochii Noștri, acest act este
bată, inimile tuturor Românilor:
Suindu-Ne pe tron cu numele

a vedeă -numele

Nostru

înscris

cel Mare şi al lui Mihaiu Viteazul,
triumful unui princip mântuitor, ce face să
frăţia românească,
|
A
de Alexandru loan I, mândru și fericit de

în rândul

Domnilor

Ţărei-Româneșşti,

întâi datorie a Noastră oste de a Ne adresă către voi,
iubiţilor

din "Țara-Românească,

de a vă ură pace şi fericire, şi de a

sunt cugetările și ţintirile Noastre.

cea :

compatrioți

vă

spune

cari

Inainte de a Ne sui pe tronul -"Ţărei-Româneşti, “Noi,
în faţa Adunărei, am
făcut următorul jurământ: «Jur, în numele Prea
Sfintei 'Treimi şi în faţa,
țărei, că voiu păzi cu sfințenie drepturile și intere
sele Principatelor Unite;

că, în toată domnia Mea, voiu priveghiă la respectarea

legilor pentru

toţi

Și în toate și că nu voiu avea înaintea, ochilor
Mei decât binele și fericirea
nației române. Aşă Dumnezeu şi compatrioții
Mei să-Mi fie întru ajutor».

Linia Noastră de purtare în oblăduirea Țărei-Româneşti
nu o putem mai
bine arătă, decât întrebuinţând aceleași cuvinte ce
am rostit la suirea Noastră
pe tronul Moldovei:
|
Bi

«Vom fi domn

constituțional; vom

clective ; și toate stăruinţele Noastre
instituţii ce ne-a recunoscut Europa

respectă toate

drepturile . Adunărei

vor aveă de țel desvoltarea nouălor
și adevărata şi temeinica punere în

lucrare a reformelor, ce sunt menite de a introd
uce

marile principii ale Staturilor moderne.

în sociotatea

Pentru ca aceste

mari

noastit

reforme

să
aibă drept rezultat, fericirea obștească, Noi sfătuim
şi îndemn pe toţi
compatrioţii Noştri de orice stare și condiţie, ca să
uite desbinările și urile
trecute
. Numai

pacea,

dintre noi, numai iubirea între fiii aceleiaș ţări și
naţii,
numai o deplină armonie între. toate clasele societăţii,
întrunind aşă toate
puterile, poate să ne întărească, şi așă, și guvernământul
şi poporul, mână

În mână, să ridiciim patria noastră din căderea
în care au adus-o nenorocitele întâmplări ale trecutului, Misia, Noastră, deși
frumoasă, este foarte grea.

Noi nu vom puteă-o împlini, decât daci vom aveă
îmbrăţișarea,

sinceră

și
sprijinul puternic al compatrioţilor Noştri ; toate
zilele Noastre vor fi între-
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buinţate în chip de a le merită şi dobândi. Noi facem un apel la patriotismul, râvna și activitatea funcţionarilor publici, cari sunt legiuitele organe
ale guvernământului în relaţiile sale cu particulari. Legile căzuse în părăsire şi cu dânsele toată puterea ocârmuirei. Legile trebue să-și redobândească toată autoritatea. Puterea, executivă, având a fi în viitor organul legalităţii celei mai stricte, trebue dar să fie tare și respectată de toți. Trebue'
ca, în viitor, fiecare cetăţean, fără osebire, să fie apărat în onoarea, în vicaţa
și în averea sa. Aceste mari bunuri sunt încredințate ocrotirei autorităţilor
publice. Precum dar vom aveă de bucurie a căută şi a răsplăti toate meritele, tot devotamentul, tot serviciul onorabil al funcţionarilor mari şi mici,

tot așă guvernământul Nostru este nestrămutat hotărît

de a pedepsi

fără

cruțare şi cu toată asprimea legilor toată călcarea de lege».
Aceasta este profesia Noastră de credinţă ce o adresăm 'Ţărei-Româneşti,
întocmai precum am adresat-o și Moldaviei. Ea arată toată mărimea şi greutatea misiei ce Ne este încredințată de către voința naţională. Vom aveă

însă curajul de a o primi și energia de a o împlini;

căci Ne rezemăm

po

concursul înțelept și patriotic al unui popor, ce voeşte a se regeneră și a so
face vrednic de mărimea numelui său de nație română. Tuturor compatrioților Noștri le trimitem domneștile și frățeştile noastre urări, şi Dumnezeu
să binecuvinteze Pricipatele-Unite !
Datu-s'a în domneasca Noastră rezidenţă a 'Ţărei-Româneșşti, Bucureşti, în
ziua de 8 Fevruarie, anul mântuirei 150, iar al domniei „Noastre în Principatele-Unite cel întâiu.
(Subseris :) Alexandru Ioan.
” (Contrasemnaţi :) Ioan A. Filipescu, Nicolae Golescu, Barbu Catargiu,
Barbu Vlădoianu, Ioan C. Cantacuzino, Grigorie
Filipescu, Dimitrie Brătianu.

Comunicaţia M. 5. Alexandru loan I,. Domnul Principatelor-Unite,
adresată Prea, Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit al Țărei-Româneșşti

Nifon, în 8 (20) Fevruario

1859:

Voința naţională, la care aţi participat și Prea Slinţia, Voastră, ca Prezident

al Adunărei Naţionale Elective, Ne-a ales Domn al 'ărei-Românești. Voința
națională este voința lui Dumnezeu. Datoria Noastră cea dintâi este ca să
ridicăm glasul Nostru de recunoștință către Atotputernicul, care și-a îndreptat cereștile priviri asupra naţiei române și a revărsat îndurările sale
asupra persoanei Noastre! Ne adresăm dar către Prea Sfinţia Voastră, care
sunteți păstorul turmei și capul religiei, rugându-vă să înălțaţi ale voastre

cuvioase rugăciuni către Dumnezeul
mărirea

strămoşilor noștri, pentru fericirea şi

ţărilor surori, Principatele-Unite. Aceasta este cea întâi şi cea mai
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mare a Noastră cerere, ce depunem
la picioarele altarului dumnezeesc.: Iar
ca Domn și 'ca creştin, chemăm -asup
ră-Ne- binecuvântarea, Prea: Sfinţiei
Voastre, a

iubitorilor de. Hristos Părinţi. Episcopi şi a
întregului cuvios Clor

al 'Țărei-Româneşti,

iubita

Noastră

pe calea măreaţă -ce - Ne-aţi deschis

"Ţărci-Românești,
-

patrie;

ca să

împreună

putem

păși cu

vrednicie

cu demnii reprezentanți

Al: Prea Sfinţiei Voastre întâiul fiu sufle
tese

“ (Subseris) Alexandru

ai

Ioan.

Cuvântul adresat; Mărici Sale Alexandr
u Ioan I de Representanţii
a şasosprezece judeţe ale "Țărei-Românești
, în 9 (21) Fevruarie 1859;
Măria Ta! Sunt secoli de când suferim

în tăcere. Astăz

i sosirea Voastră
între noi pare o îmbunare a soartei și ne
înveselește, ca, în zilele frumoase
ale vechilor noastre sărbători naţionale. Astăz
i tot Românul, ce-și iubește
țara, salută în Voi cu fericire po alesul și
scutitorul ci. Astăzi toţi acei ce

au o inimă şi o cugetare dreaptă s'or
strânge.pe lângă tronul Măriei Tale
și vor păşi cu bărbăţie câtre un viitor măreț
. Astăzi Românii ce au. cunoştinţa,

vechilor datine își vor aduce aminte de timpi
i glorioşi,în câri ne făceam singuri legile și numiam pe Domn
itorul nostru, în cari eram tari în
lăuntru şi respectaţi în afară,
|
|
Măria, Ta, Sunt câţivă ani de când Puterile
semnatare 'Tractatului din Pa-

ris, cunoscând păsurile și durerile noast
re, ne întreabă în faţa, lumei întregi,
cari:ar fi mijloacele ce ne-ar puteă scoat
e din umilirea și degradarea, unde
ne aduseră dominarea străinului, neînțelege
rile și luptele oarbe dintre noi.
Măria Ta știți cu ce demnitate Românii
au răspuns, într'un glas, la această
chem

are generală și supremă. Din nefericire însă,
arbitrii luminaţi ai României nu ne încuviințară toate dorinţele, îndoi
ndu-se poate de sinceritatea
lor, de statornicia și puterea mora:a-lă
unui popor decăzut. Cu toate acestea,

în urma

Convenţiei din 7/19 August, Camerele român
e, prin numirea Voastră

unanimă la tronurile * țărilor,

arătară din nou că naţia persistă în

'hotărirea
sa, în expresia, adevirată a dorințelor sale,
emise mai dinainte. Măria Ta! Suntem convinși că cunoști
şi împărtăşești dorința, şi voinţa:
națională. Ea este Unirea Principatelor, Româ
nia și Moldavia, adică amorul
și

înfrăţirea în prezent, puterea și desvoltarea,
în viitor,
o
Măria "Ta! Nu este mult de atunci, ai luptat
împreună cu noi pentru înfiinţarea acele
i idei

mari, acestei idei de vicaţă şi mântuire a
patriei comune:
Măria 'Ta vei merge înainte, vei: crește și vei
păzi arborele Unirei, ce am
plântat de curân

d în pământul nostru. Și noi, representa
nţi legiuiţi-ai României, luăm angajamentul soleimn și sfânt
că Te vom susțineă în orice ocazie,
că,

pentru triumful Unirei, vom pune în dispunerea
Măriei Tale mijloacele

noastre morale,

și la trebuință, braţele și averea României
,

„7
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Măria Ta! Ca Reprezentanţi ai naţiei, ne permiserăm să-Ţi arătăm credința
şi dorinţele cei actuale; ca Români, ne permitem să-ți exprimăm speranţele
noastre în viitor. Contăm, Măria Ta, pe înfiinţarea unui guvern curat. constituţional, pe o administraţie inteligentă, nepărtinitoare.și justă, pe apărarea statornică a drepturilor, a libertăţilor şi a independenţei noastre personale în contra oricărui inimic de afără. sau din lăuntru.
Sfârșim, Măria Ta, urându-ţi ca, în toată cariera politică ce vei aveă a
parcurge, să fii așă de fericit ca, și la începerea ei, biruind toate anevoinţele
ce vei întâmpină, cu aceeaș înlesnire şi pace.
răcească Măria Sa Alexandru Ioan I!

In mijlocul acestor serbări, se. primeşte la ziarul «Steaua Dunărei» din Iaşi telegrama următoare din 8/20 PFevruarie 1859, din
Bacău, anunțând o nouă manifestare pentru Unire — prima, alegere a

unui Muntean ca deputat; moldovean:

Procesul vesbal X al Adunărei
Fevruarie 1859:

Elective

Ale-

a ales pe

prin vot unanim,

Colegiul proprietarilor mici din Bacău,
"xandru Grigorie Golescu Negru.

a Valahiei,

din

10/22

Asţăzi, Marţi, în 10 Fevruarie anul 1859, Adunarea Electivă a 'Ţărei-Româneşti sa adunat în sala şedinţelor sale. sub prezidenţia, Eminenţei Sale

|

Părintelui Mitropolit. Şedinţa, se deschide la 11 ore.
D-l Dumitru

Brătianu, Secretarul Statului, dă cetire

Adunărei următorului

mesaj al Măriei Sale Domnului:

Domnilor Deputaţi ai 'Ţărei-Românești,:

Actul de înalt patriotism, care a întrunit în unanimitate. asupra, Mea voturile Adunărei D-voastre, este demn de admirarea lumei. El este şi va fi

în ochii istoriei mai mult decât înălțarea pe tron a unui om devotat cauzei
naţionale; el este triumful unui principiu mântuitor, și înălțarea unei naţii
întregi! Onoare Domniilor- Voastre,

domnilor reprezentanţi

ai 'Ţărei-Romă-

neşti, căci aţi ştiut a realiză dorinţa cea mai vie a naţiei române: Unirea
tronurilor româneşti! Aceste tronuri glorioase ne sunt oferite Nouă, prin
voinţa unanimă a Românilor „din Prineipatele-Unite! Mândru de a Ne sui
pe ele, Noi. vom aveă cea mai sacră datorie de a redobândi şi păstră vechea
lor demnitate. In împlinirea acestei frumoase chemări, vom fi fericit să ne

putem. rezemă pe energicul şi luminatul Domniilor- Voastre patriotism ! Primiţi, Domnilor Deputaţi, mulțumirile sincere ale Domnului ales de D-voastre,
cz

.
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și a căruia, deviză este și 'va, fi: binele
Principatelor-Unite, în toate şi înade toate.

inte

|

DI

|

„.*"

DP

E

e

(Subseris) Alexandru

=

Ioan,

.
(Contrasemnaţi) 1. A |. Filipescu,B. Cata
rgiu, N.Golescu,l. Cantacuzino,
:B. Vlădoianu, Gr. Filipescu, D. Brăt
ianu.

Adunarea

îl primește

cu aclamaţie.

> D-l Boerescu propune că ar fi cuviincios ca
Adunarea
de mulţumire Inălţimei Sale.

î

să facă o adresă

Adunarea, primește, și pentru redacţie nume
şte o comisie de trei membri,
Prinţul Dimitrie Ghica, d-nii C. Bozianu
și Vasile: Boerescu. Această adresă
Adunarea, hotăreşte să se prezinte Mirie
i
Sale prin biurou.

5
Prezidentul, (subscris) N i fo n, Mitropolitul
Ungro-Vlahiei.
Secretari, (subscriși:) A, Arsache, S.
Pălcoi anu, Sc. Turnavitu, C.A
poso
aa
tolescu.
-

Procesul verbal XI al Adunărei Elective
a Valahiei, din 11 (23)
a

Fovruarie '1859;:,

|

a

Aa

Astăzi,

Miercuri, 11 Pevruarie, anul 1859,
Adunarea Electivă a: 'Țărei-Românești s'a adunat în sala şedinţelor sale,
sub preșidința Eminenţei Sale Părintelui Milropoliţ,
e: o.
|
|
D-l Boerescu, din partea comisiei însă
rcinate cu redacţia Adresei de niulțumire către Măria Sa

proiect :

Măria Ta!

Domnul, se suie la

a

tribună și dă celire următorului

Adunarea generală a "Ţărei-Român
eşti a

viu sentiment de

respect şi de' bucurie” mesajul

primit

cu

ce i sa adresat

cel

mai

de către

Măria Ta.
i
i
i
Dacă, prin votul său dela 24 Ianua
rie, Adunarea a ridicat naţia
înaintea
sa și a Europei întregi, cu atât
mai mult se ridică naţia, când alesu
l acestei
Adunări ştie, precum zice însuş,
să redobândească şi să păstreze
vechea
demnitat

e a tronurilor întrunite,
|
Camera 'Te va ajută cu energie și patr
iotism în acest drum glorios, care
duce la, reînvierea drepturilor noastre
politice, căztite în uitare, la respectarea tractatelor noastre, la readucer
ea, în fine, a unei naţionalităţi
ce se
credea stinsă,
-

Tot acest concurs Camera promite
Miriei Tale pentru toate! reformele,
cari au să aducă lumina, prosperitate
a și puterea Statului nostru.
Așă, opera. regonerărei române se
va completă, şi patria noastră va
puteă fi mare și tare, |

Primeşte, Măria
“profund. respect.

a

Ta, mărturisirea sentimentelor noas
tre de devotament și
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" Adunarea, consultată, primeşte această adresă în unanimitate, care s'a
subscris de membrii biuroului și sa dat în mânile Em, Sale, care împreună
cu biuroul să o supună Inălţimei Sale.
po
Sedinţa se ridică.
Prezidentul, (s.) N i fo n, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.
Secretarii

(ss) Ap. Arsache, Se. Fălcoianu,
C. Apostolescu.

5, Turn avi t u,

In ședința din 14 (26) Fevruarie 1859 se primește în Adunarea
din Bucureşti Deputaţia trimisă de Adunârea suroră din lași. -

Pracesul verbal XIII al Adunărei Elective a Valahiei, din 14 (26)
Fevruarie 1859:
Astăzi, la 14 Fevruarie anul 1859, Adunarea Electivă, a 'Țărei-Româneşti,
adunându-se în sala şedinţelor sale, sub preşedința Em. Sale :Păr. Mitropolit, la 11 ore înainte de.amiazi, a ţinut a XIll-a a sa ședință.
Spre întâmpinarea Deputaţilor Moldoveni a ieşit o deputaţie, compusă do
d-nii: Dimitrie Ghica, 0. Bozianu, Vasile Boerescu, Costache Rosetti și de
d-l Mihail Marghiloman, cari introducându-i în sala Adunărei, fură primiţi

|

de d-nii Viceprezidenţi și Secretari ai Adunărei.

D-l Kogălniceanu, unul dintre deputaţii moldoveni, cerând voie dela Em.

Sa Prezidentul, ceteşte Adresa Camerei
din 28 Ianuarie (9 Fevruarie) 1859.
Asemenea se dă cetire şi 'Adresei

moldovene

Adunărei

către Cameră română,

Elective

a, Moldovei

către

Inălţimea Sa, spre răspuns la „mesajul, prin care i sa comunicat alegerea,
din 'Ţara-Românească și mijlocirea Măriei Sale către Puteri din 28 Ianuarie
(9 Fevruarie) 1859.
Apoi d-l Kogălniceanu pronunţă un discurs, la care d-l. Boerescu îi răspunde. Amândouă aceste discursuri. sunt anexate la acest Proces verbal.

(Anexa A și B).
La plecarea; deputaţilor moldoveni, deputaţia ce le ieşise înainte, îi conduce până la, trăsuri.
Prinţul G. Ştirbei: Sunt de părere” să se numească o comisie, care să se
însărcineze cu răspunsul la Adresa Adunărei Moldovene.
Se consultă Adunarea asupra propunerei Prințului G. Ştirbei, şi se primeşte, Se procede la vot: pentru întocmirea comisiei de cinci membri, și

rezultatul -a fost: d-nii Vasile Boerescu, Prinţul G. Ştirbei, C. „Brăiloiu,
Florescu' şi C. Bozianu.

Al.

/

D-l 0. A. Roselli zice că ar fi bine să se arate comisiei pe ce cale trebue
să, urmeze cu redacţiunea răspunsului la adresa Adunări moldovene.
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D-l Boerescu
vedere.
D-l Ministru

zice că, în asemenea
al Afacerilor

din

mesaj al M. Sale:

484

împrejurări, textul

afară 4

comisiei

cetire Adunărei

esto în

următorului

,

|

Domnilor Deputaţi! La înălțarea Mea pe tronul 'Țărei-Românești,
cu unanimitatoa voturilor D-voastre, am comunicat Adunărei Naţionale Elective
a
Moldovei actul, prin câre am arătat Puterilor, ce au subseris Tractatul
dela
Paris, alegerea făcută de D-voastre în persoana, Mea, și a ei
însemnătate.
Aceeaș comunicare Mă grăbesc a face astăzi D-niilor Voastre, membrii
Adu-

nărei “Naţionale Elective a Țărei-Româneşti. Dumnezeu st binecuvi
nteze
lucrările D-voastre, Domnilor Deputaţi! Dumnezeu si binecuvi
nteze Prin-

cipatele-Unite !

(Subscris) Alexandru Ioan.
(Contrasemnat) Ministrul Sceretar de Stat la Departamentul
|
Afacerilor străine, D. Brătianu,

,

Actul alăturat pe lângă acest mesaj s'a anexat Ja acest Proces verbal.
D-l

Barbu

Belu

zice că, în urma

înaltei:

comunicări

de mai sus,

crede

că, memorandul Adunărei Elective, explicător votului din 24 Ianuarie, co Adunarea hotărise a se adresă ciitre Puteri, și a căruia discuţie figurează
la

ordinea

zilei, îl crede de prisos,

„Adunarea

aprobă

părerea d-lui Belu

și hotărește a se scoate

dela or-

dinea zilei.
"In urmă, Emânența Sa, consultând Adunarea, ridică şedinţa
la 3:/,
și anunţă viitoarea întrunire pentru Marţi, 17? Fevruarie.
!

ore,

Prezidentul (subscris) Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.
Secretarii, (subscriși:) A. Arsache, Scarlat Pălcoianu,
Scarlat: Turnavitu, C., Apostolescu.

Anexa A. — Discursul ţinuţ.d
e d-l M. logălniceanu, în ședința,
?
Adunărei llective a Valahiei, în 14 (26) Pevruarie 1859 :
Domnilor Deputaţi!
Dacă Adunarea Electivă a Moldovei a putut încredinţă unora din membri
i

ei o misie onorabilă, aceasta; este misia ce ne-a încredințat-o

nouă; căci a

făcut din noi interpreţii a două milioane de Români ctre alte trei milioane
.

Mare onoare ni s'a făcut nouă, ca să putem figură în această
Adunare, care
sa făcut atât de ilustră prin luminatul ei patriotism, care a știut
să se puie
mai presus de foate piedicile, care a triumfat de tot spiritul
de partidă şi
de orice consideraţie personală, şi care, prin actul cel.mare dela
24 Ianuarie,
a dovedit Europe
că vechea
i
virtute romană încă nu s'a stins din inimile
colonilor lui Traian. Mare onoare mi s'a dat mie în parte,
de a mă sui
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pe această tribună, de pe care au răsunat atâtea, glasuri ilustre, în favoarea
naţionalităţii române şi a libertăţilor publice.
a
: Adunarea, Electivă a 'Țărei-Româneşti, prin întrunirea unanimă a sufragiilor ci pe capul alesului nostru, a arătat Europei ce voeşte naţia. Votul ei

dela 24 Ianuarie n'a fost numai o sublimă

protestație în contra

hotărirei

acelora ce au vroit să ţie despărțite două ramuri ale-aceluiaș copac, două
fiice ale aceleiaş mame ; dar a, fost totodată și o răsplătire Moldaviei. ȘI, în
adevăr, domnilor, Moldova aveă drept a fi răsplătită, căci ca a suferit. mult,
până a veni la votul ei din 7 Octomvrie.. Ea, pentru ca să poată proclamă
Unirea, a fost expusă la toate piedicile din afară și din lăuntru. Se socotiă
că Moldovenii nu vor fi în stare să puie deoparte interesele private şi să le
sacrifice în fața, celor generale; se socotiă că Unirea este o faptă prea, mare

pentru a se puteă realiză, de către noi. Moldova însă a biruit tot, Neconsultând decât datoria lor către patrie, clasele cele înalte au arborat. steagul
naţionalităţii, şi tot poporul le-a urmat!

Insăş

opresia, la care naţia a fost expusă,

i-a îndoit

curajul; în zadar

sau chemat în ajutor toate puterile; în zadar s'a călcat Tractatul de Paris;
în zadar în capul ţărei sa pus un Caimacam străin cu limba şi cu. inima.
Aceasta a fost o palmă, pe care Moldova n'a uitat-o. Aceasta ne-a revoltat

şi. ne-a îmbărbătat de: laolaltă, şi în ziua de 7 Octomvrie

1857, afară

de

două voturi, cari și acestea în urmă s'au căit, Unirea s'a proclamat de înîrcaga Adunare ad-hoc. Aşă dar, în ziua de 5 Ianuarie, după ce Adunarea

Electivă a Moldovei a fost convocată, cel dintâiu vot al ei a fost iariș pro-

clamarea, Unirei Principatelor; și apoi, -păşind la alegerea Domnului, ea a
„ales pe acela pe care l-a socotit mai capabil pentru a, aduce la bun sfârșit

marele principiu al Unirei.
Aşă dar, domnilor, când aţi ales pe alesul Moldovei, Domniile Voastre n'aţi

luat numai Domnul ei, ci aţi luat Moldova întreagă. Moldova, de azi înainte,
face parte din România; și de acum, orice hotărire veţi luă în favorul naţiei
române, să [iţi siguri că Moldova nu va mai lipsi, ci vă va urmă oriunde,

o veţi duce pentru apărarea

noastre. Însă nu trebue să ne

autonomiei și pentru desvoltarea, naţionalității
ascundem

că votul

din

24

Ianuarie

rădică

multe greutăţi și complicaţiuni. Diplomaţia străină iarăș discută în privinţa

țărei noastre. In asemenea. împrejurări,

necesar; ei trebue
lor, dar încă când
de trebuinţă a, se
şani a, amânduror

concursul

tuturor

să fie gata nu numai când li se vor
li sar neîncuviinţă. De aceea Adunarea
adresă către D-voastre şi a vă propune
Camerelor, spre a ne consultă împreună

Românilor

este

încuviinţă -cererile
Moldovei a crezut
întrunireala Focși mai de aproape

de aceea, ce este de făcut, și în caz de a dobândi un verdict aprobativ,. şi
la caz din contra, Acesta este scopul chemărei ce vi se face. Adunarea MolAnalele A. R.—Tom.
.

XXXIV.-- Memoriile Secţ. Islorice. .
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dovei nu voeşte să sfârâme
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Convenţia și Traotatul. Ele ne consfinţese

autonomia; însă Adunarea Moldovei. vrea să ioa mijloa
cele cele mai bune spre a
le
apără, în caz când alții le vor atacă.

|

Trebue.să ne pregătim, prin chipuri înțelepte, însă
temeinice ; o nație
care-şi are conștiința drepturilor sale trebue să aibă
şi curajul de a le apiră.
Numai atunci ea este respectată. Votul D-voastre
din 24 Ianuarie ne-a ri-

dicat înaintea Europei; ne vom ridică încă și
mai mult, când îi vom dovedi
că ştim să apărăm aceea ce am făcut, şi că, cu
toate greutăţile, Unirea trebue

să fie rezultatul lucrărilor și al țintirilor noastre. Unirea
este vocea lui Dumnezeu; Unirea ne este atât de necesară, încât, fără
dânsa, nu ne este cu pu-”
tinţă a deslegă nici chiar cestiile sociale, la soluţia
cărora suntem îndatorați prin Convenţie de a procedă. Unirea este folosi
toare pentru ambele
ţări surori; prin Unire, înseși viţiurile noastre se vor
face virtuţi. Noi vă
vom
aduce

pozitivismul,

la care ne-au format nenorocirile deosebite ce

am
avut. Țara-Românească este întreagă, Moldova este
sfâșiată. "Țările ei cele
mai frumoase-au fost rupte; Moldova, redusă în hotare
le ei de astăzi, nu
se poate apără nici în contra năvălirilor, nici chiar în
contra înrâuririlor

străine. Insăş Capitala ei este

supusăa cădeă

două

ore

depărtată

de

hotar,

prin

urmare

într'o noapte în mânile străinilor: și ştiţi ce mare nenoro-

cire este când Capitala cade în mânile. străinilor,
căci țara întreagă cade.
Moldova, trebue dar să cate a se lipi către surora
sa. De aceea, în Moldova,
Unirea nu.este o cestie de entuziasm, ci o cestie
de judecată și de logică,
„Iată cauza pentru care cu atâta energie Moldovenii
voesce Unirea, pentrucă numai Unirea, le poate asigură independința din
lăuntru și puterea dea

se apără de înrâuririle
de aceea vedem

străine.

în Moldova,

Ei, nu cruță

nimic ca să ajungă la dânsa;

că cu cât ridicăm ochii mai sus, cu atâta gă-

sim. o voință mai înfocată în favoarea, Unirei.
Domnilor, niciodată o nație n'a datorat mântuirea
sa numai

5
altor naţii;

când. cinci milioane de Români vor voi, ei vor și
puteă, Noi vieţuim în se„colul al XlX-lea, când nu se mai împart popoarele
ca oile, când sângele
popoarelor nu se mai varsă așă ușor, ca în acele timpur
i barbare, când dreptul public nu eră cunoscut: astăzi, oricare Putere europ
eană contează pe opi-

nia publică. Să avem dar curajul convieţiilor și al trebui
nţelor noastre. Să

uităm

desbinările trecute, si -amânăm

dintre

noi

cestiile

secundare; să

arborăm mai presus de toate steagul naţionalităţii române,
și să fim siguri că

vom

triumfă de toate greutăţile.

că pe cât

suntem hotăriţi a ne

Să ne silim,

mai ales, a dovedi

apără dreptul de nație

nu voim a fi un obiect de grijă şi de turburare

Europei

autonomă, pe atât

pentru dânsa.

Să punem toată stăruința de a înfăţişă o administraţi
e înţeleaptă, care să
îndestulez
.
e

toate interesele legitime, și o bună

rânducală între NOI, care să
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dea megieșşilor condiţii de stabilitate şi, atunci, să fim siguri că Europa, va
recunoaşte votul nostru. Când noi am fi mulţumiţi şi fericiţi între noi; când
noi n'am atacă pe nimeni, pentru ce să ne atace alţii?
Misia de a, introduce pacea, în ţara noastră este păstrată claselor înalte.
" N6i am jertfit de bună voie privilegiurile de naştere; însă sunt două privilegiuri, pe cari nu ni le poate ridică nimeni — privilegiul patriotismului și
al virtuţilor cetățenești. Să căutim dar ca, prin patriotism şi virtuțile cetățeneşti, să întrecem pe celelalte clase; şi atunci, şi fără privilegiile naşterei,

tot vom fi în capul naţiei. Să ţinem seamă de nevoile și aspiraţiile acestui
popor admirabil ce-l are 'Ţara-Românească, popor ce nu dorește decât a fi
condus, popor ce, dela Focșani şi până aici, nam făcut decât a-l iubi și a-l
preţui mai mult, și în capul unui asemenea popor se pot face minuni.
Aceasta se poate face prin organizarea unei bune administrații și prin- desvoltarea instituţiilor militare, cari au fost gloria și tăria, strămoșilor noștri.

Tractatul dela, Paris însuș ne zice că apărarea drepturilor noastre este încredinţată puterei armate naţionale. Să ne întărim dar puterea, armată! Destul
soldaţii noștri au servit de sentinelă
.la ușile străinilor. Destul steagurile

române sau umilit înaintea năvălirilor, Să mai fâlfâie încă odată liber aceste
stindarde

și pentru apărarea,

patriei !

Domnilor, când Dumnezeu voește bine cu o nație, îi trimite entuziasm. Să
unim dar la entuziasmul poporului energia şi prudenţa bărbaţilor de Stat,
și înşi-ne

noi vo.

culege

ceeace

au

semănat

strămoșii

noștri,

şi vom

ve-

dea pământul făgăduinţei, vom vedea Unirea. Strămoșii şi-au apărat patria
în timpuri mult mai grele; să nu fim dar mai
n
jos de cesace naţia aşteaptă
dela noi.
Precum venerăm pe strămoșii noştri, să facem ca și strănepoţii noştri să
ne venereze pe noi. În mânile noastre stă ca să ni se înscrie numele pe
tablele de bronz ale istoriei. In mânile noastre stă ca să facem să zică postoritatea că, sub pietrele sub cari avem a fi culcaţi, zac inimi mari și nobile. În mânile noastre stă ca, deși împlinindu-ne misia pe pimânt, deși morţi,
dar încă din morminte să dăm „urmașilor noștri sfaturi de mântuire şi să dictim legi generaţiilor viitoare.

Aneza B.—Discursul rostit: do d- V. Boerescu, în şedinţa, Adunăroi Elective a Valahiei, în 14 (26) Fevruarie 1859:
Domnilor!

A să ceti înaintea acestei Camere

o adresă din partea Came-

rei din ţara suroră, a se auzi pe această tribună un ilustru orator al acestei Camere, este a se pune un nou sigiliu pe actul nostru dela 5 şi 24
lanuarie, este o nouă confirmaţie a Unirei, este o manifestare către nație şi
Buropa despre 'sentimentele cari animează pe toţi Românii.
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Glorie vouă! ne zic fraţii de peste Milcov. Glorie vouă! le zicem noi; căci
voi aţi avut a susţinea, sub un guvern străin, o mai crâncenă luptă decât noi,

şi ştim că, cu cât lupta este mai grea, cu atât victoria este mai strălucit
ă.

Glorie vouă! căci voi ne-aţi arătat calea ce trebue să

întâiul semnal
Domnului, aţi
inimei. noastre
Unirea, noi am
Dar atât noi,

urmăm;

voi aţi dat

al Unirei; voi ați fost cei dintâi cari, îndată după alegerea
proclamat înaintea, Europei, că singura și perpetua dorință a
este Unirea. Voi nc-aţi deschis drumul binelui; voi aţi început
terminat-o.
cât şi voi, ce am făcut mai mult decât a realiză un act, care

eră pregătit de atâţi secoli? Cine nu știe că Românii, în toţi timpii, sau
con-

siderat
ca o singură naţiune, şi că niciodată simțul naţionalităţii lor comune
nu, a pierit din spiritul și acţia lor. Chiar când aceste Principate
s'au constituit separate, ele nu au uitat că sunt fiicele aceleiaş mame,
că sunt ramurile aceluiaș trunchiu. Separaţia lor a putut fi administrativă,
însă naționalitatea lor eră una. Când vreun pericol ameninţă. astă
naţionalitate, când
străinul vroiă să stingă tot ce eră român, toți Românii, ca un
singur om,
mergeau la apărarea mamei lor. Asemenea exemple s'au
văzut adesea; de

multe ori Muntenii şi Moldovenii mergeau împreună pe câmpurile
de bătaie,
spre a adună lauri de victorie.
Așă Românii, chiar în timpii cei mai obscuri, ei se considerau ca fii aceleiaş

mame,

Dacă, în oricari triste

momente, cevă desbinări sau ivit între dânșii,

aceste desbinări semănau ca acelea ce, câte odată, se ivesc între membrii
aceleiaș familii. Niciodată aceste desbinări nu crau destule spre a, face
să
se uite vocea, sângelui. Când vreun pericol ameninţă pe mama comună, această
voce eră destul de tare, spre a armă braţele tuturor fiilor.
|
Geniuri superioare, ca acelea, ale lui Mihaiu și Ștefan, erau pătrunse
şi mai

tare de această solidaritate ce natura, pusese
uni laolaltă, a face dintrinșii un corp solid,
armele inimicilor, Idee mare și salutară! însă
decât cu puterea sabiei. Convicţia morală nu
naţia nu simţiă încă destul de bine trebuinţa

între toţi Românii. Ei voiră a-i
în contra căruia, să se sfăramo care nu putu să se realizeze
eră încă destul de întinsă, și
unei Uniri complete; de aceea

realizarea ei, numai prin puterea materială, nici pută ţincă mult timp.
Cu toate

astea semânța se pusese; această sămânță căzuse pe pământ

naţia ei eră ca, mai curând

bun, și desti-

sau mai târziu, să-și poată da roadele.

Veni însă un timp de persecuție şi de decadenţă, care înăbuși desvoltarea
astei semințe. Acest timp, de tristă memorie, în care tot ce orâ național
fu
dărâmat, în care Românul fu consideratca străin pe pământul
său, în care
drepturile noastre politice fură despreţuite și călcate în picioare; această
fur-

tună politică, care sgudui atât de tare naționalitatea noastră, fu
regimul Fa-

narioţilor. “Totul. conspiră, în timpul acestui regim, la căderea naţionalităţi
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noastre. Dar, ca printr'o minune, această naţionalitate reînvie triumfândă la
lumina, vieţii şi a adevărului.
“Toţi știm proverbul: «Apa trece, pietrele rămân». Epoca Fanarului treci, şi în locu-i rămase sentimentul naţionalităţii române, sămânța Unirei depusă
de eroii noştri. Această Unire nu se ivi deodată ta o idee fixă, ca o idee

formată; ca există mai mult ca o inspirațiune naturală, ce se află în inimile
tuturor Românilor. Pentru ca astă idee să se poată manifestă, trebuii mai
întâiu ca fiecare centru românesc să-și asigure o existență proprie; trebuia,
ca să lepădăm din sânu-ne toate elementele străine lăsate de regimul trecut,
trebuiă să ne asigurăm simţul şi vicaţa noastră naţională; trebuiă, în fine, ca
Românii să se aştepte la o ocaziune favorabilă, spre a arătă Europei, că dacă
ci au acelaș sânge, aceeaș limbă, acecaș religiuno, voesce să li sa rocunvască
că ci au și aceeaș naţionalitate. .
Această ocaziune veni, când se subsemnă .Tractatul de Paris, când acest
tractat ne asigură existența, naționalităţii noastre în contra oricărui atace din
afară, şi ne făcu să intrăm în echilibrul european. Românii, printr'o singură
voce şi cu o singură inspiraţie, proclumară Unirea, ca idea lor fixă, ca cca
mai scumpă idee a inimei lor, ca cea mai bună combinaţie dictată de rațiune.
Europa nu afirmă'Ubnirea întrun mod pozitiv; însă Europa ne arătă drumul
Unirei, ne prezintă calea cea dreaptă, și nu opri printr'un articol pozitiv că
alesul unei ţări nu poate fi şi al celeilalte.
Românii întruniră atunci coroanele lui Ştefan şi Mihaiu pe capul unui singur
ales, care fu Alexandru loan |.
|

Europa, întreagă aplaudă la glorioasa noastră faptă, Ba vede în noi o na„ţiune, ce are cunoștință de drepturile ei, și care știe a trăi cu o voinţă proprice şi energică. Înimicii noștri, din cauza intereselor lor politice, pot lueră
în contra actului nostru; însă nu se pot opri de a nu-l respectă; căci mărimea unci fapte impune tuturor, chiar acelora ce o combat.

„Dacă fraţii noştri moldoveni sunt gata a aveă acecaș

cugetare și acceaş

acţiune.cu noi, precum ne spune onor. meu preopinent și precum nu ne-am
îndoit niciodată, fie siguri că şi Muntenii sunt animați de aceleași sentimente,
aceleaşi aspirații. Aşă, Muntenii și Moldovenii vor fi un singur om, vor prezintă un singur corp, spre a susţineă votul Camerelor. dela 5 şi 24 Ia-

nuarie.
|
:
„
Nu ne rămâne, precum zic fraţii moldoveni, decât a pune cea de po urmă
piatră la edificiul nationalității noastre, decât a face să piară dintre noi Milcovul, decât a ne uni inimile la Focșani, spre a conlucră la întărirea, actului

nostru. Nobilă, dorință a Camerei moldave! O dorință nu mai puţin reală a
Camerei muntene! Credem că timpul nu va fi departe, când această dorință,
să va puteă realiză, când amândouă Camerele vor puteă lucri, laolaltă, spre
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a face să piară până la cea mai mică urmă a unui sistem de despărțire, ce
făceă, slăbiciunea noastră şi bucuria inimicilor noștri.
Poate că patriotica faptă a Camerelor române să dea loc la mai multe dilicultăţi diplomatice. Oricari însă ar fi aceste dificultăţi, națiunea română e hotărită a susţine, prin toate puterile sale, votul reprezentanţilor săi. Credem însă,

împreună cu oratorul Camerei

surori,

că Europa va consfinți votul nostru.

Această consfinţire va fi o conscevenţă a propriei sale lucrări. Dacă tractatele noastre sunt recunoscute de dânsa, dacă drepturile și autonomia noastră

sunt garantate de dânsa,

cum

ar puteă să nu recunoască un act care este

consecinţa acestui tractat și a acestei autonomii? Cum s'ar puteă, ca, în ucest
secol de lumină, Europa civilizată să vocască a se opune voinței unui po-

por, care nu cere decât a trăi conform cu drepturile sale! Noi vom urmă a

respectă drepturile altora și nu vom ieşi din legalitate. Declarim însă că voim

ca și drepturile noastre să fie respectate, şi că națiunea română își va susțineă aceste drepturi cu toată puterea sa.

|

Această, putere există întrinsa, deși a stat mult timp în amorţire. Istoria
stă de faţă, spre a constată că Românii au excelat prin virtuțile lor. militare.

Mircea a fost unul din cei dintâi, care a avut armie regulată, într'un timp
de barbarie, când Europa nu cunoştea acest sistem de apărare. Victoriile

străbunilor noștri sunt destule dovezi despre valoarea lor militară. Dacă astă

valoare nu sa arătat de câtvă timp, nu este ci a pierit, ci că a stat în
amorţire. Vie iar ocaziunea, și Românul va arătă că în vinele lui curge

sângele străbunilor săi.

Unire dar și încredere

a
în viitorul nostru! Să piară dintre noi orice uri şi

orice ne-ar puteă slăbi! Precum ne spune despre Moldova onor. meu

preo-

pinent, așă şi la noi sperăm u vedeă pe cele mai eminente persoane din clasele ce au fost privilegiate, ne mai şovăind înaintea nici unei dificultăţi, spre a.
apără interesele naţionalităţii noastre. La 24 Ianuarie, aceste persoane se desbrăcară, în aplaudarea, naţiei, de orico consideraţii de interese și de persoane,

ce vor întări acel act,
viitoare.
toată prudența și cu
am săvârșit. Prezenţa

fraţilor moldoveni între noi este ca o legiitură și ca o ângajure despre viitoarea
noastră lucrare. Această, prezenţă, constitue, pentru noi, o sărbătoare, o asi-

&urare pentru

viitor,

o afirmare

amândouă ţările surori.:

nouă a unirei ce arc

|

Sa

să domească

e

între

Salutare Camerei moldovene, care a dat ocaziunea acestei sărbători ! Sa-

m

spre a âmplini actul cel mai marece înalță patria lor. Să urmeze acest drum

de mărire, conlucrând cu energie la toate măsurile
și vor lăsă un frumos nume de nobleţă generaţiilor
Sper dar că vom ști a lucră cu toată energia, cu
toată, încrederea ce cere un act de natura aceluia ce
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lutare deputaţilor de peste Milcov, ce vor împărtăși
mentele noastre! Salutare tuturor Românilor!
Telegrama
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Comitelui Walowski,

Camerei

trimisă Consulului

surori senti-

I“rancici Victor

Place, din 7 (19) Fevruario 1859:
Esto de dorit ca d-l Cuza să proceadă cu o nare cireumspeețiune, să nu
ica nici o măsură cu iuțeală, și să păstreze o atitudine expectantă. Orice
altă purtare din partea sa ar tindea împiedică realizarea dispoziţiunilor ce-i
sunt favorabile. Conferinţa, so va întruni în întâiele zile ale lui Martie. Ni
se impută că ne mestecăm prea mult în afacerile interioare ale țărei. Doresc
să aveţi ingrijirea de a evită, ca, această imputare si nu se justifice.

Depeșa, Comitelui Walewski, adresată Consulului
Place, în 14 (26) Fevruarie 1859:

Franoici Viotor

Instrucţiile telegrafice ce vam trimis în 7/19 Fevruarie vau arătat în mod
precis, cari sunt vederile Impăratului privitoare la situaţiunea expusă prin
ultimele voastre depeşi, şi care trebue să fie atitudinea ce veţi avea do ob-

servat în faţa incidentelor de cari îmi .vorbiți.
Opiniunea noastră, precum
pe

care

agenţii ruseşti

aţi putut vedceă, este în totul de acord

dela laşi şi Bucureşti

au fost însărcinaţi

Principelui Cuza.
Convicţiunea, noastră este că partizanii Unirei și amicii
patelor nu au a se teme

decât

cu accea

să exprime

sinceri ai Princi-

de hotăriri, cari ar împinge pe Principele. Cuza

și pe Adunări a violă în mod deschis stipulaţiunile din 19 August, și cari
ar pune conferinţa în faţă cu fapte, cărora i-ar fi imposibil a le acordă recunoașterea şi confirmarea.
In circumstanţele cari au însoţit. îndoita alegere a Principelui Cuza so

constată, fără îndoeală, un indice a unui simţimânt unanim și naţional, care
“merită interesul și atenţiunea Puterilor. Însă censecinţele, ce sunt permise a
se atribui acestui eveniment, ar fi compromise în mod
trând pe calea unei impacienţe temerare, Românii ar

inevitabil, dacă, inlăsă să fie împinși

peste faptele împlinite până acum.
E dar o datorie ce vi se impune, să vă păziţi bine de-a încurajă, măcar
indirect, măsurile, pe cari simţiminte generoase, dar neoportune, le-ar 'puteă

provocă în contra intereselor bine înţelese ale Principatelor-Unite.
In acest sens m'am

explicat cu d-l Alecsandri, 'care mi s'a părut că a, în-

țeles foarte bine, cât sunt. de necesare în momentul actual prudența și mo-

“derațiunea. Acest
Impăratul

trimis a avut onoarea a fi primit ieri de Maiestatea Sa

şi pot să vă spun, pentru informaţiunea voastră personală, că Ma-
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recomandaţ

iuni
analoge,
De altfel văd cu plăcere, din ultimele voast
re rapoarte, că, Principele Cuza
pare a reveni însuș la 0 apreciere mai
liniștită; și de altă parte, d-l Bâclard
mi-a comunicat prin o telegramă, că Princ
ipele Cuza l-a asigurat pe el şi
pe Consulul genoral al Rusiei, că cră hotări
t a, rezistă sfaturilor de misuri
extreme, și că nu ar consimţi, mai ales,
a întruni amândouă Adunările la

Focșani, decât în cazul când această demonstraţ
iune i s'ar părea absolut necesară. A mai declarat că nu poato fi vorba de
fuziunea amânduror Adunirilor
într'una singură.
|
|
In rezuma
e foart
t e important ca Principele Cuza să observe
o atitudine
absolut expectantă, şi să se mănțic, cu moder
ație și fermitate, în limitele
” faptelor îndeplinite până acun, și datoria voast
ră este de a-l incurajă a perse-

veră pe această cale.

a

i
In tot cazul, nu veţi părăsi postul vostru
dela Iași, fără o autorizare formală
din parte-mi.
Domnitorul

confirmă numirea, Ministrilor din Valahia,
în 21
vruarie (5 Martio) 1859, prin Decretul Domn
esc No. 7.
Noi, Alexandru

Ioan I, Cu mila 'lui Dumnezeu

și voința naţională, Domn

al Moldovei și al Țărei-Româneşti, La toți de faţă
și viitori

ordonat și ordonăm:
Art. L. Intărim pe d-l Ioan Filipescu,

Fe-

Ministrul Nostru

sănătate! Am

Scerctar de Stat la

Departamentul Justiţiei şi Prezidentul Consiliului
Ministrilor.

Art. II. Intărim pe d-IN. Golescu, Ministrul
Nostru Secretar de Stat la Departamentul din Lăuntru. |
|
:
Art. III. Intărim pe d-l Barbu Catargiu, Minist
rul Nostru Secretar de Stat a]
Ministerul Finanţelor.

Art.
Stat la
Art.
Stat la
Art.

IV. Intărim pe d-l Dimitrie Brătianu, Ministrul
Nostru Secretar de
Depar
tamentul Afacerilor străine,
V. Intirim pe d-l Grigorie Filipescu, Minis
trul Nostru
Controlul general.
VI. Intărim pe d-l General Barbu Vlăd
oianu, Ministrul

cretar de Stat la Departamentul ostășesc,

Secretar de

Nostru

Se-

Art. VII. Numim pe d-l Constantin A. Kreţ
ulescu, Ministrul Nostru Secretar
de Stat la Departamentul Cultului şi al Instr
ucţiei publice.
Art. VIII şi cel de pe urmă. Ministrul Nost
ru Secretar de Stat la Departamentul Justiţiei și Prezidentul Consiliulu
i este însărcinat eu executarea, ordonanţei de faţă.
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Dat în Capitala Noastră București, la anul una mie opt
nouă, Fevruarie douăzeci și una.
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sute cincizeci şi

(Subscris) Aloxandru

loan.

Ministru Secretar de Stat la Departamentul Justiţiei, Preşedinte al Consiliului,
(subscris) 1. filipescu.

Din acecaș zi esto Decretul Domnesc No. 9, privitor la adminiStrația Valahici în timpul șederei Domnitorului la Iaşi.
ra
[ati
Noi, Alexandru loan I, Cu mila lui Dumnezeu şi voința naţiontlă, Domn
al Moldovei şi al iiroi- Românoşti.
La toţi de faţă şi viitorii sănătate! Am ordonat şi ordonăm,
Art, 1. Având a Ne duce în Principatul Moldovei, Consiliul Ministrilor va,
cârmui până la 4 Noastră întoarcere în Principatul 'Ţărei-Româneşti.
Art. 2. Consiliul Miniştrilor va aveă a se adună regulat de două ori pe
săptămână, Miercuri şi Vineri, în şedinţă ordinară, pentru a se ocupă cu
toate trebile curente.
Art. 3. Toate lucrările cari cer sancţionarea domnească se vor 'aduce Ia,

cunoștința Noastră prin înadins curier, ce se va oxpedui odată pe săptămână,
Sâmbătă, din București în Iași.
|
Art.. 4. Indemnăm pe fiecare din d-nii Ministri în parte a fi cu priveghere în cancelaria d-lor, a expedui grabnic lucrările ce-i privoso, şi a țincă
strict regulă în toate.
Art. 5. Cu toate că buna stare a ţărei atârnă de întregul Nostru Consiliu,
” totuș Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Trebilor din lăuntru

este în deosebi însărcinat cu păzirea bunei ordine şi a liniștei publice, puind,
mai ales, administratorilor. înainte a fi cu priveghere ca, până la noua legiuire cerută de Convenţie, relaţiile dintre locuitorii săteni şi proprictarii de
pământ să se mănţie după legile existente, netolerând nici o abatere dintro
parte sau alta, şi privind cu stricteţă ca, sătenii, pre cât să fie apăraţi în
- drepturile lor, pre atât să-şi împlinească îndatoririle lor către proprietate.
Art. 6 şi cel din urmă. Ministrul Nostru Secretar de Stat la Dopartamentul
Justiţiei și Preşedintele Consiliului este însărcinat cu executarea ordonanţei
"de faţă.
Datu-s'a în Domneasca, Noastră eșodinţă din Bucureşti, anul 1859, Fevruarie 21.
1

(s.) Alecsandru Ioan.
Ministru Secretar de Stat la Departamentul Justiţiei, Preşedinte al Consiliului,
(s.) loan A. Filipescu.
*

«
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Insoţind la prima venire în Bucuroşti pe Domnitorul Alexandru
loan I Cuza, în calitate de Secretar al Inălţimei Sale, am primit

în Pevruarie 1559 dela Domnul

loan C. Brătianu un Memoriu

pentru a-l înmână Domnitorului.
|
E
„_Incheiu această a șaptea cuvântare, publicând acest Memoriu,
în caro sunt scrise cu pană măiastră sfaturile acestui "mare bărbat
al neamului nostru, date primului Domn al Principatelor-Unite Mol-

dova și Valahia,

a

Indilţale Doamne,
IL.
Suirea

Măriei

'Tale po

Tronul

'Țărei-Româneşti

fiind chiar

triumful

cauzei

naţionale, este de datoria oricărui Român de a contribui la, susținerea acestui

Tron tot cu atâta vigoare, cu cât a luptat de a Te inălță pe dânsul. Unul
din mijloacele cele mai eficace pentru aceasta este a înlesni pe Măria Ta în

munca 'ce-Ți dai ca să cunoşti această ţară, la ale căreia destinări ești chemat a prezidă de acum înainte. Ne iartă dar Măria “Ta, de apune sub ochi-Ți

acest Memoriu, care sperinr că va aşeză deosebirea ce va [i între starea

lucrurilor de aici: și între cea dela Moldova, deosebire co, fiind cunoscută,
ar cruță negreșit multe neînțelegeri, multe împiedicări în mersul trebilor

publice.

|

*

-

Societatea, în 'Țara-Românească este împărţită în patru clase sau categorii.u
Boierii cei mari concentrați toţi în Bucureşti și un mic număr în Craiova ;

— boierii cei mici, răspândiți pe toată suprafaţa ţărei ; neguţătorii și meseriași,
concentrați mai toţi prin orașe; şi țăranii plugari ce locuese prin sate.

Clasa boierilor celor mari - se compune de un număr

de familii, ce au

avut ca monopol toate funcţiile din țară, pe cari unele, adică pe cele mari,
le păstrau pe seamă-le, iar pe cele mici le vindeau. celor ce le dau mai
mult, Numărul acestor familii eră destul de restrâns, ca, rândul fiecăreia să

vie curând la posesia

uneia. din

funcţiile

cele

înalte;

toată dar ocupaţia

lor a fost de a intrigă dobândirea sau conservarea unei funcţii: comerţul
,
industria, agricultura, economia domestică chiar, sau orice altă ocupaţie
le-a fost cu totul străină, încât, deși mai toți proprietari mari, nu
sau
ocupat niciodată cu îngrijirea “moșiilor, mulţi nici nu-și cunosc proprietă
ile, ce sunt lăsate cu totul în dispunerea arendașilor. Sunt excepții onora-

bile, cari, ca orice excepţie, nu fac decât a întări regula. Postul ce-l ocupă
este adevăratul domen, principalul fief al boierului mare ! EL îi dă mijloace
nemărginite

de a dobândi

u
bogății,
fără muncă, fără pericol, de a-şi mulțumi
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|
|
luxul și a-şi da o însemnătate socială, Lipsa completă a unei aplicări serioase i-a lăsat fără aptitudine pentru treburi și fâră spirit practic, astfel încât ar puteă zice cinevă, de dânşii că sunt utopişti, fără a avcă o teorie.
„Această vieaţă a, boierilor mari nu este deieri; ca a trecut peste mai multe

generaţii şi a devenit o a doua natură pentru dânşii; orice alte condiţii de
vieţuire ar fi o pedeapsă nesuferită pentru boierii mari, şi de acoca, ca să
ajungă la putere, sau ca să se mănţie, devin îndrăzneţi, facţioşi, până a

goni frate pe frate și tată pe fiu,

până a deveni

instrumentele

oarbe

ale

străinilor şi chiar a provocă năvălirile lor.
Se înțelege dar de sineș că boierii cei mari, într'o asemenea poziţie, nau
putut dobândi o influinţă în ţară, ba încă că ci sunt priviţi cu acelaş sentiment cu care erau priviţi străinii apăsători. 'Toată puterea ce aveau în țară

le veniă numai dela administraţia ce o ţineau dela străini. Ura de care
boierii se simt urmăriţi din partea naţiei, şi care ei i-o întorc cu prisos, îi
întărâtă şi mai rău și-i face să fie adesea mai inimici ai naţionalităţii române decât străinii chiar.
|
Clasa boierilor celor mici se compune de toţi funcţionarii de al doilea
ordin. și de toţi proprietarii mari şi mici din toată ţara. Această clasă este
numeroasă, laborioasă, şi pe dânsa se reazăimă toată lucrarea serioasă din
toate ramurile administrative și judecătoreşti din ţară; alăturea cu ţăranii,
oamenii din clasa aceasta deschid singuri pântecele pimântului și-l fac să
rodească ; ei vin cu speculele lor, de stimulează și ridică în consideraţie
comerțul, și dacă moralitatea nu este privilegiul acestei clase, cauza. este

că toate funcţiile ce ocupă boierii cei mici le sunt vândute de boierii

mari.

O administraţie onestă, dreaptă, și care n'ar fi favorizat decât meritul, ar fi
ridicat în scurt timp această clasă ; cu toate acestea, ca astăzi încă este în
capul muvementului naţional, contribue înt'o proporţie însemnătoare la re-

generarea

României,

şi

are.o

mare

influință

în

toată ţara

și

în toate

clasele.
Clasa comercianților şi a meseriaşilor îîn 'Ţara-Românească este pepiniera
clasei de care vorbirăm în urmă. Ea în toate părţile produce toate bogă"iile ce nu izvoresc din agricultură, și chiar acestora le dă un preţ ce nu
l-ar aveă fără dânsa; ea posedă toate calităţile de energie și de moralitate,
ce caracterizează -această, clasă în toate societăţile curopene; ca posedă încă
nu numai instinctul, amorul libertăţii, ce este firesc unei clase de o natură
democratică, ci şi al patriotismului celui mai înalt, celui mai entuziast;

pentrucă, deși în comerţul de sus se află mulți

străini, însă fiind toţi

de

ritul Bisericei noastre naţionale, și fiind veniţi toţi din ţările supuse 'Tur- cilor, România a fost adevăratul pământal făgăduinţei . pentru dânșii; aici
Sau îmbogăţit și sau ridicat la starea de om liber, aici. au găsit o patrie

.

Ă
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mai liberă şi mai generoasă,la a căreia prosperitate se interesează astăzi
atât cât şi noi, născuţi Români. Accea ce întărește însă şi mai mult această

clasă și o ţine pe drumul patriotismului sunt mescriâșii, cari sunt toţi Ro-

mâni, cu sentimente de moralitate și de patriotism, ce ar face onoare oricărei alte clase.
“
|
“
In sânul clasei comersante, ce a luat o mare întindere și putere, se află
mai cu osebire.în sămânță civilizaţia română, și numai cu stârpirea ci ar

mai putei să piară civilizaţia și libertăţile publice în România.

„Clasa ţăranilor, a plugarilor
acestei ţări; ca însă are o mare

|

formează marea majoritate"a . locuitorilor
însemnătate nu numai prin numărul ci,

dar chiar prin desvoltarea ci morală şi intelectuală.

Dacă neingrijirea boierilor mari pentru starea lor şi a moșiilor lor a fost

cauza degenerărei acestei clase, această neîngrijire însă a favorizat până la
oarecare punct desvoltarea țăranilor, Oricât de rii, oricât de răpitori au fost
arendașii, însă, ca străini proprietăţii, ca unii ce n'aveau să stăpânească decât

trei ani, ca unii ce n'aveau nici o influinţă prin modesta şi precara lor
poziţie socială, n'au putut abuză de ţăran, cât ar fi putut să o facă boierul

proprietar, ce eră totdeodată și drewător, el sau ai lui; și mai cu deosebire

că proprietarii, necunoscându-și valoarea veniturilor lor, le dau arendaşilor,
până în anii din urmă, cu un preţ foarte jos. Astfel țăranii, având în genore
a sc. luptă numai cu arendașii, au îndrăznit să se împotrivească la orice
apăsarși.
e,au izbutit chiar câteodatăde a se apără,de a-şi dobândi îndreptare
prin. autorităţi; ba de multe ori proprietarii și funcţionarii, ci singuri, ca

să dobândească,

ocazia să stoarcă pe arendași, ațățau reclamaţiile ţăranilor.

Lupta desvoltă pe om, îl întăreşte şi-i dă conștiință de drepturile sale și
de demnitatea sa.
.
E
Acestea sunt, negreșit, cauzele principale cari, împreună cu școalelo sătenești, au deșteptat, au ridicat clasa ţăranilor, încât, astăzi, se poate com-

pară, cu avantaj cu orice clasi de ţărani din societăţile civilizate. Clasa ță-

ranilor de acum înainte mai poate îndură, dar ca să se lase de a se mai împilă,
de a se supune desăvârșit, este peste putință; căci țăranii simt că puterea
țărei rezidă într'iînşii. Printr'o educaţie îngrijită, printr'o bună direcţie, ce li
sar da de către un guvern naţional şi liberal, de către un guvern ce ar

dobândi încrederea şi dragostea lor, sar putea face din clasa țăranilor
bulevard nestrăbătut al naţionalităţi și al libertăţilor române.

un

IL.
Acum

că expuserim

sturea socială a

ărei, să ne fie iertata aruncă o pri-

vire asupra atitudinei ce dcosebitele clase au luat în lupta naţională, Această

,
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a doua parte a Memoriului, ce nu este în genere decât o expunere de fapte,
va servi de reazăm pârghiei întâi, sau de rectificare, dacă ca ar fi greșită,
Când o rază de speranță veni să însufleţească inimile Românilor, când
sfârşitul răsboiului din Crimea ne lăsă să întrevedem un drum de independență naţională și Românii toţi se îndreptară către dânsul, inimile boierilor celor mari îngheţară; şi cum aveau încă guvernul în mână, întrebuințară toate mijloacele de persecuție, ca, să sugrume manifestarea opiniei
publice, și să poată astfel dovedi Europei că nu suntem decât nişte po-

pulaţii fără energie,

fără, aspirații, fără instinct naţional,

fără trebuință de

libertăţi și că, astfel, nu suntem în stare de a formă un Stat suveran, independent: acum ca în totdeauna, interesul lor se găsi legat cu.interesul
străinilor și lucrară într'un acord, ca să ne poprească de a întră în posesia
anticelor noastre drepturi. Sistemul de persecuție, ce, atât în timpul resbelului dela Crimea, cât şi al Congresului dela Paris, domni în țară contra
unioniștilor și apărătorilor autonomiei, este cunoscut de toată, lumea şi nu
mai face trebuință de a-l descrie aci; constatăm numai că el fu atât de tare,
încât sugrumă voința, naţiei întregi.și nu putu să-și manifeste dorinţele, ba
nu putu nici măcar aruncă un țipăt de suferință. Astfel, Austria, și Turcia,
putură susţincă, în Congresul dela Paris,:că populaţiunile din Principate nu
vor Unirea.

_

|

,

Tractalul dela Paris lăsă chestia noastră atârnată, nchotărită, şi boierii
putură iarăș răsuflă şi se puseră din nou la lucru. Ei făcură tot ce le. fu

prin putinţă, ca Divanul ad-hoc să fie compus

astfel, încât si răspunzi în

favoarea trecutului; însă energia celorlalte clase triumfă de toate uneltirile
lor, și marea majoritate a Divanului fu naţională. Cu Divanul ad-hoc mai

cu osebire, şi întrun mod oficial și în fața lumei, puturi a se constată ca-.
lităţile morale și intelectuale, devotamentul și patriotismul fiecărei clase.
Intr'adovăr, în tot timpul discuţiunilor, boierii cei mari se arătară preocupaţi
numai de interesele clasei lor, când celelalte clase, și mai cu osebire ţăranii,
„se arătară în totdeauna dispuși a sacrifică orice interes de clasă; ei sugrumară adesea, strigătele de suferinţă, pentru interesul general și respinseră,
cu o înţelepciune şi cu un devotament antic, toate insinuirile perfide, prin
cari căutau unii să-i aţâţe la cereri de natură a compromite cauza naţională, complicând:o cu cestii sociale. In faţa unei atitudini atât de. patriotice
a majorităţii Camerei, în fața unanimităţii cu care naţia se pronunțase pentru

cele patru puncturi, ce rezumau dorințele, trebuinţele și drepturile acestor
țări, boierii se smeriră și, în votul 'dela 9 Octomvrie, Divanul ad-hoc fu

unanim.

Popalul crezi în sinceritatea votului boierilor și ei fură salutaţi cu

aclamaţiile cele mai entuziastice.

Ei putean din acel minut

cătorii naţiei; dar nu voiră, sau mai bine nu putură, năravul

deveni condufiind mai tare
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1

decât voinţa lor şi, de a doua 'zi,

începură

atât în Divan, cât 'și în străi-

nătate, a lucră la dărâmarea votului dela 9 Octomvrie.
Convenţia dela Paris fu primită ca un triumf pentru dânșii, ca o revanșă contra votului dela 9 Octomvrie; și ca să smerească și mai mult
naţia, o spuneiu în gura mare că nu cu puţine sacrificiuri âu dobândit acest

cşee naţional. Despărțirea Principatelor, o lege alegătoare foarte restrânsă,
guvernul în timpul alegerilor încredințat în mânile boierilor celor mai îna-

poiați şi mai îndrăzneţi,

erau

negreșit

niște

impuneri grele, sugrumătoare

pentru nație. -O Cameră, dar aleasă în asemenea

condiţii nu puti fi com-

pusă, în majoritatea ei, decât de oameni devotați claszi boierilor mari şi
a
candidaţilor ei la domnie. In momentele însă supreme, când eră să se
ho=
tărască de viitorul neamului românesc întreg, şi acum nu de străini, ci de

reprezentanţii a trei milioane de Români, voința publică, voința naţională
se manifestă cu atâta vigoare, încât numele Mâriei Tale, ce devenise simbolul

independenței

naţionale, al emancipărei

claselor apăsateşi al Unirei Princi-

patelor, fu aclamat chiar de acea Adunare, a căreia majoritate eră devotată,
pretendentului, fostului Voevod Bibescu.
|
3
Votul dela 24 Ghenarie a deschis o eră de întărire, de mărire și de fericire naţională, nu numai fiindcă aceste două Principate sau unit. sub Măria
Ta, dar fiindoă societatea din 'Țara-Românească sa emancipat de apăsarea
unei clase ce popriă desvoltarea puterilor naţionale.
Boierii cei mari simţiră consecințele votului din 21 Ghenarie,ca

rile străine, ce sunt opuse emancipărai noastra nnționale. Ei se

şi Pute-

puseră dar

iarăş, ca și după votul dela 9 Octomvrie, a surpă marele fapt naţional ce-l

consaerase chiar ci cu iscăliturile și jurământul lor. Candidatul de predilecţie al lor, ce, abiă ajunse din străinătate, se întoarse în Occident, negreșit

ca să lucreze în numele boierilor pe lângă Cabinetele Puterilor garante și să

anuleze alegerea Măriei Tale. "Pot cu acecaș misie a fost. neapărat însărcinat
un alt personagiu, cel ce. s'a, întors la: Constantinopole înţesat de bani Și, se
zice, purtător de

o protestaţie

din partea

boierilor. Cât pentru dumnealor,

sau arătat hotăriţi de a se împotrivi la orice măsură, de a împiedică orice

lucrare ar fi fost de natură a întări, a asigură, a înrădăcină actul cel mai
mare și moral dela 24 Ghenarie; afară de Cameră, ei caută cu diferite unel-

tiri să aţâţe clasa ţăranilor şi să descurajeze pe celelalte clase, asigurându-le

că guvernul

Măriei Tale este efemer și că cele vechi iar se vor reînfiinţă ;

pe de altă parte, caută să înrâureze guvernul Măriei Tale, spre a-l împiedică,

a-l paral
a-l. iză,
compromite

pe drumul

cel nou, singurul

mijloc ce le mai

rămâne de a răci dragostea și entuziasmul Românilor pentru Măria 'Ta.

Reaua voinţă a boierilor, intrigile lor, revolta lor contra guvernului sunt
atât de evidente, încât simt trebuinţa să le acopere cu un pretext, și acest
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pretext este tot acela dela, Divanul ad-hoc, adică pericolul în' care sar află

proprietatea ; în numele proprietăţii, se despart de nație, se pronunță cu o
neruşinare nepomenită în contra tuturor cestiunilor de vicaţă, ce dela Tractatul dela Paris sunt la ordinul zilei; în numele proprietăţii, se opun ca naţia
să facă un singur pas Înainte, zicând că nu l-ar puteă face fără să calce,
să violeze proprietatea. Am constatat noi înși-ne că boierilorle lipsește spiritul practic; însă nu le-ar fi trebuit o doză mare de bun simţ, ca să înţeleagă că, prin atitudinea lor, compromit nu numai cauza națională, dar că
pun în pericol chiar proprietatea, ce au pretenţia, de a o apără, şi că numai o
Adunare populară, rezemată pe un guvern naţional, ar puteă înlătură, cestiile
sociale cele primejdioase şi rezolvă pe: acelea ce interesul ţărei le reclamă.
De man fi ameninţaţi de afară, această poziţie critică, ce fac boierii guvernului Măriei Tale, ar fi de suferit, timpul chiar s'ar însăreină de a o nimici. Situaţia însă de afară cere măsuri grabnice, viguroase, ca să aducă
„unitatea, în lăuntru. Principatele au ieşit negreșit din trista situaţie a trecutului,
ce eră cu totul anormală.și fâră capăt; poziţia lor este astăzi strălucită, pe
lângă ce eră în trecut; viitorul lor este deschis, de voim să-l asigurăm; dar
ele sunt mai în pericol, de. putem zice așă, decât în trecut. Intr'adevir, rivalităţile Statelor vecine şi interesul echilibrului european nu mai sunt destul
de puternice ca să ne scape din furtuna, în ajunul căreia ne aflăm, şi pe
care numai oibii nu o văd; bărbăţia noastră, opintelile noastre sunt de neapărat de acum înainte, ca să înfruntăm primejdiile ce o să ni se înfăţişeze,
şi adăogăm că, cu cât rolul nostru va fi mai mare și mai activ într'acea
luptă, cu atât vom asigură României o poziţie mai înaltă, mai glorioasă și
?
mai prosperă.
Dară, o repstăm, situaţia de afară a României nu Te iartă pe Măria Ta a
amână o soluţie francă a acestei politici din lăuntru; orice tărăgăire,. orice şovăire, orice compromis ar pune în pericol guvernul Măriei Tale și, prin
urmare, independenţa, naţională. Hotărirea Măriei Tale de a apără tronurile
întrunite şi a protejă regenerarea României a fost exprimată cu atâta tărie,
încât credinţa noastră într'acestea este și va fi neclintită. Grija noastră dar
nu poate fi alta, decât aceea, dacă Măria a o să găseşti puterile trebuincioase acolo unde poate le cauţi; această grijă ne-a şi dat curajul de a Vă
i
aa
înfăţişă âcest Memoriu.
, Statelor
Statelor_mari
șefii
aflăm,
ne
care
în
In crize politice ca aceea

organizate de mult timp, n'au, până la oarecare punct, a se îngriji decât de
puterile organizate şi de resursele financiare obicinuite. Nu este însă. tot astfel

întrun Stat mie și cu totul dezorganizat ca al nostru. Aci este trebuinţă de

a improviză tot, şi a alergă la sorgintele vii ale naţiei, căci numai devotamentul şi entuziasmul

poporului

poate să dea oșteni

și bani

într'asemenea,

160

|

DIMITRIE

A. STURDZA

450

ocazii. Și acestea ar deveni cu atât mai necesare, cu cât criza noastră politică ar coincidă ca criza, orientală, sau cu un resbel curopean, în
cari amândouă cazurile Măria Ta eşti chemat a luă parte, ca să asiguri
României

poziţia ce i-ai însemnat în cugetările Mărici 'Tale.

Cazurile de mai sus sunt simple, lămurite, și, cu toată grija
noastră, spe-

răm însă că, până nar ajunge acest Memoriu în mânile Măriei
Tale, dispoziţiile Guvernului vor veni să dea naţiei asigurarea că hotărirea
Mărici Tale
este chiar dorința ci. |
A
Este însă un caz mult mai periculos, acela când

primejdia sar păreă lesne

de abătut; când Puterile adversare naţionalității noastre
sar arătă comode,
îndurătoare, lesne de a se câștigă cu niște concesii ce
fățiș n'ar âveă importanţă, concesii rezonabile, căci ele ar fi cerute în numele

ideilor de ordine

și
de conservaţie,în numele salutului publical Statelor
vecine și ca o dovadă
de moderație şi de înţelepciune a Guvernului Mărici Tale.
|
"Sunt puţini oameni, şi guverne și. mai puţine, cari au.
rezistat de a nu |
alunecă
pe un asemenea

pripor; şi acest pripor ar deveni

şi mai alunecos

pentru noi, dacă o Putere, care astăzi nu este amenințătoare
pentru noi, ne-ar
lăsăsă sperăm: un ajutor activ la.un câz de atac de
afară,
|
Nu
respingem

ideile de ordin. și de conservaţie; ele sunt condiţii
sine qua

non.ale societăţilor; dar ne întrebăm, ce semnificare

ar puteă

ele avei

în
țară la noi? Căci a conservă, instituţiile prezente:
şi a mănţineă la putere oa-

menii trecutului, n'ar fi oare Sinonim de a mănţinea România
în starea de
slăbiciune a trecutului și a o lăsă astfel la discreția străinilo
r? Tot asemenea
nu respingem ajutorul generoșilor noștri. vecini; îns
dorim ca, puterile naționale să fie destul d& desvoltate şi reorganizate, încât
ajutorul străinilor
să nu poată deveni, nici întrun caz, primejdios pentru
independența, noastră
naţională, .

a

|

+ Să .ne fie iertat acum, Măria Ta, să ne facem întrebarea,
ce star întâmplă

dacă, forească Dumnezeu, Guvernul Miăriei Tale,
preocupat de greutăţile ce
trecerea dela un sistem la altul atrage în totdeauna
după dânsa, preocupat
de idei de fuziune, de împăciuirea. partidelor, şi
împins de un sentiment de
nepărtinire, ar cădcă victima, ispitelor ce arătarăm
mai sus Și cari, sub deosebite forme, sub deosebite măsci, încunjoară
Guvernul Mărici 'Tale! Amorul,
entuizasmul şi devotamentul cel mai adânc ce
are nația pentru Măria Ta par

face oare loc dezafecţiunei şi descurajărei?

Atunci

Măria,

Ta,

slăbit

astfel
în lăuntru, fără ca să fii decât tolerat de Cabinete
le Statelor vecine, n'ai cădeă
oare prada, intrigilor și ambițiilor ce fierb
și cari atunci vor fierbe şi mai
tare în ţară la noi? Şi, la asemenea, caz,
scenele tristului trecut nu sar ropetă iarăș și acum, pentru desăvârșita
noastră, peire?
Nu, Măria Ta, nu sunt două drumuri de apucat,
ca să ne ducă la ținta ce
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V'aţi propus: înarmarea țărei, organizarea Ministerului din Lăuntru și a Justiției, moralizarea lor printr'o nouă alegere a personalului, reorganizarea totală
a administraţiei finanţelor, introducerea unui nou sistem de contribuţie şi organizarea creditului public, adică înlesnirea circulaţiei capitalurilor, acestea
„sunt măsurile ce nu suferă întârziere, când, fără dânsele, orice s'o încercă,
orice so face, n'o să izbuteaşcă, căci numai ele pot întări guvernul și asigură
în toate cazurile independenţa naţionali,
Am arătat unde, după părerea noastră, este puterea în 'Țara-Românească;
am

dovedit, în

urmă,

primejdiile ;și cum,

că

tot acolo

este și patriotismul;

am

arătat cari sunt

după noi, ar puteă fi înfruntate,
*

Măria Ta! Cinci milioane de Români Te-au ridicat, prin puterea sufletelor lor, prin pulerea credinței lor naţionale, pe scaunele întrunite al lui
Şlefan cel dare şi al lui Mihaiu. Viteazul. Cinci milioane de Români au
simbolizat în Măria Ta independența naţională.
Astăzi, România întreagă şi-a oprit răsuflarea şi așteaptă dela Guver nul
AMdriei Tale acle de acelea cari să-i însemne, în trăsuri mari, drumul cel
noa pe care este gala să se arunce cu entuziasmul, cu devotamentul anati
popor, & cărui credință naţională, moştenire strămoşească, a crescut și s'a
întărit prin

atâția secoli de suferinţe.

Prin amorul tuturor Roindnilor, Măria Ta eşti unul din suveranii cei
„mai tari; fă ca aclele Guvernului Măriei Tale să corespunză cu această
„putere, ca astfel generaţiile viiloare să se înşiruească binecuvântând. nu-

mele Măriei Tale.
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