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I.

Deschiderea sesiunei 1818—1879 a Corpurilor legiuităre.
A doua di după ce Românii aii luat în stăpânire Dobrogea, adică
- la 15Noembre, s'a deschis sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitore

printr'un mesagiii domnesc citit de M. Sa Domnul, care pentru a
îndeplini acestă formalitate constituțională, după ce a presidat în
ajun la Brăila serbarea trecerei oștilor Române în noua provincie
ce am redobândit, a pus piciorul pe teritoriul Săi la Măcin, și a
stat în Brăila până sâra târgiii, a mers apoi cu trenul tâtă nâptea
și s'a supus ostenelei celei mal sdrobitore, pentru a fi sâra, în Bu-

curesci, pentru ca a doua qi la amiadi să 'și îndeplin6scă datoria .
de Domn constituţional.
Printr'acel mesagiii M. Sa spunea Representanţilor Ţărei, că
«România a intrat cu deplinătate în familia. statelor de sine stătătore. Independența sa este recunoscută de întrâga Europă ; tte

Marile Puteri ne dat dovedi de buna lor voinţă și de viul interes
ce pârtă la desvoltarea şi întărirea Statului Român, în noile condițiuni ce i s'aii creat prin actul internaţional de la Berlin.
«Delegatul României lucreză alăturea cu delegaţii Marilor Puteri în sînul Comisiunei Europene, căreia eşte încredințată, libertatea şi îmbunătăţirea navigațiunei marelui

fluvii.

:

«Autorităţile nâstre și armata română, sub ochii Mei au trecut
eri Dunărea spre a, lua în posesiune Dobrogea, care prin tractatul
din Berlin s'a anexat României. Organisaţia provisorie a acestei
noui provincii este în cale de a fi împlinită.
«Puterile limitrofe ai regulat representaţiunea lor diplomatică
pe lângă statul român, în conformitate cu noua situaţiune a, României independinte. Noi am răspuns cu reciprocitate, În deosebi
simt mulţumirea de a Vă anunţa, că relaţiunile Mele cu M. Sa Imperatorele Otomanilor, s'aii restatornicit pe piciorul unei depline
amiciţii, şi conform cu prerogativele statelor independente. Am
ferma convincţiune că şi cele-lalte Mari Puteri vor urma în curind exemplul. statelor limitrofe.
«Grabnica, și oficiala, statornicire a relaţiunilor diplomatice îîn-

tre aceste state şi între România atârnă parte și de D-v. Într'adevăr, în ultima sesiune extraordinară, D-v. patriotic și înțelept
ați priimit tractatul din Berlin în tote disposiţiele sale privitore la
România. Ceea ce era de competinţa, D-v. aţi făcut, aţi indeplinit.
Mai aparţine încă D-v. de a pune, conform cu constituţia nostră,

ţera în posiţiune de a'și da acele Camere de revidiune, cărora singure revine modificarea articolelor constituționale. Îndeplinind
Dv. şi acestă ultimă îndatorire cu aceiași lealitate care a presidat
la tâte lucrările D-v., am ferma convincţiune că vor dispare ori-ce
greutăți la statornicirea relațiuni:or diplomatice a tuturor Marilor
Puteri cu statul Român.
«Ast-fel, pe calea, constituţională, D-v. veți pune în curînd ţâra
în posiţiune de a corespunde la așteptările Europti, în interesul

moral care însuși Românii 11 aii de a face să dispară din Constituţia n6stră, principiul ne mai potrivit cu luminele secolului, acela
al neegalităţii politice pentru causă“de religiune».

ge

După acestă parte exclusiv constituţională și într'acelaşi timp
internaţională, mesagiul enumeră mai multe proecte de legi de interes interior ce guvernul va supune Corpurilor legiuitâre în timpul sesiunei ce sa deschis, şi după ce le spune că înaintea lor se

desfășură o câmpie întinsă, de activitate și de folositâre lucrări,
spre a satisface trebuinţele naţionale, morale şi materiale ale țărei,
termină dicend :
«In timpul legislaturei D-v., mari și europene evenimente s'au

„petrecut la hotarele și în întru României. De și-cu crude sacrificiă, națiunea română a eșit încă din mijlocul acestor grave eve-

nimente mai liberă, mai puternică şi mai stimată de cât tot-d'auna. D-v. aţi luat parte la aceste evenimente, D-v. aţi săvirșit
mari fapte : aţi proclamat și întemeiat independenţa Statului Român, aţă sprijinit cu bărbăţie şi cu demnitate: drepturile nostre
naționale.
«Prin eroismul soldaţilor noștri pe câmpul de bătae, prin abnegaţiunea și sacrificiele de tot felul ale fiilor acestei țări, prin luminatul și patrioticul D-v. concurs, România 'şi-a redobândit astă-di

între naţiuni locul pe care odinidră '] avea în timpurile de mărire
ale istoriei sale. Meritul acestui însemnat eveniment revine în

mare parte D-v. Fiţi dar siguri că, precum posteritatea nu va uita
marele acte ce s'aii sâvirșit în dilele nostre, asemeni istoria nu va
şterge de pe paginele sale numele acelor care ati împreună lucrat
la, îndeplinirea lor!

«Am dar

credinţa că D-v.,

precum aţi bine

„început, precum aţi bine percurs, asemenea veţi bine săvirși cariera, D-v. legislativă. Şi urând bun succes activităţii D-v., rog pe
D-deii casă bine-cuvinteze

lucrările D-v.

parlamentare peniru

binele și prosperitatea, mumei nostre comune : iubita nostră România».
Deschiderea corpurilor legiuitore repuse pe tapet chestiunea is-

raelită, căci, după cum chiar mesagiul anunţa, acea chestiune avea
să fie desbătută pe larg în sînul Camerilor cu ocagia desbaterilor
ce va provoca propunerea, d'a se convoca, o adunare constituantă

de reviduire, și va, reînferbânta spiritele și va surescita tote pasiu„nele. Perspectiva desbaterei acestei chestiuni reînferbântă opi-

_6
niunea publică, readuse apăla m6ră organelor de oposiţiune și despărţi ţara iarăși în două partide: în revisioniști şi ne revisioniști.
Ca să liniștâscă spiritele, ca să readucă pacea în ţară şi să desarmeze întru cât-va pe adversari, D-l I. C. Brătianu în diua de
18 Noembre făcu primul pas, se duse la D-l Vernescu unde se

aduna fracțiunea moldovenâscă numită liberă și independinte, îi
întinse ramura de maslin şi se încercâ să ajungă cu D-sa la o în- -

ţelegere, ba chiar îi propuse pentru sine și unul din partisanii săi
portofelii ministeriale, pentru ca guvernul să fie expresiunea com-

plectă a representaţiunei naționale. Dar D-l Vernescu împreună
cu Moldovenii puseră nisce condițiuni așa de grele, mai cu semă

în privinţa, chestiunei evreesci, în cât D-l Brătianu fu nevoit să se
retragă fără de nici o ispravă şi să renunţe la ori-ce speranţă de
înțelegere.
Ca, să-i uşureze posițiunea, D-l C. A. Rossetti, care ţinea mai
mult la scaunul sii de preşedinte al Camerei de cât la un portofolii ministerial, depuse în mânele sale în diua de 16 Noembre de-

misiunea sa. de ministru de interne, şi 'l rugă să "i-o priimâscă, fiind
irevocabilă, şi "i spuse că, prefera să 'și pue candidatura și să. fie
ales ca Președinte al Camerei. Asemeni și D-l M. Kogălniceanu îl
rugă să-i priimescă dimisiunea, simțindu-se prea, obosit și vrend
să 'și păstreze libertatea, de acţiune și să fie simplu senator cu ocazia, desbaterii chestiunei israelite.
Ne putând să se opună hotăririi luate de un om determinat ca
D-l Rossetti, D-l Brătianu îă priimi dimisia,; după aceea rugă pe D-l
Kogălniceanu ca să și-o retragă saii să o amâne cel puţin pentru

câte-va ile și să priimâscă interimatul Ministerului de interne. D-l
Kogălniceanu priimi amânarea și interimatul, dar nu consimţi d'a
renunţa la, demisiune. În urma acestor două dimisiuni isbueni o
criqă ministerială care durâ, cam mult, pentru că era vorba de formarea unui minister tare, care să resiste contra furiei furtunei ce

va provoca cererea de convocare a Camerilor de reviduire. Îndată

ce D-l Rosetti deveni simplu deputat, Ad. Dep. segrăbi în diua de
1" Noembrie să!l altgă preşedinte al săi cu unanimitatea de 57

voturi exprimate, fiind 26 bilete albe.

Aceste 26 buletine albe îngrijură pe guvern pentru că eşiră din

urnă cu ocazia alegerei unui om ca D-l Rossetti, a cărei personalitate marcantă se impunea chiar adversarilor săi politici, nu numai
unor amici al guvernului cu care se găseaîn neînțelegere numai

asupra unui singur punct, și sili pe D-l Brătianu să pue ochil pe
unul dintre cei mai marcanți membri al oposiţiei din Senat, pe DD. Sturdza, și să/1 r6ge călduros să intre în minister ca prin cooperarea sa să întărescă guvernul, să aducă noui lumini și noui forţe

în nisce împrejurări atât de grele și de gingașe, și să efectueze o
apropiere a oposiţei de guvern.
D-l D. Sturdza care în tot-d'a-una a făcut cele mai mari sacrificii când a, fost vorba, de mari interese naţionale, a priimit, a intrat pentru prima 6ră întrun minister pur liberal, a intrat în sînul
partidului liberal, și... astă-di, mulțumită eminentelor sale calități
și marelor servicii ce a făcut acestui partid, este capul partidului
şi al guvernului liberal.

În giua de 25 Noembre M. Sa Domnul priimi dimisia intregului
cabinet şi numi pe D- L. C. Brătianu președinte al Consiliului de
Miniștri şi Ministru de interne și ad-interim la răsboiă, pe D-AD.
Sturdza Ministru de finance, pe D-1 1. Câmpineanu Ministru de Afaceri streine, pe D-l E. Stătescu Ministru de justiţie, pe D-l M. Pherechide Ministru de lucrări publice și pe D- G. Cantili Ministru
al cultelor și instrucţiunei-publice.
„_ D- Rossetti luă în posesiune fotoliul de președinte al Camerei

în giua, de 21 Noembre, și ocupându-l ţinu o scurtă cuvântare în
care, între altele dise: «Trimițându-m& din not la acest biuroă,
care este pentru mine un altar politie, şi amintindu-mi de unde
plecarăm și prin ce evenimente trecurăm, îmi pare că am percurs
împreună, nu trei ci o sută de ani. Ce iritaţiuni, ce temeri, ce ure
chiar la nașterea acestei legislaturi! și iată-ne ajunși, ca individi

şi ca naţiune, la liniște şi la cea, mai deplină independenţă.
«Printr'o credinţă nestrămutată, prin puternica, disciplină a
" 6menilor într'adevăr liberă și prin vitejia fiilor ei, România 'şi-a luat
locul în familia europână și D-v. aţi percurs ast-fel un ciclu întreg,

ce este de ajuns de a, onora nu numai

viaţa unei legislaturi, ci

chiar a mai multor generaţiuni. Acestei Camere însă, acestui par- -

lament i s'a dat și mai mult. La înălţimea la care ajunserăm, Eu
ropa tâtă ne vede și are ochii aţintiți asupră-ne.
«Dobândind stima, și încrederea, ei pe câmpul de bătae, avem
acum fericita, ocasiune de a o face să ne-o acorde şi pe tărimul
politic. Mult, forte mult este de făcut și n'avem înainte-ne de cât
trei luni.

Lungi sunt însă aceste

trei luni pentru aleşii naţiunei,

care prin suferinţe și lupte ati învăţat a sta uniţi, a iubi și a lucra.
Se pare în adevăr o minune d'a face o parte din ce suntem datori

a face. Veţi face însă, căci Români sunteţi și prin minuni a trăit
18 secole acestă colonie a lui Traian,

j

<Iubitore, inteligentă, nobilă, gener6să și muncitâre este națiu-

“nea română. Ce dar pote fi peste putinţă d'a face aleșilor ej, care
-ait încă şi fericirea

d'a. avea un Domn

care cu vitejie

luptă

pe

câmpul de ondre în capul naţiunei, în tâte și pe deplin liberă.
Europa a admirat acest fapt unic în asemenea timpuri; trebue
dar. să dovedim pe tâtă diua că știm să fim liberi.
«Onorat d'a conduce lucrările vostre și în acestă sesiune, care
este încoronarea edificiului ce aţi început, priimesc cu recunos-

cință și cu credință acestă frumosă sarcină,.... fiind-că este forte
ușor d'a presida o Cameră a cărei mare majoritate înţelege, cumpănesce, iubesce şi este hotărită a nu cruța nici un sacrificii .
pentru triumful dreptăţii și al libertăţii, pentru gloria și mărirea
naţiunei».

După ce D-l Rossetti rosti aceste cuvinte patriotice, adunarea
alese pe cei patru vice-președinţi ai săi; pe cei opt secretari și
pe cei patru chestori, și la 22 urmâ cu întrega sa constituire care
Sa terminat la 23. Senatul sa constituit abia la 25 Noembre și
a ales ca președinte al să pe Mitropolitul Primat cu 22 voturi
abia la limită, contra 19 date D-lui M. Kostache Epureanu, care
a obţinut un număr de voturi atât de mare din causă că oposiţiunea, de tâte culorile sa unit spre a da un vot de blam indirect
guvernului, ceea-ce ar fi reuşit dacă s'ar fi deplasat un singur vot,

Ca vice-preşedinţi fură, aleși Pr. D. Ghica cu 38 voturi și D- C.
Bosianu cu 28.

În qiua în care se formâ noul minister, la 25 Noembrie M. $.
“Domnul priimi la 5 ore d.a. în audienţă solemnă pe contele Hoyos

care înmână M. Sale în presenţa noului
ine o scris6re autogrată a împăratului
tru marele cordon al Stelei României
În diua de 27 Noembre, noul guvern

Ministru al Afacerilor streprin care i mulțumea pence i-a conferit.
s'a presentat Corpurilor le-

giuitore, și a citii după tribuna lor programul ce va avea să] îm-

plinâscă în viitor. În acel program noul guvern spunea că: «Pe
cât timp situaţiunea României în faţa, 'celor-alte state europene
nu era bine definită, preocupările Românilor ai fost concentrate

țintă nestrămutată, întărirea acestei noui posiţiuni, datorată labărei, abnegaţiunei și curagiului a mai multor generaţiuni de buni
patrioți.

«În afară ministerul va, căuta a păstra cele mai bune relaţiuni
cu tote puterile. El va stărui ca tractatul de Berlin să fie din parte-ne executat cu lealitate, și va cere prin calea indicată de Constituțiune, convocarea cât se pote mai neîntârdiată a Camerilor de
revidiune, care vor avea a modifica art. 7 din legea, fundamentală a ţărei. Tot o dată ministerul va pune o deosebită îngrijire ca
România, intrând în situaţiunea ce i sa asigurat prin actul care a
restabilit pacea în Orient, să 'și vadă drepturile sale de stat independent pe deplin asigurate.
«În întru, preocuparea constantă a guvernului va fi de a veghia
ca justiţia să fie neatinsă de luptele politice», mai urmâză și alte

obligaţiuni ce 'și ia guvernul în privinţa îmbunătăţirilor interidre,
şi termină dicând: « . vom lucra. ... ca să întărim posiţiunea dobândită ca stat independent, și de a atrage spre noi în mod constant simpatiele și buna-voinţă a Europei».
Intrarea D-lui Sturdza în ministerul liberal avu o înrâurire în_tăritore pentru guvern, și % dobândi, mai cu semă în Senat, mulți
aderenți, care se deslipiră de D- lepureanu, și * micșorară în mod
simțitor numărul celor 19 voturi din 41 de yotanți ce obținuse la
alegerea presidentului matorului corp. Principele D. Ghica con-

F

maj ales asupra afacerilor exteridre. Astă-di independența patriei
n6stre fiind un fapt împlinit, silinţele tuturora trebue să aibă de
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simţi a se alege ca vice-președinte al Senatului, D- 11. Ghica, de şi
vechiii liberal, însă independent, ceru să fie înscris în sînul parti-”
dului liberal ca membru încadrat, și ast-fel rămase până la sfârșitul vieţii sale ; centru drept în întregime se xaliă cu liberalii, urmând pe şeful săi Principele D. Ghica, și D-l B. Boerescu, sufletul
şi realul conducător al acestui grup politic, dădu de atunci încolo
tot concursul necesar ministerului liberal, intrâ în minister ca. Ministru al afacerilor streine în 1879, eși din el atunci când cerură
exigenţele politice și '] susţinu cu vorba și cu fapta până la morte,
dându-i forte adesea sfaturi fârte precise și fârte bine priimite.
Curînd după constituirea ministerului, sosi diua de 28 N oembre,
prima, aniversară a luărei Plevnei; acestă, aniversarăfu serbată cu

tâtă pompa ce merita. Într'acea di, cu tte că fiind răcit nu putuse

să asiste la te-deumul oficial, M. Sa, fu înlocuit la, serviciul divin
şi la defilarea trupelor de Președ. Consil. de Miniştri și de D-l general G. Manu. După aceia, P. s.s. Mitropolitul, Miniștri, generalii
și înnalţii demnitari merse la, Palat, și M. Sa îi priimi pe toți în sala
tronului. Cu acestă ocadie P. S. S. Mitropolitul, D-nii Miniștri și
comandanții superiori ai armatei îi adresară căldurose felicitări.
La ora 1 d. a. avu loc la casarma Alexandria un banchet dat de
oficerii guardei naţionale camaradilor lor din armată, aprope de -care s'a aședat mese şi pentru 'sergenți, caporal și soldaţi din corpurile garnis6nei, șiș s'a ridicat mai multe toaste patriotice.
După masă s'a scos trupele în curtea cazărmei, și după ce sai

format în carei, D-l general Manu le-a citit următorul ordin de di:
Ostaşi !

„ Este astă-di un an de când vitejia şi răbdarea vosiră învinse tote primej” diile, tâte greutăţile, și voi intrarăți biruitori în Plevna. Acestă, mărâţă di trebue să rămâe neștersă, din inimele vostre, neștersă din paginile istoriei 6stei,

Aţi vădut cu câtă mândrie, cu câtă veselie şi recunoscință va, priimit țâra
când v'aţi întors din luptă ; în tote oraşele, în tote satele a, fost sărbătâre, dară
mai ales capitala, inima țărei, v'a arătat cât Națiunea scie să preţutscă, fol0sele ce ea a dobânait cu sângele vostru şi că iubirea ei se va întinde şi mai
mult de aci înainte asupra vostră,

Ostaşi! în solemnadi de astă-di fie-care din voi să mulțumescă A-Tot-Puternicului că a întărit braţul săi spre a apăra patria şi să "și facă făgăduinţa

“a
că, ori când țâra va, avea trebuinţă de voi, ea, vă va găsi ca la Plevna și pe
Mine în capul vostru.
Dati în Bucuresci, astă-di 28 Noemabrie 1878.
CAROL.

Intr'acea, qi M. Sa Domnul a schimbat depeși de felicitări că]-"
dur6se cu Impăratul Rusiei și cu marele duce Nicolae și a priimit:
felicitări de la general Todleben comandantul cap al armatei ruse
din Bulgaria, de la, comandanții corpului 4 și 9 rusesci care ati
luat parte la înconjurarea, Plevnei, precum şi de la alte innalte
persone din streinătate. A treia di, cu ocazia serbărei Sf. Andrei,
M. Sa, iarăși a schimbat depeși cu Țarul și Marele Duce Nicolae,
și a întrunit la dejun pe Baron Stuart, pe Principele Obolenski comisarul general rus pentru plata despăgubirilor de răsboi; pe generalul Iacovlev comandant al serviciului de etape militare, pe primul secretar al legaţiunei ruse şi pe mai mulţi coloneli ruşi care ait
luat parte la luarea, Plevnei. Sâra a avut loc un prânz diplomatie
de 50 tacâmuri dat în ondrea Contelui Hoyos Trimis Extra-ordinar al Austro-Ungariei.
|
La 3 Decembre M. Sa, priimi în sala tronului cu ceremonialul
usitat pe Soleiman-bel primul Trimis Extraordinar şi Ministrul
“plenipotenţiar al Turciei, care remise în presenţa Ministrului Afacerilor streine scrisorile de acreditare ale Sultanului, prin care M.
Sa își exprima dorința d'a face cât se pâte mai intime raporturile
de bună amiciţie și de perfectă înțelegere între cele două state.
După aceea Soleiman-bei rosti o scurtă, cuvintare, în care spuse

că Sublima Portă doresce ca raporturile amicale și buna armonie

ce sati stabilit, să fie solide și durabile, la care M. Sa răspunse asigurându-l că M. Sa și guvernul Său își vor da tâte silințele pentru
a desvolta și consolida legăturile de amiciţie restabilite între cele
dout țări în interesul lor reciproc. Printr'acest act politic relaţiunile dintre România și Turcia se restabiliră în mod oficial, dar nu:
cele de mai nainte, ci ca.stat de sine stătător faţă de alt stat asemenea liber și independent.
Aceste împrejurări extraordinare, adică premenirea guvernului

și efectuarea actelor de curtuoasie citate mai sus, ai întârdiat prea,
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mult începerea desbaterilor în Corpurile legiuitre a răspunsului”
lor la Mesagiul tronului. Ele aii început în Senat abia la 5 Decembrie și în Cameră la 7 Decembrie. În ambele Corpuri legiuitâre
discuţiunea a fost forte furtunsă și senatorii și deputații dini oposiţie a

rostit discursuri f6rte violente contra guvernului.

A-

ceste discursuri ai: atins mai cu semă chestiunea israelită și modificarea art. 7 din constituţie.

În Senat, după ce D-l Raportor B. Boerescu ceti proectul de
adresă, vorbiră pe rînd D-nii M. Kostache Iepureanu care atacă
guvernul cu cunoscuta sa violenţă, imputându-i perderea Basa__rabiei şi punerea pe tapet a chestiunei israelite, D-l D.P. Vioreanu
care criticâ noua formaţiune ministerială, și în deosebi intrarea
D-lui Sturdza în Minister, D-l N. Voinov care în chestiunea, israelită, propuse o moţiune ostilă guvernului și D-l D. Sturdza ministru
de finance care spuse că, ori-care ar fi fost părerile D-sale personale în trecuţ,acum când faptele sunt împlinite, trebue să dea mână
guvernului ca să satisfacă ultimele cerinţe ale Europei, spre a restabili pe deplin bunele raporturi cu tote Puterele, ca să avem timp

liber spre a ne ocupa de consolidarea nâstră economică. După D-sa
vorbi I. Strat, care ceru respingerea adresei şi apoi propuse un a-

mendament prin care să se înlocuiască par. 12, 13 și 14 din răspuns
privitore la revizuirea constituţiei, prin un aliniat care lega mânele

viitorei constituante; și B. Boerescu care apărâ guvernul şi adresa
și ținu un important discurs care a ţinut până la finele ședinței.
În qiua de 6 Decembre, de și sărbătăre, Senatul ţinu ședință.
Mai întâiit D-] Voinov depuse un amendament la par. 12, 13 și 14
care asemeni tindea a cercui libertatea de discuţiune a constituantei și preconisa hotărirea ce vor lua Camerile de revizuire. După
aceia vorbiră D-nii St. Șendrea care făcu critice aspre redacţiunei
răspunsului la adresă ; D-LP. P. Carp care declară că va vota, contra adresei după ce i făcu o critică severă ; C. Bosianu care apără
adresa și ceru unirea tuturor spre a fi tan iîn resolvarea marelor
chestiuni ; ; D-LB. Boerescu care ca raportor al adresei luă din noi
cuvîntul spre a da noui lămuriri în apărarea sa, şi în fine D-l PrimMinistru 1. C. Brătianu care ținu un discurs magistral și apărând
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guvernul de tâte învinuirile ce i s'a făcut, își termină cuvântarea
dicend : «Luptele nu trebue să fie alt-fel de cât spre a găsi mijlocul cum să facem mai bine și să nu caute un partid să sfirâme
pe cel-lalt».
După acâstă cuvintare Senatul închise” discuţiunea și priimi luarea în considerație a, adresei cu 40 voturi contra 9. După aceea, .
a. 7 Decembre, după ce mai vorbiră la discuţia sa pe articole
D-nii M. K. lepureanu, M. Kogălniceanu, Pr. D. Ghica și D. Cămărășescu, adreşa se priimi în mod definitiv cu 39 voturi contra 10.

Acestă adresă fu presentată M. Sale de Preşedintele, Biuroul
şi delegaţia Senatului cu solemnitatea obicinuită, în diua, de 9 Decembre la amiadi; ea fu citită în sala tronului în presenta M. Sale
şi a Curţii Sale de către Pr. D. Ghica, Vice-președintele Senatului.
Acea adresă după, ce spunea că... mulţumită eroismului armatei

nâstre pe câmpul de hătae şi a bravului ei Căpitan... România
a dobândit independenţa sa politică și existența sa națională bine
definită ; adaoga că : După ce independenţa n6stră, ființa nestră

ca stat absolut suveran a fost proclamată şi recunoscută de ma- rile Puteri Europene ; trebue acum consolidată şi pusă în con“dițiuni de tărie cu care să o ferim de ori-ce pericole;: trebue să,
mai tragem și tote folsele ce ne pâte procura noua nâstră si
tuațiune.
- Vom convinge, sperăm “Măria Ta, prin actele nostre, atât pe marile puteri
- limitrofe, cât și pe tâte marile puteri europene, că. România independentă este
o- garanţie de ordine şi de stăbilitate în Orient, și că ea este și va fi demnă, sub
tâte privirile, de solicitudinea şi de interesul ce Europa '%-a arătat,
„Acesta va fi, credem, cel mai elocuent mijloc de a exprima, recunoscinţa
nâsiră marelor puteri europene pentru buna
lor voință și pentru sprijinul ce
ne-a dat,
Pentbu statornicirea oficială a relaţiunilor diplomatice dintre puterile europene și România, și pentru leala executare a tratatului din Berlin, în ceea ce
ne privesce, Senatul a făcut şi va face tot ce este de competința sa. EI este cu
atât mai doritor de a'și îndeplini misiunea şi de a lăsa locul Camerilor de revisuire, cu cât speră că ast-fel se va înlătura erorea profundă că există sai că
a existat vre-odată în România intoleranța religi6să.
Națiunea română n'a fost sfâşiață de lupte religi6se în nici o epocă a istorie
sale; pământul românesc a fost din contră adăpostul tutulor religiunilor persecutate în alte Siate. Legile țărei n6stre n'a admis nică o dată neegalitatea.

=
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politică între Români pentru causă de religiune. Disposiţiunea art, 7 din Constituțiune n'a fost de cât o măsură de ordine socială şi economică; după cum
restricţiunea musulmanilor, prin vechile eapitulațiuni cu Porta, de a, se stabili
și de a avea, temple pe pământul românesc, nu era de cât. o măsură de ordine

politică.

-
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Astă-di însă România, aflându-se într'o posiţiune politică bine definită, ere-

dem că și ultima restricţiune de asemenea natură, ce mai există în Constituțiune, pâte să, dispară.
i
Putem încă asigura pe guvernul Măriei Tală Regale, că vom pune tâtă activitatea, inteligenţa și buna-voinţă spre a examina, cât mai curînd, și cu maturitate, tote proiectele de legi şi măsurile ce guvernul va crede că sunt mai
“urgente și mai neapărate, pentru ca ast-fel să-ne putem conforma, cu votul
anterior al Senatului, relativ la timpul convocărei Camerilor de revisuire.

La acestă adresă M. Sa răspunse în modul următor :
Înalt Prea Sfinte Părinte, Domnilor vice-preşedinţi, Domnilor
senatori,
”

Cu o deosebită plăcere am ascultat cuvintele mhăgulitâre ce Senatul adres6ză armatei; ca şef al ei și ca Domn al țărei,VE mulțumesc din suflet pentu
sentimentele ce Ne exprimaţi.
Ultimul r&şboiă a fost ocasiunea pentru țsră de a da Europei convingerea,
pe care Ei de la început am avut-o despre valrea lei. Am fost îndoit fericit
de a M& afla în acestă ocasiune în capul bravei nâstre armate.
Mult timp s'a credut în afară, din causa, necunoscinţei cestiunilor nsstre in=

teridre, că am fi animați de un spirit de intoleranţă religi6să. Constat cu mul-

țumire că țâra, prin representaţii ei, se arată hotărită a face să, dispară acâstă,
erdre și regret că împrejurările par a'i impune hotărirea sa. Acum națiunea
română va fi admisă de toţi la locul ce merită în opiniunea. lumei, căcă
a probat prin vitejia sa că pâte sta alături cu națiunele cele mai valorâse,
şi prin
principiele sale că împărtășesce credinţele și aspiraţiunele lumei
civilisate.

Înnalt Prea Sfinte Părinte, Domnilor vice-preşedinți,
Domnilor
senatori,

Dacă D-v. vaţi adus aminte şi cu acâstă ocasiune de armate şi de Căpitanul

Său, împlinesc din parte-Mi o plăcută datorie reamintind că folâsele
de cari vor-

biţi, nu s'aă putut dobândi de cât cu puternicul D-v, concursși cu devotame
n-

tul D-v. patriotie.
Pot. adăoga că cu acestă mare ocasiune s'a, putut constata că, dacă
Senatul
este menit, prin condiţiunele constituirei sale, a manţine națiunea pe
calea
prudenței și a înțelepciunei, acesta însă nu "l-a, oprit că în momente de grele
încercări să se arate plin de curagiii şi de decisiune,
-
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Sunt încredinţat că ne vom întâlni tot-d'auna în acelaşi simțimânt de de.

votament către patrie spre a săvârși împreună marea operă de desvoltare şi de

întărire la care suntem chiemaţi a conlucra,
Priimiţi, Inalt Prea Sfinte Părinte şi D-lor senatori, din partea Dâmnei și
a
Nâstră expresiunea, Inaltei Nostre gratitudini pentru urările ce Ne faceți.

In Adunarea Deputaţilor începu discuţiunea adresei în diua de
1 Decembre prin citirea sa, de către D-l E. Costinescu raportorul.
După terminarea, sa, vorbi D-nii II. Isvoranu care critică redacţiunea adresei, pe guvern și majoritate care'multe a promis Şi puţine a făcut ; apoi vorbi D-l G. Vernescu care ţinu un discurs dintre cele mai violente atacând guvernul în privinţa disposiţiunilor
ce arata d'a da drepturi evreilor, D-l Raportor E. Costinescu care
apără, redacţiunea, adresei și pe guvern, iarăşi G. Vernescu care
se apără de 6re-care învinuiri ce %-a adus D-l Raportor, D-l G.
Chițu care apărâ pe guvern și adresa ; D-l N. Ionescu care iarăşi
învenină, discuţiunea cu introducerea în vorbire a art.7, şi în fine
D- L. C. Brătianu primul Ministru care, amintind vorbele lui Michelet, care a dis o dată în colegiul Franciei că: nu admiră
atâta.

pe acel eroi care într'o di fac fapte mari, cât admiră pe acela care
de diminâță și până sera își face în consciință datoria. Acela e un

adevărat eroii. «Să avem acest eroism, adăogâ D-sa, şi dacă ne

vom arăta cu bărbăție și cu devotament, vom face din România.
ca să fie un adevărat interes pentru întrega Europă.
” În urma acestei cuvântări discuțiunea, se închise și adresa fu
luată în consideraţie cu 67 voturi contra 7. După aceia la 8 Decembre se adoptară tâte paragrafele fără discuţiune şi adresa, fu
definitiv adoptată cu 75 voturi contra 1. Acâstă adresă. fu presentată M. Sale Domnitorului cu ceremonialul usitat în diua de
10 Decembre, când D-] C. A. Rosetti Președintele Adunărei Deputaţilor îi dădu cetire în_prezenţa D-lor Miniștri. Iată în resumat
conţinutul acestei adrese: După întroducerea usitată, când ajunge

la politica internaţională, ea dice :

Națiunea doresce să fie cât mai lungă și mai temeinică pacea ce s'ar asi-

gura prin sincera aplicare a tratatului din Berlin ; ea doresce întreţinerea celor
mai bune relaţiuni cu tâte puterile străine și speră că bine-voitorul lor sprijin
nu " va lipsi.

|
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Pentru statornicirea. oficială a relațiunilor diplomatice dintre puterile eu-

ropene şi România, Adunarea deputaţilor a făcut și va face tot ce este de competinţa sa. Ea, este cu atât mai doritore de a'și îndeplini misiunea și de a lăsa
locul Camerilor de revisuire, cu cât speră că ast-fel se va înlătura erdrea profundă că există-saui că a existat vre-o-dată în România intoleranța, religi6să.
Națiunea română n'a fost sfâșiată de lupte religi6se în nici o epocă a istoriei
sale; pământul românesc a fost din contră adăpostul tuturor religiunilor persecutate în alte State. Legile țărei nâstre n'aă admis nici-odată neegalitatea
politică între Români pentru causă de religiune. Disposiţiunea art. 7 din Constiţuţiune, care oprea pe străinii de rit necreștin de a dobândi îîmpământenirea, |

n'a fost de cât o măsură de ordine socială şi economică; după cum restricțiunea pusă musulmanilor, prin vechile eapitulaţiuni cu Pârta, de a se stabili
și de a avea temple pe pământul românesc, nu era de cât o 'măsură de ordine
politică.
Astă-di însă România aflându-se într'o situaţiune bine definită, credem că.
disposițiunea, articolului 7 din Constituţiune; pote să dispară.

După aceea enumără mai multe îmbunătățiri interidre ce trebue
să fie introduse în legislaţiunea. nâstră și termină dicend :
Implinindu-se' acâstă, mărâță misiune cu acelaș succes cu care a fost începută, istoria va consemna pe cele mai frumose pagine ale sale, că sub aceiași.
fericită domnie a lui Carol [, România a fost introdusă cu ondre în familia Statelor independente ale Europei, şi a făcut înăuntru un mare pas pe calea prosperităţei și a civilisațiunei.

După ce s'a dat citire acestei adrese, M. $. a luat cuvântul
răspuns în modul următor :

și a

- Domnile preşedinte, Domnilor deputaţi,
Suntem adânc ? ișcaţi de simţimîntele ce exprimaţi armatei şi Tronului,
pentru sfințenia, cu care, în ultimul resbel, 'şi-a împlinit datoria, în realisarea
celei mai scumpe aspirațiuni a naţiunei române,
Ceea-ce a creat României o posiţiune politică ce nu i se mai contestă astă-di în Europa, este că, de şi învăluită de evenimentele cele mai complicate,
de şi înconjurată de încercările cele mai crude, totuşi a străbătut cu succes
prin acest cerc de pericole de tot felul, fără a șovăi un moment şi fără a face
un pas greșit, care ar fi putut să'i compromită chiar existenţa.
Constatăm cu fericire, D-lor, că sacrificiele şi încercările la, care cu toţii am.

fost supuși, departe de a ne obosi şi a ne sdruncina, aă contribuit din contră
a ne întări, a ne oțeli, a ne lămuri ideile nostre şi a ne da mat multă unitate
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de acțiune; probă despre acâsta este unanimitatea cu care s'a votat răspunsul
D-vostră, ce coprinde însă-și programa, lucrărilor spre catre are a se îndrepta,
acum activitatea naţională,
Evenimentele ce națiunea a străbătut, întăresc și mai mult în sufetul NOstru credința ce am avut despre viitorul acestei țări, din diua când am pus picio=
rul pe pământul ei; Din faptele săvârșite, marile puteri vor dobândi convin=gereă, că Statul român, pe care ele "l-ai admis în familia lor ca un element al
echilibrului European, răspunde în adevăr acestei mare chemără și vafi o condițiune de securitate și de liniște pentru puternicii sti vecini.

Votul dat pentru a doua, 6ră, de mai unanimitatea representațiunei naţionale, afirmând voinţa de a se conforma disposiţiunilor ce ne privesc din tratatul de la Berlin, nu mai pâte lăsa Europei îndoiala că acesta este în adevăr

simțimîntul naţiunei întregi, și va face ast-fel să dispară orl-ce umbră de bănuială și ori-ce prejudecată ar mai fi existat despre țara n6stră,

Ă

Suntem încredinţaţi că. prudența, spiritul de conciliare şi unitatea de acțiune, ce v'aii adjutat până acuma în realisarea, unor mari fapte, vă vor asigura,
același succes în viitor; numai ast-fel ranele lăsate de încercă--e la cari am
fost expuşi se vor vindeca, interesele societăţei nâatre vor fi bine îngrijite şi

se va. putea săvârși opera ridicărei şi întărirei României, cu acelaşi succes cu.
care a fost începută,
Pe acestă cale, mă veţi găsi D-lor, tot-d'a-una alături cu D-vâstză, gala la,
lucru și la sacrificii.
Dâmna, care în timpul pericolelor, a împărtăşit tte simţimîntele şi tăte îîngrijirile n6stre, se unesce adi cu noi spre a vă exprima, D-le președinte și
D-lor
deputați, viuiele n6stre mulțumiri pentru căldurâsele urări ce ne adresaţi, și

spre a dice împreună cujoții: trăiască România, !

Aceste cuvîntări patriotice rostite de M. Sa Doinnul atât deputaţilor cât și senatorilor,
îmblândi pe cei îndârjiţi
din nenorocire nu pentru
tisfacţiunele unei patimi

mai încăldi inimele celor sceptici,
și mai desarmâ pe cei initransigenţi,
multă vreme, căci din“năcate la noi
personale fârte adese-ori are primul

față cu îndeplinirea datoriei către patrie.

măi
dar
sapas

Il.

Votarea moţiunei pentru convocarea Constituantei care să

efectueze modificarea art. 1 din Constituţie.
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Solemnitatea presentării adresei Camerei, puse capăt primei
părți a discuţiunilor politice în sânul Corpurilor legiuitâre, și Adunările începură să se ocupe

de discuţiunea a

diferite proecte de

legi de interes general și local interior, sait mai bine vorbind să
piardă un timp preţios în discuţiuni sterile și intrigi de culise, fără
să mai fie capabile de o lucrare seriosă, lăsând câmp

liber dia-

relor din oposiţiune ca să învenineze chestiunea argătore a modificării art. 7 și să o discute fie-care după, temperamentul săi.
Negreșit oposiţiunea nu perdu ocasia d'a profita de acâstă gingaşe

chestiune pentru ca să facă din ea o armă politică, teribilă și să
întărite opinia, publică contra guvernului, pe care unii 6meni po-

litică îndrăsniră să acuze chiar de trădare de patrie. În parte dușmanii guvernului reușiră, opiniunea, publică fu aţițată, în Moldova
mai cu s6mă spiritele fură înferbântate mai mult de cât ar fi trebuit, și chiar germene de revoltă se iviră pe ici pe colea. Într'acest

timp deputaţii și senatorii se ocupati în ședință publică cu legi or-

dinare, iar în bibliotecă și în convorbiri particulare, țineaii ecoi
preocupărei generale şi lăsaii ca timpul să trecă fără a cuteza să,
abordeze din noii marea chestiune care avea să aibă ca consecinţă
disolvarea Corpurilor legiuitâre.
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La început guvernul lăsase acestă sarcină în grijea Corpurilor
degiuitore, dar vădând că ele, împinse

de interese

electorale, nu

-cutezaii s'o abordeze, şi fiind silit de nenumărate interveniri din
partea Puterilor Europene, în fine, după ce se redeschise sesiunea
'Camerilor în urma, vacanței Crăciunului, care avu loc în giua de
12 Ianuarie, și în diua de 17 lanuarie el fu nevoit a depune pe biurourile ambelor Adunări un mesagiii domnesc prin care le invitaii
«ca să declare că este caz d'a se modifica art. 7 din Constituţie. Depunerea, acestui mesagiii mări furtuna, dar cu tâte acestea Senatul alese o comisiune specială compusă din D-nii: Pr. D. Ghica, P.

P. Carp, C. Boerescu, C. Bozianu, Al. Giani și N. Voinov care să,
“examineze acel proect.
Mai nainte d'a face acest pas, pentru a câștiga timp și a calma
spiritele în Europa care, fiind merei întăritate de Evrei, care din
tâte părţile dai asalt ca să ne silescă să le dăm naturalisarea, în masse și să ridicăm zăgazul care apăra națiunea de potopire, gu-

“vernul trimise pe D-l C. A. Rosetti Președintele Camerei în misiune
extraordinară la Roma, și pe D-l D. Brătianu la Londra, pentru ca
să pledeze causa României înnaintea Curţilor acestor Puteri, și să
le râge a interveni pe lângă cele-lalte Puteri ca să .obţie în chestiunea israelită nisce condițiuni mai puţin oner€se pentru noi. D-l Rosetti plecâla ? Ianuarie; D-l Brătianu plecase mai din nainte, încă.
de la 27 Decembre. Acest din urmă se opri mai întâi la Viena,
unde la 3 Ianuarie a avut o lungă întrevedere cu Sir Eliot amba-

sadorul Angliei, şi după aceea la Paris, şi în diua de 29 fu priimit
în audienţă privată de către Președintele republicei francese cu
care se întreţinu despre aceiași afacere, cum s'a întreţinut și D-l
N. Kalimachi Catargiu, Agentul ţărei din Paris, când fu priimit în

asemenea audienţă în diua de 5 Februarie. Întw'acest timp guvernul român la, 13 Februarie promulga legea înființărei legaţiunelor
şi consulatelor..
Comisiunea al6să de Senat își depuse raportul privitor la convocarea, unei constituante în diua de 29 Ianuarie; Camera a

tri-

mis propunerea la secţiuni, ast-fel că acolo ea a urmat procedura
odicinuită a ori-cărui proect de lege. După ce comisiunea specială,

în

|
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alsă de Senat a redactat, nu o moţiune, ci trei în trei feluri, ele
aii fost trimise asemeni la secțiuni, ast-fel că în diua de 20 Februarie se făcu în ambele Corpuri legiuitâre prima citire a moţiu-!
nelor lor care, în diferite forme și cu diferite scopuri, găseaii că era:

caz d'a se modifica art. 7 din Constituţie. Mai nainte de acâstă di,
la, 17 Februarie a avut loc o întrunire a secţiunelor Camerilor, în
„care D-l Brătianu a expus deputaţilor și senatorilor situaţiunea
„politică și le-a declarat categoric că interesele țărei cele mai vitale
cereaii votarea, cu un moment mai curând a moţiunei privitore la
modificarea art. 7. În urma acestei întruniri secrete, a. explicațielor ce s'aii dat Deputaţilor și Senatorilor într'acea întrunire,
precum și în ședințe publice, și a unor lungi și furtunâse discuţii,
la care aii luat parte toţi fruntașii țărei, în diua de 27 Februarie
s'a închis discuţiunea în Cameră și moţiunea s'a priimit în prima
lectură cu 71 voturi contra 19. În Senat ea sa închis la 28 Februarie şi moţiunea a, fost priimită cu 41 voturi contra 6.
Pe când guvernul liberal obținea cu multă trudă acest triumf
parlamentar, care devenea cu atât mai mare cu cât el avea ca:
adversari pe cei maj intransigenți oposanţi, nisce 6meni de talia

lui M. Kostache Epureanu în Senat și a lui G. Vernescu în Cameră,

iată că sosi în diua de 26 Februariede la guvernul german, care în-.

tr'acel moment n'avea nici un fel de representant în Bucuresci,

prin intermediul legaţiunei germane

din Viena,

un fel de soma=—

țiune ultimatum, prin care invita pe guvernul român să, procedeze
întrun mod sincer la, stabilirea egalităţii civile a tuturor confesiunelor. Acâstă intervenire piedișe supără forte mult pe M. Sa
Domnul, căci Prinţul de Bismarc Y-a adus o ofensă personală, ne-

vrend să ţie s&mă că în Berlin era, un însărcinat de afaceri al M.
Sale, pe D-l Vârnav Liteanu, pe care D-sa îl considera ca neexistent, și se plinse de acestă lipsă de delicateţe Părintelui M.S.,A:Ș. R. Principele Carol Antoniti.
Tot de-o dată, pentru a afla noima acestei procedări | suii generis, D-l Câmpineanu Ministru Afacerilor Streine, însărcină pe D-I
Liteanu să cerceteze în mod privat ea. să afle causa care a făcut
pe Cancelarul german să nu se mai serve de representantul ofi-

_

2

ial al României ca de un intermediar pentru comunicaţiuni di-.
plomatice. După aceea, pentru a înlătura ori-ce fel de imputare,
în diua de 28 Februarie D-l Câmpineanu comunică, telegrafic representanţilor săi din Paris şi Berlin votul Camerilor eare era un
început de o sinceră punere în aplicare a egalităţii de drepturi,
pentru toţi locuirorii din România fără deosebire de credinţă religi6să. În urma acestei comunicări, în diua. de 6 Martie D-l Vârnav
Liteanu

comunicâ, guvernului săi că guvernul german a priimit

cu satisfacţiune scirea că s'a votat în prima citire moţiunea, modificărei Constituţiunei, și că acestă soluţiune va grăbi recunâscerea, independenţei. Din nenorocire D-l Kalimachi Catargiu comu-

nicâ guvernului că D-l Wadington %-a făcut cunoscut categoric că
Puterile nu vor recunâsce independenţa de cât după ce Evreii vor
"dobândi. drepturi politice.
Intr'acest timp la 1 Martie D-l Rosetti seînturnâ din Roma, după

ce a fost priimit grațios de Regele Umberto, şi după ce a priimit
din partea D-lui Depretis cele mai solemne promisiini că ni se va
recunosce independența, de îndată ce vom convoca Camerile de
revisuire. Aceste graţiosităţi și promisiuni platonice nu prea, însu-

îlară guvernului român mari speranţe în privinţa regulărei chestiunei Arab-Tabia și a chestiunei israelite, ast-fel cum doream noi.
Din totă acestă misiune ne-am ales numai cu manifestări de vie şi
sinceră simpatie din partea surorei nâstre mai mari, Italia, ceea-ce
într'asemenea, momente critice nu ne ţinea prea cald. Cât. pentru

ceea-ce era mai esenţial pentru noi, recunoscerea independenţei
înnaintea celor-lalte puteri, mam putut să obţinem alt-ce-va, de
cât un refus deghisat, care ne-a mâhnit forte mult. Cam același
resultat a, adus şi D-l D). Brătianu când s'a reînturnat la 6 Martie.
A doua citire a moţiunei privitâre la art. 8 se făcu în diua de7
Martie în ambele Adunări și imediat începu discuţiunea sa tot atât
de violentă și de pătimașe ca, și în prima, lectură. Ea se termină,
după lungi și laboriose disenţiuni, îîn diua de 8 Martie în Adunarea Deputaţilor, și în diua de 9 în Senat, prin o deplină victorie a guvernului. Camera priimi moţiunea propusă în a doua lectură cu. 66
voturi contra 12 și Senatul cu 64-voturi contra 14, după ce a res-
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pins propunerea D-lui lepureanu de a, se forma un Minister de c6aliție. Precum, vedeţi, marea maioritate a D-lui lepureanu, de la
modificarea ministerului încoa,

scăduse dea 19 la 14 voturi, chiar

într'o chestiune atât deardătore și de dificilă pentru guvern, cum
era. chestiunea israelită.
Pe când pe t&rîmul politic lupta era în toiul ei, în diua de 25 Februarie făceam un pas înainte pe t&rimul economic prin deschiderea, fabricei de'chibrituri de la Filaret, înființată de o societate română, pe'acţiuni. Inaugurarea acestui început de mare industrie
românescă, întemeiată cu bani românesci, fu onorată cu presența

M. Sale, care bine-voi a spune câte-va cuvinte de încuragiare. Cu

acea, ocasie M. Sa între altele a is: « Asist cu mareplăcere la inau-

surarea acestei fabrice, care va deschide oramură de industrie națională care e chemată d'a deveni un isvor de bogăţie pentru țâra
nostră, și urez din t6tă inima ca acestă laudabilă întreprindere să

se desvolte și să prospere»..
Tot de odată, pe t&rimul de întărire
naţională la 27 se înființâ prin decret domnesc o dividiune activă

în Dobrogea. După aceia avu loc un însemnat eveniment religios.

În giua de 22 Februarie marele colegii electoral alese Episcop at
Romanului, în locul rămas vacant, pe P. S. S. Părintele Melhisedee

Episcopal Dunărei de jos; la 11 Martie alese Episcop al acestei din
urmă, eparchii pe P. S. S. Arhiereul Iosif Gheorghian, actualul Mi-

tropolit Primat (1903), și la 22 Martie alese Episcop al Hușilor pe

P. S. S. arhiereul Calinie Dima. Nouii aleși priimiră cărja
Episco-

pală din'mâinele M. Sale în diua, de 24 Martie.
|
În fine se făcu a treia și ultima cetire a rhoţiunei în ambele Cor-

puri legiuitâre în diua de 24 Martie ultima di de existenţă
a acestei
Camere. După ce se votară tâte legile câte li se presentase,
în ace-

iași di ambele Camere priimiră moţiunea în mod definitiv.
În Adunarea Deputaţilor D-l A. Candiano Popescu
următorei declaraţiuni:

dete citire

«Având în vedere art. 129 din Constituţiune, Camera,
usând de dreptul ce'i.
acordă, acest articol, declară că este trebuință
a se supune revisuirei disposi-

țiile art. 7 din Constituţiune»,

„Citi asemeni declaraţiunea minorităţei:
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«Având în vedere propunerea guvernului. Considerând că, intoleranţa religi6să nu a existat nici odată în România. Considerând'că, încă de la 1874 se
introduse în legislaţiunea nâstră disposiţiunea ca, străinii de ori-ce credinţă religidsă să potă dobândi naturalisațiunea, conform art. 16 din Codicele civile.
<Considerând că, restricțiunea, adusă prin art. 7 din Constituţiune.
s'a in-

trodus din cause economice și sociale; considerând că. este de interesul țărei
ca regulele pentru acordarea naturalisațiunei să, fie înscrise în Constituţiune;
«Considerând că este oportun ca străinii de ori-ce credinţă religi6să săpotă.
dobândi naturalisaţiunea prin legi speciale şi individuale; în virtutea art. 129
din Costituţiune, Adunarea, declară că este trebuințăa see supune revisuirei art,
7 din Constituţiune». ..
,

După terminarea citirei ambelor moțiuni, mai întâii se pune la,
vot moţiunea minorităţei care nu fu primită de guvern, ca una ce
spunea prea multe, şi prejudeca hotărirea constituantei, legându-i
mâinele în privinţa modului de procedare la votarea împămintenirilor, ceea-ce aducea o impietare asupra, drepturilor suverane
ale viitârei constituante; şi Ad. Dep. o respinse cu 71 voturi, având

30 pentru. După aceea se puse la vot moţiunea inajorităței care
fu priimită cu 75 voturi contra 21. După aceea ședința se ridică
la 2 ore 10 m. după miezul nopței.
În Senat moţiunea de revisuire s'a citit de D-l raportor P. P.
Carp în cuprinderea următore:
«Senatul, pe baza art. 129 din Constituţiune declară că este trebuinţă de a
se supune Ja revisuire art, 7 din Constituţiune».

D-l G. Leca citi opiniunea minorităţei a cărei cuprindere era
identică cu aceia, a minorităței din Cameră.
După, aceia citi şi D-l B. Boerescu propunerea sa care nu avea,
un conţinut ostil guvernului, ci tindea a se face o modificare mai
largă care viza mai

multe articole din Constituţiune

și anume:

Art. 1, art. 2 $ 2, art. 3, art. 7 $ 2, art. 44, art. 77, art. 113, art.
131, precum şi art.
Ş 9, art. 8, 66 și 74 din Constituţiune.
Tâte aceste propuneri fură pe rind respinse de Senat prin ridicare de mâini și propunerea majorităţei fu primită în a treia
și ultima citire cu majoritate de 40 voturi contra 6 negre. După

aceia ședința se ridicâ la, 2 ore după miezul nopței.

-

-_ A doua di, în diua de 25 Martie M. Sa Domnul merse îrt persână
la Cameră și citi mesagiul de disolvare a Corpurilor legiuitâre, iar
în diua de 26 Martie se convâcâ colegiile electorale spre a alege o
constituantă care să modifice art. 7.
,
Prin mesagiulde închidere M. Sa comunica Camerelor că a scurtat durata lor legală pentru a face loc mai curind Camerilor de.
revizuire ca, să pue ţara în posiţiune d'a se conforma exigenţelor

tractatului din Berlin, și își exprima speranţa că acestă înțelâptă

şi patriotică măsură va face să dispară în streinătate neîncrederea ce încă domnesce. După aceea urma în modul următor :

«Independenţa României pe care D-v. mai întâiă ați proclamat”o şi pe care
națiunea a dobândit'o prin energia ei şi prin vitejia armatei sale, dacă nu și-a
priimii deplina consacraţiune din partea. unora din Marele Puteri, acesta nu

provine de cât din nisce cause trecătore și cu totul cireumstanţiale. Am
nestră-

mutata convingere că din punctul de vedere

superior al intereselor generale

Și permanente ale Europei, țera nâstră va dobândi în curînd dreptate.

«Atunci când întrsga peninsulă balcanică era în flăcări și când perspective

noi și atrăgătâre ne putea seduce, România a resistat la ori-ce tentaţiuni și s'a

ferit d'a, fi pentru Europa o causă de turburără și de complicațiuni.
Ea, n'a intrat în luptă de cât în acel moment grav, când inacţiunea ei
ar fi putut săi
devie funestă și când extensiunea și dăinuirea răsboiului ar fi
fost prejudicia-

bilă nu numai

ei înșişi, ci chiar întregei Europe.

-

«După r&sboiui atunci când ea avea dreptul a se aștepta, nu la sacrificiele
durezrâse ce,se impun națiunilor învinse, ci la folosele la care
ai drept a pre-

tinde acei care se întore încununaţi de succes, ea a avut forța, tot în interesul

păcii generale a'și înneca, durerea, și s'a resemnat a priimi stipulaţiunele
tractatului de la Berlin. Ea a dovedit ast-fel în modul cel mai neîndoios,
că nu este
un element de prisos în sistema statelor europene chemate a constitui
nisce
temelii solide pentru pacea generală, Prin urmare, 0 repet, Europa
îi datoresce

dreptate, și sunt convins că ea nu va, întârdia a "i o da».

După ce mai amintea că t6te marele evenimente câte s'a
pe-

trecut, s'aii săvirșit sub regimul libertăţei celei mai desăvirșite,
și

își exprimă, convingerea că acest regim al sincerei și lealei
apli-

cări a legilor și constituţiei va domni și de aci încolo, de şi situațiunea orientului nu este asigurată şi orisontul pare încă turbure
în afară, mai ales când avem a resolva, una

din chestiunele ceie

maj ardătâre ce cu drept cuvânt ne îngrijesce pe toţi, mesagiu
l

urma dicend:

25.
«Patriotismul D-v., va înţelege că, pentru a, învinge tote aceste dificultăți,
trebue, acum câ şi în trecut, să rămânem cu toţii uniţi în chestiunile cele mari,
în acele chestiuni ce nu este vorba de interese saii de opiniuni de partidă, ci
«le însuşi siguranţa statului Român.
«În timp de atâtea.secole, printre furtunele cele mai violente, care ai distous întregul sistem al statelor orientale şi aă-sguduit chiar monarhiele europene, care mai în urmă, trebuiaii să davie expresiunea, cea mai înnaltă a civilisaţiunei, poporul român, de și copleșit sub invaziuni, cari păreaii că a să,
- ștergă chiar urmele existenței sale, asciut să reziste şi să păstreze intactă naţionalitatea sa; tot asemenea el va lupta deastă-qi înnainte şi va învinge greutățile la care sîntem, sai mai putemfi expuşi, dacă şi în viitor vom fi inspirați
de un singur sentiment: iubirea patriei, şi vom fi mișcaţi de o singură voință :
aceia d'a ne consacra binelui ei.
|
«Despre mine, am cea mai deplină încredere în înțelepciunea şi patriotismul
nafţiunei, şi ea, potefi sigură ca în ori-ce împrejurare mă va găsi tot-d'a-una
în fruntea ei».

După ce M. Sa mulţumi Corpurilor legiuit6re pentru concursul
ce a dat întăririi edificiului naţional, Președintele Consiliului de
Miniștri, coriform art. 129 al Constituţiei, declară Adunările legiuitore disolvate,
De îndată ce Corpurile legiuitâre fură ast-fel închise și turburările politice aii fost întru cât-va potolite și amânate până la noile
alegeri care fură fixate pentru 3 — 15 Maiii, M. Sa și Miniștri Săi
începură să se ocupe mai în liniște de afacerile publice. În qiua de
11 Martie Adunarea Deputaţilor, ca manifestaţie de ostilitate contra, D-lui D. Sturdza Ministru de Finance, care pe atunci număra
prea mulţi inimici personali în sînul partidului liberal, respinse cu

56 voturi, avend pentru numai 29, proecetul de lege modificător al
legei monopolurilor tutunurilor, cerută de concesionar și susținută de Ministru de Finance. În urma acestui vot:D-l Sturdza demisionă, dar M. Sa și D-l Brătianu nui priimiră dimisia, şi” însăr-

cinară să intre în noi tratative cu concesionarii, dar pe alte baze.
In urma tratativelor începute din noi, D-] Sturdza ajunse cu D-l
Lang, directorul monopolului și representantul concesionarilor englezi, la încheierea unei convenţii, în urma căreia, contractul de
concesiune era resiliat în schimbul unei despăgubiri de 3,500,000 |
lei, preţul instalaţiunelor, clădirilor, magazielor, aprovisionărilor
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etc. Acestă convenţiune fu imediat presentată Corpurilor legiuitâre care o votară pe dată, ast- fel că în diua de 28 Martie ea în
promulgată.

In giua de 20 Martie se suprimă prefectura Silistra nouă şi te-_ ritoriul săi se alipi de Kiustenge. La 27 Martie se publică epistola
adresată de M. Sa Domnul Președintelui Consiliului de Miniștri,
prin care 'și exprima dorinţa. d'a se acorâa medalia, «Apărătorilor

independenţe» tuturor deputaţilor și senatorilor din legislaţiunea
disolvată ; în aceiași di se publică decretul prin care se transforma în fapt împlinit acâstă Înnaltă dorinţă, și la 28 se promulgă
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legea și convenţiunea pentru joncţiunea și traficul de călători, bagaje și mărfuri pe calea ferată Bucuresci- Vârciorova, și PloesciPredeal. In aceiași di se publică decretul pentru administrarea de

„către Stat a regiei monopolului tutunului și legea, pentru înfiinţarea de hiurouri vamale d'a lungul Prutului.
După aceia, la 2 Maii se publică legea responsabilităţei Ministeriale; la 27 Martie se promulgă legea pentru transformarea socie=
tăței literale-română fondată în 1867 într'un institut naţional, întitulat Academia Română; la 8 Aprilie legea pentru pensia cuvenită familielor oficerilor morţi și răniţi pe câmpul de r&sboiii, și în
aceiaşi di legea, pentru baterea monedei naţionale. Pe urmă la 14
Aprili€ se publică legea, mărcilor de fabrică și de comerţ ; tot în
aceiași di D-l Lascăruș Catargiu fost Agent diplomatic, fu îînnaintat la grad și numit Ministru reşedinte al României la Belgrad;
în fine, la 19 Aprilie se puse în circulaţie linia ferată, VârciorovaOrșova, fără, transbordare.
„Pe când Românii își vedeaii de gospodăria lor, şi se pregăteaii
a aduce la, îndeplinire cea mai grea sarcină din câte îi impusese
- tractatul din Berlin. Rușii geloși de progresele ce făceam pe calea
reîntărirei ca stat şi naţiune ne pândea ca să ne dea. la, timp l0vituri care să ne ameţâscă, să ne silâscă să ne pierdem cumpătul
și să ne ţie pe loc.

NI.
Ocuparea frontierei dintre Bulgaria şi Dobrogea de către
trupele Române.
În raporturile intime și familiare ce întreținea
cu M. S. Domnul nostru, marele Țar liberator al Ruşilor, era d'o amabilitate și
d'o bună-voință măgulitâre. La t6te depeșile de felicitare ce priimea la ile solemne, se grăbea a răspunde și a face uz de cuvin- tele cele mai amicale și mai atingătâre, și d'a alege expresiunile
cele mai gingașe ale unui părinte duios faţă de un fiii iubit. Când
era însă vorba de raporturi oficiale, de la stat la stat, atunci se
schimbat lucrurile, mănușea de catifea, se schimba în ghiare de
urs, și părintele bine-voitor se schimba, în dușman înverşunat.
Iată cum răspunse M. Sa Împăratul Alexandru II la. depeșa cei
adresă M. Sa Domnul nostru, la, 28 Noembre

1878 cu ocazia pri-

mei aniversări a luărei Plevnei :
- <V8 mulţumesc întrun mod sincer, pentru că v'aţi gândit la glorisa aniversară de adi, în care bravele Vâstre trupe aii contribuit la succesul definitiv.
Dea D-dei ca acâstă confraternitate de arme să rămâe pentru tot-d'auna o le-

gătură între ambele nostre țări».

Marele Duce Nicolae încă și mai expansiv, dise în telegrama sa :
«Amintirea afectuâsă a A. V. R., cordialele felicitări ce ea îmi adreseză mie

și valoroşilor noștri tovarăși de arme, m'aă atins într'un mod profund. VE mul-

4umesc din t6tă inima, şi VE rog să bine-voiţi a transmite felicitările mele bravei Vostre armate, cu ocaziunea gloridsei di în care cele două armate ale n6s-

tre reunite aiă câștigat o victorie ce va rămânea memorabilă. MB simt fericit aflând sentimentele care însufleţesc armata română față de a nâstră, și pot să
Vă asigur că aceste seminente de fraternitate și de stimă sunt întrun mod sincer împărtășite de întrega armată. Toţiluptătorii de la Plevna strînși împrejurul
mei beaiă în sănătatea, Vâstră şi formâză urări căldurâse pentru prosperitatea
A. V.R., a României şi a armatei române.
<Împlinind dorinţa Vâstră, am transmis graţi6sele Vâstre felicitări la tote
trupele care s'aii găsit în faţa Plevnei sub comanda Vostră».

“ Expresiunele- simpatice și căldurâse adresate armatei române
Și căpitanului ej, valoreză de sigur mai mult de cât tâte expresiunele defăimătore și acusaţiunile răutăcidse adreşate aceleiași
armate, în nisce lucrări istorice şi tactice, scrise de nisce 6meni
care ocupă cele mai înnalte funcțiuni militare în armata rusă, și
care portă nisce nume cu vadă, spre pildă generalul IKuropatkin,
actualul Ministru de r&sboiti, și generalul Petru Dimitrievici Perensofi, care prin numele și posiţiunea, lor dai operilor subscrise de dinşii un caracter oficios, dacă nu tocmai oficial. Prin scrie-

rile lor, acești doi generali insultă armata română, și "i impută
că
"prin cooperarea sa a causat Rușilor mai multe încurcături
de cât

folose, şi spune lămurit că Românii ai fost causa că Ruşii îîn diva
„de 30 August n'a dobânâit succesul așteptat, victoria desăvirșită.
La finele acestei scrieri, veţi citi un capitol întreg seris de generalul Kuropatkin, în care D-sa descrie participarea, corpurilor comandate de generalii Kriloff şi Krudner la răsboiul dintr'acea di, și
din descrierea, făcută de un rus a peripeţielor acestei lupte, fiecare va înţelege pentru ce la 30 August armata creştină n'a
dobârit răsplata sacrificielor ce a, făcut.
Acești doi generali ruși, precum și toți scriitorii-lor civili și militară defaimă armata română, pe când Țarul şi Marele Duce
nai
cuvinte ca s'o laude; acest desacord exista numai în dile solemne,
în ile memorabile, dar când era vorba de raporturi de tâtă
qua,
de relaţiuni qilnice de la stat la stat, atunci lucrurile se schimba,
esacordul dispărea, şi Țarul își da: mâna cu miniștri
şi cu toți
funcţionarii militari şi civili, mari și mici, pentru a
da la ivâlă o

-
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ostilitate vădită, faţă de noi, şi d'a ne manifesta antipatiă, lor cu
cea mai făţişă lipsă de bună-voinţă.
Cu ocazia, desbaterei chestiunei Arab-tabiei Rușii s'aii întrecut
pe ei însuși și s'aii arătat în gradul superlativ faţă de noi nedrepţi
răi dispuși, asupritori şi agresivi. În sinul comisiunei internaționale care lucra la faţa locului pe terenul dintre Dobrogea și Bulgaria, delegaţii români au cerut ca Silistra, să fie cedată României,

de şi tractatul din Berlin nu %-o cedase, şi ati enumărat motivele
care pledaii în favorea acestelcedări, și ai mai spus încă că existaii
și precedente, invocând ca exemplu Delta Dunărei, care a fost dată
României prin tractatul din Paris în 1856 şi care a fost restituită
Turciei în 1857 prin o comisiune specială. Cele alte puteri ar fi
fost dispuse să consimţă la-acea cedare, care pentru Români era

de cea mai imperi6să necesitate, dar delegatul Rus, cu tâte că nu
era. vorba, de o porţiune din teritoriul săă, ci de al unui stat încă
neconstituit, se opuse cu putere și cererea, Românilor fu'respinsă.
După ce ne-aii refuzat Silistra, Puterile ca să ne dea o com-

pensaţiune valabilă, aii recunoscut că România

avea neapărată

nevoe de un cap de pod în dreptul Chiciului, singurul loc unde seputea aședa, un asemenea. pod, precum și o schelă de acostare ne

expusă potmolirei, ceea-ce era numai la o depărtare de 800 metre mai în vale de Silistra, și ne-a dat tot teritoriul de la poiele.

despre nord ale delului numit Arab-Tabia, lăsând acea înnălțime
României. Ne-a dat'o nouă întrega Europă acestă porțiune de loe

și pentru alte considerante ; ea domineză tâte înnălţimele și întăririle din

jurul Silistra, prin urmare tâte acele întăriri ce o încon-

joră devin inofensive în -mânele unei armate dușmane Românilor,
dacă Atab-Tabia era în mânele lor. Toţi delegaţii ne-ai dat dreptate și al subscris decisiunea privitore la cedarea acestui punct
terminal, numai dele gatul Rusiei n'a subscris, a rămas în minoritate, a protestat cu energie contra decisiunei celor-l'alţi delegaţi
și a declarat că linia de graniţă nu pote să fie determinată, ci tre-

bue lăsată în suspensiune într'acest punct până ce se va pronunța
întrun fel comisiunea ambasadorilor de la Constantinopole.. Dintre delegaţii puterilor care ai şubscris acestă decisiune coloneluk
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Howe delegatul Engliterei a opinat ca să ne dea chiar Silistra întregă și o parte din împrejurimile sale despre Nord.
Intr'acest timp în care din causa opunerei delegatului rus linia

de fruntarie despre Bulgaria nu era încă fixată, administraţia
generală a Dobrogei suferea din causa Rușilor tte vexaţiunele
și străgănirile imaginabile. Ac6stă provincie fusese ocupată de armata română, și cu tte acestea acea armată sta în timp de iarnă
afară fără adăpost, căci cazarmele rămase de la Turci erati ocu„pate cu trupe rusesci care nu treceaii prin Dobrogea, conform tra-

tatului din Berlin, ei staţionait în ea şi mai cu s6mă în Kiustenge şi
Sulina. Asemeni şi autorităţile române venise ca să și ocupe posturile, dar nu puteai să'şi exerciteze funcțiunile lor pentru că n'aveaii locale, ele fiind ocupate cu material și trupe rusesc ; chiar
Justiția, nu se putea da locuitorilor de către judecătorii români
veniţi pentru acest scop, din causa lipsei de locale, care erai oeupate cu material de r&sboiui rusesc. Serviciul telegrafic de la Sulina a fost în mâinele Rușilor până la începutul anului 1879, și

Rușii în loc d'a pleca spre a se reînturna în Rusia, venea
mereii,
și mereii se grămădeai în Kiustenge şi pe teritoriul bulgar
din

apropiere de Silistra. Cât despre serviciul vamal el nici nu exista,
vamă nu se putea lua de la mărfurile importate, și Statul păgubea
sume însemnate, pentru că, nefiind stabilite cordâne de graniță,
nici trecători și puncte vamale, ele nu puteaii funcţiona.
M. Sa Domnul forte scârbit și revoltat de acâsiă purtare
ostilă
prin nimic provocată, dădu ordin Curţii sale ca, să invite
pe generalul Feldman comandantul trupelor rusesci în Dobrogea,
care se
afla stabilit pe un teritorii ce aparţinea României, dar
care încă nu
găsise timp disponibil d'ași îndeplini cea mai elementară
datorie de
conveninţă, aceia d'a se presenta M. Sale. Pentru
a! sili să umple
acestă lacună, Casa Domnâscă îl invită să vie
în Bucuresci ca să se

presinte.M. Sale în audienţă pentru ca M. Sa să-i facă
cunoscința.

Neavând în cotro generalul se execută şi veni
la Bucuresci de la

Constanţa, care pe atunci era despărțită prin multe
dificultăţi de
drum. După schimbul de cuvinte usitate într'o primă.
presentare,
M. Sa făcu generalului fără nici un preambul urniătârea
întrebare:
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— Ce instrucţiuni aţi priimit de la general 'Todleben în privinţa
Dobrogei 2
— Nici una, monseniore, răspunse generalul.
— Cum ? esclamâ M. Sa,; generalul vă trimite într'o ţară care
a fost de curând ocupată de armata română și nu vă dă nicio
instrucţiune ? Siraniii lucru!

— Ma însărcinat numai să supraveghez trecerea trupelor nâstre
printr'acea provincie, răspunse generalul forte încurcat.
— Vedeţi! iată că aveți instrucţii, și încă cât se pote de precise, '

eselamâ M. Sa; ele sunt îndestul de Jămurite Şi de categorice; dânsele consistă numai în cuvîntul: trecerea; vă rog să
executaţi.

-Rostind aceste cuvinte M. Sa surîse în mod grațios și bine-voitor

generalului și reuși ca printr'o zimbire să, acopere supărarea
și să
transforme ordinul într'o invitare bine-voit6re.
— N'avem într'acest moment trupe, spuse generalul în cursul

altui şir de convorbire, de cât la Kiustenge și Sulina, care în curând
vor fi evacuate. Într'acest timp debarcă la, Burgas pentru Rusia
corpul IV și al XII-lea care ocupase Rumelia.
În urma, acestei convorbiri afacerile din Dobrogea, mulțumită
intervenirei directe a M. Sale, se mai îmbunătăţiră, un mare număr

de dificultăţi fură înlăturate prin opunerea,

persondiă a M. Sale,

care une-ori era forte categorică, fără însă a merge până la extremitatea d'a aduce vre-o atingere relațiunelor amicale abia sta-

bilite. Acestă muncă fu fârte grea, căci se isbea mereii de reaua
voinţă a unor funcţionari mai mult sati mai puţin subalterini
care,
la ori-ce pas samovolnie ce făceaii, şi la ori-ce conflict saii cârtă

ce provocaii în Dobrogea, scoteaii într'una, pe Împăratul la ivelă
ca, pe o pavăză, și invariabil răspundeaii: Împăratul vrea cutare
lucru, Împăratul îmi ordonă să supul A. V. R. cutare cerere, Împăratul a dispus să se aducă la îndeplinire cutare încăleare a cutărei convenţii saii a tractatului din Berlin. Ciu tote acestea prin
răbdare și tact tote dificultăţile tură în fine învinse.
Pe când M. Sa Domnul nostru și guvernul săii se simțea forte .
mulţumiţi că prin tact, chibzuinţă și paciență ajunsese la o stare
de lucruri ce-va mai calmă, care putea încetul cu încetul să sta-

.
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bilescă nisce relaţiuni normale și chiar amicale cu Rusia, iată că

de o dată și fără de veste isbueni un noi conilict eu mult mai vio„lent ca cele de pân'acum care nu se putea împăca prin jumătăţi de
ms&suri, prin transigenţe și prin strecurare printre stâncele ce i se.
punea în cale, fiind în joc apărarea, unor interese europene, universale și chiar umane.
Pe când Românii se sileaii a aplana dificultăţile ce întâmpina
ocuparea, fruntariei dintre Dobrogea și Bulgaria, un noii conflict.
trebui neapărat să mărescă focul deja aprins și să înăsprescă re-.
laţiunile dintre noi și Ruși, mai r&ă de cât pe timpul luptei pentru
păstrarea Basarabiei. Încă de Ia începutul anului se lăţise scirea
cum că sa ivit ciuma în Rusia, în guvernămentul Astrahanului, venită din Persia. Mai întâi Rușii tăgăduiră faptul şi tărăgănară
lucrurile până pe la 15 Ianuarie, când fură siliți să mărturisescă
teribilul adevăr, pentru că flagelul începuse să bântuiască populaţiunea locală cu o furie îngrozitore, şi să secere o mulţime
de
vieţi omenesci.
Puterile europene îngrijite de -scirile alarmante ce veneaii
din
partea locului și de repedea întindere a molimei prin
împrejurimi,

se grăbiră a'și închide graniţele proveniențelor rusesci și a înființa
cord6ne sanitare și carantine pentru călători. Aceleași măsuri
severe fu silit să ia și guvernul român contra Rusiei la fruntaria
sa, de temă să nu fie contaminată şi ea, și expusă d'ași vedea frun-.
tariele închise de către cei-'alţi vecini. Pentru a aduce la îndeplinire aceste măsuri, guvernul deschise la 20 Ianuarie creditele necesare în sumă de 500.000 lei, şi pentru a, feri România. de inraziunea epidemiei, îndoi cordonul militar despre Bulgaria, trimise
pe al treilea regiment de infanterie casă întărescă cordnele după
marginea Prutului, închise t6te punctele de trecere în Basarabia,

lăsâpd deschise numai punctele Galaţi și Ungheni, unde înfiinţară,
carantine, și îndoi cord6nele d'a-lungul întregului curg al Dună-

rei, despărțind noua, provincie de restul țărei printr'o padă rigurOsă, din causă numai că între ea, și Bulgarid nu era încă stabilit

cordonul militar d'a lungul fruntariel.
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Rușii protestară, se supărară, rostiră cuvîntul șicană și ameninţară că vor rupe cordânele române care le întrerupea, comunicaţia cu Bulgaria, dar în cele din urmă, fiind la mijloc un interes
european, fură nevoiţi să se supue necesităţii. Încă de la 10/-2 Ia-

nuarie, imediat după ce Comisiunea europeană ne-a dat Arab-Tabia, nouă, un mic detașament de trupe române a ocupat acea posiţiune, şi găsind acolo patru soldaţi ruși păgind o cantitate mare
de material de r&sboiti rămas de la, Turcă, W-a lăsat în pace să 7]

pădescă, iar ei ai pădit graniţa ; apoi după ce s'a înființat cordonul sanitar, un oficer rus însoți pe un oficer ţure în qiua, de 21 Ianuarie, spre a da în priimirea soldaţilor români ace! material de
resbel și a lăsa, întrâga graniţă despre Bulgaria în priimirea Românilor, ca ei să ia t6te precauţiunele necesare pentru stavilirea,

propagărei ciumei. Într'același timp guvernul rus se hotări să ia
cele mai energice măsuri spre a stârpi în ţara lor focarul flagelului.
În ceea-ce privea stăpânirea definitivă a punctului Arab-Tabia,
comisarul rus declară că n'avea instrucţiuni ca, să] dea formal în
priimirea guvernului român, și ceru cu 6re-care vivacitate păstra-

rea statului quo ante, adică linia de graniţă într'acest punct ne păzită, cel mai periculos punct pentru strecurarea contrabandei şi a
contaminărei de ciumă nepăzit de nimeni, prin urmare t6tă paza

fruntariei în cele-Talte puncte inutilă.
Acâstă măsură samovolnică scose din răbdare pe Români și
sili pe guvern să tae nodul gordian prin o măsură energică, prin

aducerea la îndeplinire a faptului îndeplinit care până atunci nouă
Românilor ne-a. servit bine în tâte ocasiunele. Guvernul român
forte fiind de faptul concret al subserierei protocolului privitor la
Arab-Tabia, de către delegații tuturor puterilor, afară de acela al

Rusiei, şi fiind informat încă de la 8 Decembrie de D-l Liteanu că
Ambasadorul Franciei "i-a dis faţă de D-l de Radovică: «Noi nu ne
putem despărţi de Germania nici în ceea-ce privesce recunoscerea,
independenţei României, nici în ceea-ce privesce chestiunea ArabTabiei, și că trei puteri: Germania „Engliteraiși Francia s'aii angajat
a proceda

î în mod solidar la execuţiunea, tractatului din Berlin;

aflând asemeni la 14 Decembre, tot prin D-l Liteanu, că Germania,

|

ne manifesta forte puţină bună-voinţă, și că guvernul săi, pentru
a se arăta încă o dată condescendent faţă de Rusia, a dat ordin
colonelului Scherft, delegatul s&ă în comisiunea de delimitare, ca
să facă reserve în privinţa cedării Arab-Tabiei, contra căreia Rusia a protestat, și că a pus t6tă stăruința ca și delegații Franciei
şi ai Italiei să facă același lucru, pentru ca să apuce înnaintea aducerii la îndeplinire a tuturor acestor demersuri defavorabile nouă

şi ca să dejoce tâte aceste uneltiri, Consiliul de miniștri al României, a. decis în diua de 14 Ianuarie 1879 ca să dea ordine trupelor .
române să ocupe întrâga linie de frontieră-+rasă de comisiunea
europnă, între care şi Arab-Tabia fără voia Rusiei.
Acestă decisiune a, fost precedată de o notă circulară adresată
în diua de 10/22 Ianuarie 1879 de Ministru Afacerilor Străine Puterilor semnatore tratatului din Berlin prin representanţii stă din
străinătate. Printr'acea.notă D-l Câmpineanu se plângea. de încetin6la cu care Ruşii puneai la disposiţia. Românilor administraţia,
Dobrogei şi de faptul că armata română se găsea lipsită de adăpost
în timp de iarnă, pentru că militarii Ruși n'aii evacuat cazarmele
locale, iar justiţia română nu putea să funcţioneze în Constanţa

din causa lipsei de locale, care eraii asemeni ocupate de trupe rusesci. Afară, de acâsta, trupe rusesci nenumărate ati început să se
grămădâscă în jurul Silistrei, care, mulţumită posiţiunei sale ex-

trem de favorabilă, putea să fie transformată numai în câte-va dile

într'o cetate întărită de primul ordin.

|

«În situaţiunea precarie în care ea se găsesce pe noul săi teritoriti, ar fi de o mare importanţă pentru România, ca, cel puţin să
fie resolvată mai curînd chestiunea, delimitărei fruntariei. Pentru
dobândirei acestui resultat guvernul român r6gă puterile garante
să bine-voiâscă a confirma linia de graniţă, trasă de comisiunea,
specială, în urma, unei lucrăsi de detalii îndelungată și dificilă. În
actuala stare de lucruri România nu pte să se gândescă la o
adevărată organizaţie a administraţiei, vămilor și pazei fruntariei
ale Dobrogei».
După ce expediâ acâstă circulară guvernul român, fiină silit să
înfiinţeze cu un moment mai curând linia de fruntarie, cu tâte că
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în diua de 14/24 Ianuarie generalul 1. Ghica comunică Ministrului
Af. Streine că guvernul rus era convins că va, răuși să facă, a tri-

umfa, modul săii de vedere în chestiunea, fruntariei, totuși, ca răs-

puns la acâstă comunicare, a hotărit chiar într'acea di printr'un
jurnal al Cons. de miniștri ca să ocupe cu trupe române fruntaria
dintre Bulgaria şi Dobrogea, trasă de comisiunea internaţională,

carea anexat Arab-Tabia României şi tocmai Ia fine și Arab-Tabia.

Jurnalul încheiat într'acâstă privinţă s'a bazat pe faptul că majo-.
ritatea comisiunei și-a dat verdictul asupra acestui punct litigios
întrun sens bine-voitor pentru România.
Fiind-că guvernul român n'a putut dintr'acestă causă de la luarea, în stăpânire a acestei provincii să, stabilescă cordânele militare și punctele vamale, precum și tot ce depindea de ele, vru să
începă mai întâiii prin determinarea măsurelor ce trebuia să ia,

contra ciumei. Afară de acesta Miniştri fură de părere că era mai"

bine să creede un fapt împlinit, luând cu un moment mai curînd
acest punct de litigiit în poseşiunea României, printr'o ocupare
mai efectivă și cu trupe mai numerâse. In virtutea acestui jurnal

fură imediat date ordine ca să se ocupe întrâga frontieră,
Acestă ocupaţiune nu s'a, făcut fără ca Ruşii săi opue dificultăţi. In giua de 17 Ianuarie D-nul R. Opran, Prefectul districtului
Kiustenge depeșâ Ministerului de interne că căpitanul rus Stanatski

șeful districtului Bazargic, când stai ivit autorităţile române ca șă
ia în priimire fruntaria, le-a invitat cu nisce termeni aroganți ca,
să se retragă.
;

Văgendu-se stăpâni pe întrega linie de graniţă, miniștri credură c'a sosit momentul cel mai nemerit d'a realisa acest fapt împlinit decis în principii, și dădură ordine d'al transforma în realitate. În urma acestui: or din, în diua ce 21 Ianuarie, după retragerea comisarilor rus și turc, un detaşament numeros din armata,

Română merse de ocupă înnălţimea numită, Arab-Tabia, spre a
face pază întregei [runtarii efectivă. După aceia, ca să justifice
acestă măsură ca o necesitate inexorabilă reclamată de un interes
European general, în diua de 26 Ianuarie serviciul sanitar român
redactă regulamentul pentru măsurile luate spre a combate inva-

*
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diunea, ciumei din Rusia, care justifica cu prisos necesitatea ocupaţiunei acestui punct. Pentru a-i face cunoscut conţinutul în tote
amă&nunţimile sale, acest regulament fu publicat atât în diua de

26 Ianuarie cât și în gilele de 14 și 18 Februarie. Tot de-o-dată,
Ministrul Afacerilor străine numi în diua de 22 Ianuarie pe D-llacob Livescu consul al României la Ismail pentru ca să fie la îndemână, călătorilor și mai în apropiere de fruntarie, un consul ro-

mân care să le vizeze pașportele în conformitate cu acel regulament. Într'același timp guvernul român numi o comisiune de medici care să mârgă la fața locului și să studieze caracterul și
- gravitatea acestui flagel. Acestă comisiune presidată de D-r Marcovici sosi la Zarazin limita cordânelor militare trase de Ruși
în jurul guberniei Astrahanului focarul ciumei în diua de 8 Februarie și stătu acolo până la 25 Martie când deja încetase bâla.
Rușii întărâtaţi mai mult de înfiinţarea cu atâta rigurusitate a.
cordonului sanitar de cât de ocuparea Arab-Tabiei, neputând să,

dică ceva contra primei măsuri, se alegâ de cea d'a doua Şi se repedicu o furie violentă spre a 'și răsbuna în contra nâstră servindu-se de acest pretext. Neputând să sesizeze pe guvernul frances, care tocmai atunci se afla în criză presidenţială, în urma dimi-

siunei Mareșalului de Macmahon, care avu loc la 17 Ianuarie, și

a alegerei D-lui I. Grevy ca, Preşedinte al republicei care s'a făcut la, 18, în locul căruia a fost ales la 19 D-] L. Gambetta ca Pre-

ședinte al Camerei, cancelarul imperiului s'a mărginit a se plânge

cu amărăciune numai guvernului Italiei și aceluia al Germaniei,

imputându-le că delegaţii lor ati subseris protocolul cedărei ArabTabiei îndemnați de părtinire în favârea n6stră. Fiind întrebat întracestă privință de către guvernul săi, delegatul italian loc.-colonel Orrero a declarat că comisiunea de delimitare n'a favorisat
pe România cu părtinire, ci ea a pus în aplicare cu o rigurositate

matematică decisiunele tractatului din Berlin. În ceea ce privesce
pe guvernul german, feld-mareșalul de Moltke a răspuns că Silistra e singurul punct unde se pote construi un pod. Daca ArabTabia va, deveni română, nici una, din ambele state nu vor face
dintr'acea posiţiune o cetate întărită amenințătore.,
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Nemulțumit cu acest răspuns, guvernul rus dâdu ordin generalului Feldmann, comandantul rusese din Dobrogea, ca să adreseze
către D-l G. Ghica, prefectul Tulcei, o protestare contra ocupărei
Arab-Tabiei fără al informa, mai de vreme despre luarea, acestei

măsuri. Generalul s'a, executat, şi tot de odată răspundend mi-

nistrului săii că s'a conformat instrucției ce a, priimit, i-a cerut
instrucțiuni dacă trebuia să ia cu sine sai nu materialul de r&sboiii turcesc cât s'a găsit în Dobrogea atunci când va evacua-o.

Ca să prevină opiniunea publică din Europa în favorea ţărei
sale, D-l Câmpineanu a trimis în streinătate în diua de 22 Ianuarie o depeşe circulară în care expune că : «România a ocupat
linia de fruntarie fixată de comisiunea europână, și cu i6te acestea,

Rusia îl cere să evacueze Arab-Tabia, acest punct de plecare al
frontierei, fiind-că face parte din întăririle cetăței Silistra. Guvernulromân se înscrie contra acestei teorii, pentru că, după tractatul

din Berlin, nu e îngăduit să mai existe cetăți întărite pe marginea Dunărei. Europa a învitat pe România să ia în posesiune Dobrogea, prin urmare nu pâte să fie o cetate

întărită în punctul

în care fruntaria acestei provincii se împreună cu vechia, fruntarie română. Ori-ce incertitudine în privinţa, delimitării trebue
să înceteze în momentul în care România este datâre să stabil&scă un cordon sanitar contra ciumei. România dar se sprijină
pe aceste argumente care sunt atât politice cât şi umanitare, și

într'acelaşi timp se teme de ivirea unui conflict».
În aceiași qi D-l Câmpineanu a mai trimis o nouă circulară comunicând Europei că atât Baron Stuart cât și general Feldmann
comandantul rus din Dobrogea, precum și mai mulţi comandanţi
de corpuri rusesci aii invitat din noi pe Români ca să evacueze
fără de întârdiere t6te punctele deja ocupate de pe linia de fruntarie trasă de Europa. De și cu o di mai nainte D-l Bălăceanu a
depeșat ministrului să părerea personală a D-sale că guvernul
prea, sa pripit ocupând frontiera și că trebuia să persiste numai
fiind-că, retragerea ar-fi fost prea umilitâre, totuși Ja 23 D-sa a
trimis D-lui Câmpineanu două depeşși una după alta, în care, într'una spunea că într'o convorbire ce a avut cu contele Andrassy
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acesta, X ar fi dis: Forte bine aţi făcut că aţi ocupat linia de îrontieră; și într'a doua cum că contele Andrassy a deelarat în mod
- energic ambasadorului Rusiei că modul de procedare al Rusiei este

lipsit de nobleţe. Asemeni i-a comunicat că ambasadorul Germaniei i-a, propus să supue chestiunea, unei deliberări și că. Andrassy
a refuzat. Cu tâte acestea, D-l Liteanu din Berlin a comunicat gu-

vernului săi că D-l de Biillovîi da prea, puţină speranţă în privința,
menţinerei fruntariei, că s'a hotărât în Congres ca totul să se resolve pe cale de compromis şi că acestă chestiune tot ast-fel se
va resolva.

Pe când se găsea în prada zbuciumărilor causate de necazurile
ce'y causa Rusia prin'străgănirile ce i se făcea, cu chestiunea AiabTabiei, şi pe când venea, pe d'asupra ca s'o mărâscă și chestiunea
ciumei, M. $. Domnul avu prilejul d'a priimi în audienţă un mare
demnitar turc care mult timp a ocupat cele mai înnalte funcțiuni
în țera sa, șia fost în ultimul timp Ministru al Afacerilor strein6.

În diua de 12 Ianuarie a sosit în Bucuresci Savfet Pașa ambasadorul Turciei la Paris, care fu presentat M. S. de către Soleiman
Bey Ministru Turciei în Bucuresci. În convorbirea ce a avut cu M.
Sa în timpul acestei audiențe, diplomatul ture își exprimă părerea
de răi că Porta și România n'aii ajuns la. o înţelegere mai nainte

de răsboii.
— Ar fi fost peste putinţă ori-ce înțelegere, răspunse cu francheţă M. Sa, căci România n'ar fi putut să-și redobândescă independenţa de cât numai pe câmpul de bătae, căci 'Turcia nu % ar
fi dat'o de bună voe, România a, intrat în r&sboiti nuimai pentru
realisarea acestui unic scop, iar nu pentru satisfacerea intereselor
altei Puteri. În ceea-ce privesce situațiunea. actuală, e evident în

interesul Porții ca Bulgaria să nu fie prea tare și ca Silistra, să fie
cedată

României, pentru că ea

ar găsi într'acâstă localitate un

punct de apărare pentru fruntaria sa. În tot casul, nu va mai fi
în viitor nici o chestiune de conflict între România și Turcia, prin
urmare nimic nu ne opresce d'a restabili cele mai bune relaţiuni
între ambele țări.

IV,

-

Retragerea trupelor române după înnălțimea Arab-Tabia,
Am spus mai sus că faptele împlinite
aă fost în tâte ocaziunile
din nainte de 1879 folositâre Românilor ; însă cu ocazia ocupării

Arab-Tabiei nu“ fu de un folos imediat ci din contră de mare încurcătură, căci aducerea sa la îndeplinire înverșună și mai r&it pe
Ruși, și cu tote că aj noștri lucrase în numele și în folosul Europei
ca să'i scape de molimă, totuși Europa nu” veni într'ajutor, ci din

contră îi acuză că sati pripit și ati provocat pe Ruși fără nici un

motiv temeinic.
De şi Contele Andrassi a dis în două rînduri D-lui Bălăceanu
în două audienţe succesive ce Y%-a acordat, că bine ai făcut Românii d'aă ocupat întrega frontieră pe liniele indicate de comisia
Europeană, și a declarat categoric ambasadorului Rusiei din Viena

că Rusia s'a purtat faţă de noi într'un mod lipsit de nobleţe, și că
Austro-Ungaria va, refuza propunerea sa, Va supune din noii acâstă

chestiune unei noi deliberări, totuşi într'acelaşi timp D-l de Biilov cânta pe altă, strună. D-sa dete D-lui Virnav Liteanu puţine
speranţe în privința sprijinului aşteptat de la Germania în privința
fruntariei române, și la încredințat cum că, precum t6te în con-

- gresul din Berlin s'ai resolvat pe cale de compromis, tot asemeni

va, fi resolvată și acestă chestiune.
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Tot într'același timp PrincipeleI: Ghica acomunicat D-lui Câmpineanu că guvernul rus era fârte iritat contra procedării ministerului român, și că el considera

ea ilegală ocuparea,

liniei de

hotare care încă n'a fost determinată într'un mod decisiv.
D-l de
Giers a propus să se stabil&scă o fruntarie provisorie și
a r&spuns
representantului României :
— E de prisos ca guvernul român să stăruiască în modul
său de
a vedea, că Rusia va rămâne ne înduplecată în privinţa
Silistrei
și nu va consimţi nici-o-dată ca, să i se răpâscă, Arab-Ta
bia care
formeză marginea sa.
Într'aceiași di, adică Ia 20 Ianuarie, D-l Bălăceanu
a întrebat

pe Ministru săi dacă guvernul

român

a

priimit în mod. oficial în-

cunosciințare despre determinarea liniei de hotar,
fie din partea
uneia din puterile cele mari, fie din partea, comisiun
ei. Dacă nu,

atunci aci vor putea dușmanii noștri să găsescă
defectul cuirasei,

cum am dice în românesce, nod în papură. Trimisul
din Roma %-a
comunicat că după opiniunea, guvernului Italian,
România a fă-

cut greșela c'a ocupat prea de vreme linia
de fruntatie contestată,

şi dintr'acestă cauză nu pote să, compteze
pe un sprijin efectiv
al Italiei.
Trimisul din Paris a raportat că, cu multă
greutate a putut să
dea ochi cu D-l Wadington din cauza crizei
ministeriale d'acolo;

totuși când la, vădut D-sa i-a spus-că Contele
de Orloff deja a re-

mis guvernului francez

un memoriii,

din care reiese că Rusia a

contestat numai ocuparea, Arab-Tabiei, iar
nici de loc cele-Valte
puncte ale graniţei. D-l Wadington ar fi
doritor să vadă acâstă
chestiune litigi6să resolvată, printr'o expertiză.
Bălăceanu a comu-

nicat că Contele Andrassi n'ar împărtăși ideea
ca să invocăm ca

motiv al ocupaţiunei necesitatea stabilirei
unui cordon sanitar.
Acest motiv ar întărita, și ma! răi pe Huși
și i-ar face să vadă într'acestă măsură o intrigă eroită ad-hoc.
Cu tâte acestea general .
Feldmann a, telegrafiat generalului Wanovski
și guvernatorului
din Varna într'un sens cât se pote de concilia
nt.
Ca răspuns la t6te aceste informaţiuni, D-l
Câmpineanu în diua

de 22 Ianuarie a depeșat din noii agenților sti
și le-a comunicat

m
că ocupațiunea liniei de fruntarie n'a avut caracterul unui act
agresiv, și că trupele române sunt acolo ca și în întregă Dobroge
amestecate cu trupe rusesci. Pentru aceia D-sa a întrebat pe Ba-

ron Stuart pentru ce n'ar fi tolerată hici măcar unei portiuni orkcât de mică din armata română ca să ocupe înnălţimea de la
Arab-Tabia spre a feri Dobrogea de contrabanda din orașul vecin
ce se făcea pe o scară forte mare. La acâstă întrebare Ministru rus
a răspuns că acest punct e o anexă a întăririlor cetății Silistra.

La acest răspuns D-l Câmpineanu a replicat că tractatul din
Berlin a ordonat dărimarea fortăreţilor după marginea Dunărei
Și că prin urmare acest argument este fără de fundament.
Tot în aceiași di D-l Bălăceann a întrebat dacă Arab-Tabia, era,
ocupată atât de Românicât și de Ruși și a comunicat D-lui Câmpineanu că Anglia va fi pentru România, iar Italia se va inspira

.
de la Berlin.
În qiua, de 23 Ianuarie Prinţul Ghica făcu cunoscut ministrului că a priimit de la Prințul Gorceacoit o notă al cărei conţinut
e redactat într'un ton sec și aspru. În ea Cancelarul imperiului
dice că guvernul român și-a permis să rezolve printr'o lovitură silnică un litigii în suspensie care nu aparţine competinţei sale. Prin
urmare cabinetul rus invocă dreptul de a proceda al unei execuţiuni asemenea, somară pentru a restabili starea, de mai 'nainte.
«Cu tote acestea, adaogă nota, în dorința, d'a ajunge la: o soluţiune pacifică, face propunerea ea trupele române să ocupe, în mod

provisoriii, o linie care să încâpă de la Dunăre din fața pichetului
Derveno și să trâcă prin satele Galicica, Gârliţa.şi Essenkioi, astfel, ca un spaţiii de dou&-deci chilometri să rămâe neocupat între
acestă linie și Silistra. Cu chipul acesta interesele comercialale
e
Românilor ar fi apărate până ce Europa va da verdictul săi de-

finitiv. La finele notei, Pr. Cancelar își exprima, regretele sale că
România face un usagiii atât de răi de situațiunea în care se găsesce, care ori-cât s'ar tăgădui o datoreză Rusiei».

Întraceiași qi, D-l Bălăceanu trimise o depeșe prin care spunea
că lord Salisbury a telegrafiat la Viena că Englitera aprobă atitudinea României, dar că contele Andrassy povăţuia pe guvernul
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Român să evite ori-ce provocare, să nu facă pomen€lă de cordonul sanitar și să declare numai că România avea nevoe de o
frontieră tare, fără de care ocuparea Dobrogei ar deveni imposibilă. D-nul de 'Tornieli secretarul general al Min. Af. streine italian

„a declarat la rândul săă că Italia nu va apăra interesele României
pentru că Europa n'a autorisat'o să ocupe Sranița.

A doua di tot D-sa a trimes altă depeşe în care spunea că Ru„sia își da tâte sforțurile ca, să ne răpâscă Arab-Tabia, dar că guvernul Austro-Ungar nu va, consimţi ca să-i dea sprijin; iar D- Li-

teanu a, comunicat că în comisiunea europeană de delimitare, resoluțiunile sale ca să fie valabile, ai nevoe nu numai de majuritate
ci de unanimitate, și că de la Roma a venit scirea că D-l Depretis
a dis că în ceea-ce privea România, D-sa
a moștenit situaţiunea
creată de predecesorul săă, și că acea moscenire nu” permitea să
se despartă într'acâstă privință, de Franţa, Germania, şi Englitera,

dar că, cu tâte acestea, speră ca în curând să potă recunâsce i independenţa, României.
În giua de 26 Ianuarie, Pr. Ghica a telegrafiat că Țarul abordându- 1 la balul Curţei, i-ar fi dis cu un ton tot atât de aspru şi

de puţin bine-voitor ca şi în anul trecut, cu ocadia ameninţăril'd'a
desarma armata Română:
—— Al priimit nota Cancelarului mei ?
—— Da, Sire, răspunse generalul.

— Regret că l'aţi pus în necesitatea ca să v'o adreseze ; afară
“de acâsta am dat ordin armatei mele ca să ocupe Silistra,
Ca, răspuns la tâte aceste provocări, guvernul Român începu

să supue unei supravegheri dintre cele mai severe, tote proveninţele din Rusia și din Bulgaria și să întărescă cordânele spre a împiedeca pătrunderea ciumei în România,
Rușii înfuriaţi de aceste măsuri forte vecsatorii, în diua de 27
Ianuarie, reclamară cu energie contra ocupării Arab-Tabiei, pretindend că ea ar aparţine ca și Silistra Bulgariei. Acestă protestare îngrijură mult pe guvern, dar îl mai liniști scirea ce'i sosi din
Lonâra, cum că în Englitera Românii aii început să dobendescă

sprijinitor serioși, și că, la un banchet ce a avut loc la Liverpool,
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lord Hartington a imputat lordului Beaconsfield că prin politica,
sa a făcut imposibilă desvoltarea României, a Serbiei și a Greciei. Cu tâte acestea el spera că în curând Rumelia se va uni cu
Bulgaria, precum s'a unit altă dată Moldova cu Țara Românâscă.
Ca să înduplece pe statele europene d'a îndulei măsurile rigurose ce ai: luat faţă cu provenințele sale la graniţă, guvernul rus
a lățit scirea că ciuma a dispărut în Astrachan, dar medicii tră-

miși de România la faţa locului aii raportat că, de şi epidemia a
pierdut mult din intensitatea sa, totuşi n'ai perii încă temerile că
ea ar putea reveni cu îndoită vigore, și n'a sosit încă timpul d'a se

ridica măsurile de precauţiune.
Aceste sciri atât de contradictorii și atât de neliniștitore, causa
Domnitorului şi guvernului săi nulte neplăceri și sdruncinări; cu
t6te acestea M. Sa avu o mângâere care '] fu de mare utilitate într'acele timpuri turburi, avu parte să nu fie singur și să aibă pe
rînd câte un 6spete care prin presența sa îi mai risipea necazurile și supărările.

La 16 Ianuarie Principele de Waldeck și Pirmont ruda M. Sale
Dâmna, împreună cu fiica Principesa Paulina şi o mică, excortă
sosi la 10!/ ore diminţa la Virciorova, și la 9/, ore sâra intrară
în Bucuresci şi fură 6speţii M. Lor. După sosirea. acestor Înnalţi
6speți urmară mai multe prânzuri de gală, baluri la Curte, vizite
pe la stabilimente

publice,

recepţiuni, vânători,

excursiuni

etc,

care durară aprope fără întrerupere până la 25 Februarie, la 8 ore
15 minute sâra, când A. S$. Regală Principele plecă, iarăși prin Vîrciorova spre a, se reînturna în statele Sale din Germania. A. S. R.

Principesa Paulina mai rămase în Bucuresci până la 26 Aprilie
când a plecat şi A.S.
Curând după pornirea Principelui de W aldec și Pirmont a sosit
la noi A. S. R. Principele moștenitor al Suediei şi Norvegiei, nepotul M. Sale Regina, carea intrat în Bucuresci, viind tot despre Viîrciorova, la. 14: Martie la 7[„sera, și a, fost găsduit iarăși la Palat.
A.Sa a stat în Bucurescă până la 20 Martie când a plecat prin Giurgiu spre Constantinopole ca să facă o mică excursiune în capitala

imperiului otoman. Acolo a stat până la 29 Martie când s'a rein-
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turnat în Bucurescă. După aceia în diua de 16 Aprilie A. S.R..
plecâ împreună cu M. Sa Domnul spre laşi, ca, să facă o excursiune

în Moldova, şi după ce stătu mai multe dile în a doua capitală a
țărei, M. Sa Domnul însoţit de A. S. R. plecară din Iaşi în diua,
de 20 Aprilie la 9 ore diminâţa spre Pășcani, unde sosiră la 11!/,
a. m. După ce ajunse acolo, s'a suit în trăsuri și ati pornit spre

munţi într'o frumâsă escursiune. În prima di ai visitat monastirea

Neamţu și apoi Agapia unde ati dormit nâptea; a doua di aă visitat,

monăstirea, Văratecu și pe urmă orașul Piatra unde asemeni ati
dormit. A treia, di ati vizitat monăstirea Bistriţa, şi apoi ati pornit

spre Roman unde iarăși aii dormit. În fine a patra di, în diua de

23 Aprilie, Sf. George ortodoes, A. S. R. Principele Suediei la 9 ore

dimin6ţa și-a luat rămas bun de la M. Sa și a plecat înnapoi spre
Pășcani de unde a pornit prin Iţcani spre Stocholm.
M. Sa Domnul a, stat în Roman până la 9 ore sera, când a pornit
spre sară, unde ajungând a. stat până ce a venit trenul
accelerat

care a adus la noi pe A. S.R. Principele Leopold de Hohenzollern
fratele M. Sale care a sosit la 91 /+ După ce sa îmbrățișat
cu prea

iubitul săi frate, M. S. s'a suit împreună cu A.
$. R. în vagonul

princiar, și la 9:/, a pornit spre Bucuresci unde a sosit
la 24 Aprilie
la 73|, dimineţa și ati mers direct la Palat. A. S.R. a stat în
Bucuresci la fratele Săi până la 19 Maiti când porni la 8 ore 10
minute
dimin6ța spre Germania, prin Vârciorova. Aceste visite
ce se succedară una după alta fără de întrerupere în decurs de patru
luni

trecute, avură darul d'a distra pe M. Sa Domnul
nostru, în nisce
„timpuri forte grele, și] făcu să uite multe din necazurile
Și Supărările ce'i pricinuia răutatea Și ingratitudinea
omensscă,

Pe când M. Sa făcea, onorurile casei Sale primilor Săi
6speti,
Rușii se prepara d'a aduce la îndeplinire ameninţarea
împtratului d'a, copleși Dobrogea și împrejurimile Silistrei
cu trupe prâspete. Conform tractatului din Berlin ei n'aveaii dreptul
d'a mai
ţine garnisâne într'acâstă provincie de îndată
ce

intrase în stă-

pânirea Românilor, ci numai drept de trecere, în
conformitate cu
convenţia de la 4/16 Aprilie 1877 ; cu tâte acestea
în disprețul
“tuturor angajamentelor luate, ei ţineaii garnis6ne
permanente şi
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numerdse pretutindeni şi maicu semă în apropiere de malul mării
şi al Dunărei. Ast-fel ei ţineaii la, Sulina și în delta Dunăre 2000
Gmeni cu o baterie de şâse tunuri care dominati gurele marelui
fluvii ; la Kiustenge aveati 5000 omeni cu 14 baterii care dominaă portul, la Tulcea, 600 fantasini și 200 infanteriști de marină
„cu două baterii, și în mai multe puncte din interiorul provinciei,
vre-o patru companii de infanteriști ruși care stai la un loc și
amestecați cu trupele române.

Într'același timp Ruşii își întăreait escadra lor din Mediterană
cu noi vase de răsboit, pe care le concentra, în apropiere de Dar-

danele; tot într'același timp începură să fortifice împrejurimile .
Andrianopolului și pasul Şipea sub pretext d'a protejea retragerea,
trupelor lor din Rumelia. Într'adevăr, după ce în diua de 26 Ianuarie s'a încheiat tractatul definitiv de pace dintre Rusia și Turcia
carepunea capăt învaziunei armatei rusesciîn împrejurimele Con-

stantinopolelui, generalul Todleben plecâ, din San-Stefano chiar
în diua de 28 Ianuarie, și imediat luâ disposiţii ca, și armata sa să,
încâpă a se desloca și a părăsi împrej jurimile marei capitale a Otomanilor, apropiindu-se de Andrianopole, unde se strămutase noua

reședință a cuartierului general rus.

Pe când grosul armatei sale se mișca în retragerea sa spre Rumelia încetinel, pe îndelete şi fără de grabă, făcenă lungi etape,
o parte dintr'acea armată compusă din infanterie, cavalerie și ar-

tilerie, merse mai cu grăbire, iraversâ repede Rumelia, trecu Balcanii cu Gre-care precipitare, năvăli în Bulgaria. prin mai multe
puncte, se revărsâ ca, un

puhoiii

furios

pretutindeni, dar nu se

stabili nicăeri într'însa, ci numai o traversă în tot latul să și nu
se opri de cât atunci când ajunse în apropiere de fruntaria Do-

brogei și în preajma. orașului Silistra.
Într'acest timp s'a dat publicităței conţinutul tratatului de pace
definitiv încheiat între Turcia și Rusia. EI conţinea trei părţi și
şi anume: 10 tractatul; 20 o notă a Rusiei către Portă și 30 protocolul compus din 12 articole. Iată disposiţiile de căpetenie ale
tractatului: Tratatul din Berlin înlocuia de drept stipulaţiunile din
tratatul din San-Stefano de care s'a ocupat Congresul; tratatul de

46

a

faţă regula într'un mod definitiv punctele acestui tratat pe care nu
le-a atins Congresul; fixa despăgubirea de r&sboii la 802,500,000
franci, plus 2,650,000 pentru despăgubirea supușilor ruși stabiliți
în 'Turcia și alungaţi din ea la declararea r&sboiului, plus plata
cheltuelelor pentru întreţinerea prisonierilor, care bani se vor r&spunde în mai multe termene. Rusia și Turcia printr'acel tractat
acorda amnestie deplină tuturor locuitorilor pentru fapte politice
anteriGre tratatului, şi restabilea, punându-le în vigâre, tote tratatele de comerciii și capitulaţiunile care existaii între dinsele.
Schimbarea ratificărilor de către Împăratul Rusiei şi al Turciei se
va face în termen de două săptămâni care vor urma, după semnarea, tratatului.

Nota Principelui Lobanoff care însoțea acel tractat anunţa Porţei că trupele ruse vor începe a se retrage din jurul Constantinopolului îndată după schimbarea ratificărilor, rămâind a mat sta în
Rumelia

5

orientală şi Bulgaria până, la constituirea lor ca State.

Deșertarea, provnicielor celor-Palte se va termina;în curs de 35
dile. Protocolul conținea numai câte-va puncte explicătâre tratatului și declara categoric că el nu aducea nici o atingere, nict caracterului și nici însemnătăţei tratatului din Berlin, și declara că

omiterea articolului din tratatul de la Samn- Stefano privitor
la despăgubirele de răsboiti, ce ar pulea cere România, Serbia
şi Muntenegru, e motivată pr în faptul independenţei acestoi
Sta te, independinţă care numai permitea Rusiei d'atrata pentru dânsele.

Acâstă omisiune viclenă argumentată întrun mod atât de machiavelic, care nu se armonisa nici de loc cu argumentarea. ce fă-

cuse diplomaţii Ruși cu un an mai "nainte, atuncă când se trata stipulaţiunile tratatului din San-Stefano, fu încă un act de răsbunare
din partea Rușilor faţă de noi. Ei ne-aii lipsit de vre-o sută miline lei ce am cheltuit pentru r&sboiul din care sau folosit mai

mult dinșii, dar cu tote acestea noi n'am sărăcit. Slavă Domnului
suntem îndestul de în stare de a face on6re tuturor angajamen-

telor de Stat civilisat și bine organisat ee ne impune intrarea în
ccnoertul Statelor Europene, și sperăm să mergem departe, de-
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parte de ţot pe calea progresului, prin noi înşine şi fără ajutorul
nimărui.
Acestă nedreptate nu fu cea din urmă ; alta nu mai mică dar
pote mai revoltătore veni imediat ca săi ție de urit şi să ne sc6-:
tă din răbdare. De astă dată însuși Țarul liberator găsi de cuviinţă
să ne dea, o lovitură, forte durerosă care ne eostă forte mult dar
totuşi nu avu putere d'a ne scâte din fire şi d'a ne sili să ne perdem cumpătul. La 31 Ianuarie guvernul din St. Petersburg COmunică guvernului român că va rechema, pe Baron Stuart, căruia,

i Sa încredințat postul de Șef al Arhivei în Ministerul Afacerilor
streineşi va numi în locu-i pe D-l Consul Al. lacobson ca girant
al legaţiunei și însărcinat cu afaceri, adică nici măcar însărcinaţ
„de afaceri cum

e uzul diplomatic

atunci când se ivesce vre-o va-

canţă sait ministru pleacă în congedii. Printr'acestă măsură, singulară și forte puţin curtenitore, guvernul rus a, desființat de fapt
legaţiunea şi a redus'o la rangul de Agenţie, ca pe vremea vasa-

lităţii. Acestă procedare, dictată chiar de împăratul, mîhni forte
mult peM. Sa Domnul şi uimi pe guvern, dar nui desconcentrâ
și nici nui făcu să se abată din calea, ce urmase pân' aci, adică
d'a-şi păstra tot sângele rece posibil.
Tocmai atunci D-l Kogălniceanu, până mai deună-di ministru
în guvernul liberal, găsi de cuviinţă să torne unt-de-lemn peste
toc, să atace cu violenţă guvernul din care abia eşise, și să îm-

pute foștilor sti colegi fapte ce săvîrșise şi D-sa, în unire cu cei
„ce remăsese la putere, dacă nu tocmai le provocase. Cu ocazia,

desbaterei legei pentru înființarea Legaţiunilor şi a Consulatelor,
după ce critică alcătuirea, legei și impută guvernului că n'a presintat și susținut proectul redactat de D-sa, pe când era Ministru, fără, nici o modificare, după ce ascultă răspunsul D-lui Ministru |. „Câmpineanu

îîn replică, de o dată și fără veste părăsesce

discuţiunea, proectului în discuţiune, și începe să atace politica
generală a guvernului, făcînd nisce destăinuini politice sensaţionale și jenante pentru guvern. În focul cuvîntărei D-sa aînceput
să spue lucruri petrecute în sînul consiliului de miniștrii din timpul în care D-sa, făcea parte din el, s'a apucat să critice misiunile

:
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extra-ordinare trimise chiar de D-sa din când în când în state în

care România era representată, care fapt, spunea D-sa, jicnea pe

representanţii titulari și în schimb nu aducea nici un folos causei
pentru care eraii trimiși.

Cu acea, ocazie D-sa spuse că D-l D. Brătianu a fost trimis la
Londra pentru ca să câră sprijinul guvernului Britan în afacerea,
Arab-Tabiei, și că pe drum s'a.oprit la Pesta, Viena și Paris pentru
a pleda aceiași causă, însă fără să aibă depline puteri și scrisori
de întroducere de la guvernul

central, şi că D-l Rosetti a plecat

la Roma, în aparinţă ca, să înehee cu guvernul Italian o convenţie
comercială, dar în realitate ca să înduplece pe miniștri Italieni
să ne susție în regularea chestiunei israelite, și că în ambele misiuni, guvernul nu s'a ales de cât cu cheliueli mari făcute fără
nici o utilitate, tocmai în timpul în care declara că r'avea bani
să plătescă cum merita pe representanţii țărei din streinătate.
D-sa nu s'a oprit aci ci a destăinuit modul întrebuințării celor
150.0001ei puși la dispoziţia D-sale pe fie-ce an din fondul diplomatic, în timpul celor doi ani de răsboiă și de ocupaţiune, şi a terminat

spuind că în privinţa, hotarelor Dobrogei, D-sa își păstreză dreptui
d'a reveni la timp și d'a cere guvernului, întocmai ca opozanţii din
anul trecut, actele diplomatice, cerere care supăra așa de mult
când era la guvern.

La acuzaţiunele aduse guvernului de către fostul săi.coleg, răspunse D-l Câmpineanu, dar D-sa, se feri d'a se pune pe terenul spre
care '] atrăsese D-] Kogălniceanu, se pădi d'a face chestiune personală, și se mărgini a răspunde că n'a vrut să facă chestiune personală cu nimeni, că nu-a pus în bănuială buna sa credinţă şi
nu i-a adus nică pe departe imputări despre modul întrebuinţări
fondului diplomatic. Cele alte chestiuni nici nu le-a.atins ca să nu
învenineze discuţiunea, căci situațiunea era. îndestul de turbure

și nu era. prudent ca să fie și mai mult turburată.

Avea guvernul nevoe de liniște și de reculegere, căci chiarîntr'acea, di D-l Bălăceanu comunică Ministrului Afacerilor Streine că,
Germania, Italia și Turcia deja a aderat la, modul de. vedere al
Rusiei d'a retrage linia de fruntarie în dreptul Silistrei cu 20 ki-

4.
lometre mai jos, și că Germania pe d'asupra a început să se impacienteze că România încă n'a îndeplinit clausa, din tractatul din
Berlin privitâre la drepturile Evreilor. Într'acele momente numa!
Andrassy ne era favorabilși încă ne susţinea.
Tot într'aceiași di, pe când D-l Prefect al judeţului Constanța.
Remus Opran anunța guvernului că s'aii deschis primele școli române în Dobrogea, iar comisarul rus din Tulcea a comunicat c0l0-

nelului G. Cantili comandantul ad-interim al trupelor române dintacea provincie, că, în urma, ordinului priimit de la generalul Todleben, un regiment de infanterie şi altul de cavalerie din armata,
rusescă vor porni pentru a ocupa imediat teritoriul în litigii şi mai

întâiă de t6te Silistra, conform protestaţiunei formulate de Rusia.
Aceiași scire îi. fu împărtășită și de ministru din St. Petersburg.
Acâstă dublă comunicare adunâ în diua de 1 Februarie un consilii de miniștri extraordinar, în care se desbătu mult timp linia,
de conduită ce trebuia, să urmeze guvernul față cu acestă aducere la îndeplinire a acestei noul amenințări rusesci. Desbaterea.
fuțlungă, dar soluţiunea nu fu găsită, ast-fel că de iievoe ea fu amânată pentru altă di în care spiritele vor puteafi mai liniștite.
Întracest timp de răsgândire, pe când guvernul se aștepta să'i
vie de unde-va de afară vr'o scire mai mângâitore și mai îmmbăr-

bătătore, iată căi sosi una după alta în dilele de 2 și 3 Februariede la Berlin, de la Paris, de la Roma, de la Londra și chiar de ia
Viena sciri una mai rea ca alta. Tâte erai descurajatâre şi răi

dispuse contra, n6stră și nici una nu putea fi privită măcar ca un
balsam alinător.
|
D-l Vârnav

Liteanu

comunică că părerea

generală în Berlin

era ca să se încredinţeze chestiunea: resolvărei fruntatiei ambasadorilor celor șepte Puteri din Constantinopole, și să lase ca ini-

ţiativa acestei propuneri să vie din partea uneia din Puteri. Din
nenorocire nici una dintr însele nu se îndupleca a lua acea iniţiativă. Prin altă depeşă el comunică că guvernul German era animat de cele mat bune intenţiuni faţă de noi, dar că el considera
afacerea de la Arab-Tabia ca o chestiune europeană ce nu se putea” resolva
V. VI.

printr'o demarşe unilaterală.
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«D-l Wadington, dice representantul nostru din Paris într'o depeșe, impută guvernului român că prea s'a grăbit să ocupe linia
de frontieră, și că guvernul rus deja a propus Puterilor soluţiunea
sa, pe care tâte puterile îl sfătuia s'o priimâscă.

«Tot atunci D-l

de Tornielli a spus D-lui Obedenaru, gerantul agenţiei din Roma,
că însăși Austria blamază procedarea României, și că Germania
făcea reserve d'a se amesteca, numai fiind că dinsa n'a recunoscut
încă independenţa României.
De la Londra D-l D. Brătianu a comunicat că guvernul englez

blama, procedarea României, dar că 'și va da tote silinţele da
isbuti ca nici Rusia, nici România să nu ocupe punctele în litigiă;
într'același timp D-l Bălăceanu împărtăși Ministerului că Contele
Andrassy a terminat prin a desaproba pripirea Românilor și că a
propus Puterilor d'a însărcina pe ambasadorii lor din Constantinopole d'a aplana cum va sci diferendul ruso-român, dar că întrunirea conferinţei ambasadorilor la Constantinopole nu era încă
un lucru hotărit.
În fine general Ghica

comunică

,
din St.--Petersburg

că D-l de

Giers sa plâns de limbagiul violent al presei române, de opiniunea publică atât de ostilă Hușilor și de cuvintele ce a adresat
D-l Brătianu Baronului Stuart, într'o recentă convorbire ce a avut

cu D-sa, în care i-a imputat prea cu multă amărăciune atitudinea
agresivă a Rusiei faţă de România. Aceste cuvinte care ati ofensat Curtea din St. Petersburg, a determinat pe Ministrul Afacerilor
străine rus să recheme pe Baron Stuart și să'l înlocuiască printrun însărcinal cu afaceri, iar nu de afaceri cum

e uzul în si-

tuațiuni normale. A mai contribuit la luarea acestei hotăriri și
faptul că ocuparea fruntariei era un act de lipsă de conveninţe fără
-de precedent care a supărat pe Împăratul Și întrâga naţiune rusă.
Dacă România ar vrea serios. ca să se restabilescă între ambele
ări pacea și armonia, n'ar avea de cât să priimescă în mod pro“visoriti linia indicată de guvernul săi și să evacueze Arab-Tabia.
În qiua de 5 Februarie veni de pretutindeni scirea că tote Puterile povăţuiai pe România să evacueze Arab-Tabia, pentru ca

să evite un conflict cu Rusia, și să lase Dobrogea în afară de cor-

5i

donul sanitar. Tot într'acea di general G. Angelescu vesti guver-

mul că patrule rusesci ati arestat pe linia de hotar pe un ofițer însoțit de trei soldaţi, dar pe urmă le-a dat drumul. D-sa a pro-

testat prin scris contra acestei samovolnicii generalului Wimberg,
dar D-sa i-a răspuns invitându-l să evacueze Gel mult până la 8

Februarie la 9 ore dimineţa Arab-Tabia precum şi zalhanaua după
malul Dunării, căci la caz contrariti va, ocupa aceste posiţii cu forța,
și va împușca pe soldaţii români.

„Faţă cu asemenea, amenințări categorice şi a lipsei de
sprijin
din partea Puterilor, guvernul Român ca să evite un conflict
cu

nisce consecinţe atât de grave, fu silit să se supue forţii majore, și
în qiua de 7 Februarie 1879 consiliul de Miniștri luâ hotărirea d'a
evacua Arab-Tabia. Imediat după aceia, D-l Câmpineanu trămișe
Asenţilor săi o cireulară în coprinderea următâre :
«D-l Brătianu a declarat la timpul săii Comisianei Europene de
delimitare că era de neapărată necesitate ca România să'și cundscă fruntariele. După aceia guvernul a procedat la ocuparea hotarului tras de acea comisiune europeană. În diua de 10/23 Ianuarie

un detașament de armată română a ocupat postul de la Arab-Tabia unde găsi patru soldaţi ruși eare păzea un depozit de material
lăsat acolo de Turci. La 21 Ianuarie (2 Februarie), adică peste
un-spre-zece dile de deliberaţiune în privinţa acelui depozit, doi
ofițeri unul rus și altul turc ai venit şi laii dat în paza detașamentului român ; prin urmare a fost vorba, numai de îndeplinirea”
unei simple formalităţi în privinţa. acelui material, iar după darea

lui în priimirea, Românilor, cei patru soldaţi ruși sai retras. În decursul acestor un-spre-zece dile luarea în posesiune a acestei poziţiuni de către Români n'a provocat nici o protestare. Cum mai
pe urmă s'a putut da acestui fapt proporţiunele unui act agresiv?
«Cu tote acestea pentru a.risipi ort-ce urmă de bănuială ori-cât
de puţin fondată ar putea să fie, guvernul român s'a hotărit a dovedi, după atâta sgomot, că e gata să respecteze t6te hotărârile
luate de tractatul din Berlin și a retrage mica sa garnis6nă. Cu tâte
acestea, printr'acest fapt el nu renunţă întru nimic la speranța că

în cele din urmă acest punct i se va reda».

52

-

În giua de 2/- Februarie guvernul a dat prin telegraf ordin ge-neralului Angelescu ca să evacueze Arab-Tabia ; dar fiind-că co-—

municaţia între ambele maluri ale Dunărei erai întrerupte prin

revărsarea, apelor, acest ordin nu ajunse până la generalul Angelescu de cât în ultimul moment, cu câte-va minute mai nainte de

expirarea termenului
dat de ultimatumul rusesc. În sera acelei dile
sosi la, Bucuresci telegrama generalului Angelescu prin care făcea

cunoscut guvernului că trupele române aii evacuat Arab-Tabia Șă

zalchanaoa fără nici un conflict cu Rușii, de şi n'a, priimit ordinul de cât în momentul în care generalul rus dejă pusese în miş-

care trupele sale spre a începe atacul. Din nenorocire, exclamă
autorul Memorielor privitore la domnia Regelui Carol, dintr'acest incident a rămas impresiunea că evacuaţiunea a fost provocată de constringerea exercitată de demonstraţiunea rusească.
După aducerea la îndeplinire a acestui act mâhnitor, Ministrul

Afacerilor streine trimise agenților săi o circulară telegrafică prin

care le făcea cunoscut evacuarea Arab-Tabiei, cu acestă
reservă
că ea, nu prejudecă întru nimic soluţiunea definitivă
a chestiunei.

Aflând de conţinutul acestei depeși și de rezervele făcute de
guvernul român în privința, Arab-Tabiei, Principele Gorceacoff dise.

în diua de 8 Februarie generalului Ghica:

— De geaba faceţi reserve în privinţa viitorului, căci România
nu trebue să'și facă iluzii; Rusia, nu'i va ceda nici o dată, marginele Silistrei. Ar face bine Românii să nu uite nici o dată,
că Ru-

sia i-a dat Dobrogea, şi că numai, în urma, stăruinţei
delegaților”

franceză și italieni, i s'a întins fruntaria până în apropiere
de Si-.
listra. În loc d'a se arăta recunoscătâre nouă, România
vrea să.
ne fie ostilă și intervine contra Rusiei pe lângă Puteri.
Pentru a se justifica de întârzierea retragerei trupelor
române:
dia Arab-Tabia, D-l Câmpineanu

a mai trimes Puterilor a treia.

circulară prin care-spunea că, din cauza revărsării apelor
Dunăre:
și a dificultății comunicaţielor,

general Angelescu a priimit can

târzii ordinul de evacuare, și spre convingere a trimis
în copie
corespondența schimbată între acesta, și comandantul
rus. "Tot în
aceiași di M. Sa a priimit o epistolă din partea A. Ș. R.
Principelui
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Carol Antoniu, tatăl M. Sale, în care între altele îi comunică următ6rele : «Colonelul de Scherft delegatul german sa pronunţat
în mod categoric contra pretenţielor rusesci în privința regulării

fruntariei și a raportat în consecinţă, dar a priimit de la Berlin
înstrucţii exprese ca să nu combată exigenţele Rusiei. ME mir, adaose A. S., cum Europa, și mai cu semă Germania, în urma fap-

tului împlinit al cedărei Basarabiei, nu ia o atitudine hotărită față
cu Rusia, care pare că vă tratează cu aceiași ostilitate ca, și mai
nainte. Tâte demersurile ce face România pentru ca independenţa
ce a dobândit să nu fie împiedicată sunt combătute, și tote revendicările sale şi libertatea, sa, de acțiune sunt obiectul unei interpretări parţiale. După părerea mea, tu ai făcut bine că n'ai vrut
să, cedezi Rusiei în privința frontierei şi ai provocat decisiunea ce-

lor-Palte Puteri».
După ce evacuarea Arab-T abiel a devenit un fapt implinit, guvernul francez trimise prin representantul săi la Bucuresci gu-

vernului român, sfatul d'a ceda în privinţa propunerei rusesci. Ca
răspuns la acâstă povaţă M. Sa în qiua de 1/2 Februarie a scris
tatălui Să, negreșit spre a pune în vederea guvernului german în1r'un mod indirect, că: «din causa afacerei Arab-Tabiei, Rusia a

rechemat pe representantul săi și că, cu tâte că colonel Scherff
a dis că nu pâte încăpea nică un fel de incertitudine în privinţa liniei de hotar, adi Germania vrea să dăruiască Arab-Tabia, Bulgariei, sati mai bine dis, Rusiei, care prețuiesce Silistra, ca un punct

strategic de primul ordin. Cu t6te acestea, dobendirea Silistrei într&gă care e cheia Dobrogei, este o necesitate indispensabilă pentru România. Dacă nu ne-am fi certat cu Rusia, de sigur că acea

cetate adi ar fi fost a nâstră».
Cu câte-va dile mai 'nainte la 12/, Februarie guvernul român

a trimis la Constantinopole pe colonel Fălcoianu cu depline puteri d'a representa România, saii d'a urma numai lucrările confe_xinţei ambasadorilor, în caz când ea ar fi convocată. La 20 Februarie însă D-sa a pornit înnapoi spre Bucuresci, după ce a răușii
să înduplece pe Portă d'a împărtăși vederele României și după
ce s'a convins că Congresul anunţat n'avea, sorți da se aduna în
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curând. În convorbirile ce a putut avea cu mai mulţi diplomaţi
străini dintr'acel orașiii, a priimit din tote părțile sfatul ca România să se adreseze direct cabinetelor europene.

La 18 Februarie (2 Martie) Baron Stuart și soţia sa, ati fost priimiţă în audiența de congediii, și
sia. După audienţă mai nainte
municat D-lui Câmpineanu că
D-l Consul Al. lacobson va lua

tot într'acea di aii plecat spre Ruda porni spre ţâra sa, D-sa a copână la numirea; unui noi titular
direcțiunea legaţiunei cu titlu de

însărcinat cu afaceri: Acest titlu forte puțin usitat, ascundea o

întrerupere de relaţiuni diplomatice.
După ce Rusia rămase aprope fără de representant în Bucuresci, Rusia a făcut guvernului român prin representantul nostru

la Petersburg trei propuneri în privinţa aplanării litigiului şi a.
resolvării chestiunei Arab-Tabiei și a întregei fruntarii, şi anume:
sai reviduirea, liniei de hotar de către o comisiune technică, ori
stabilirea unei înţelegeri printr'un schimb de note, saii o conferință de ambasadorila Constantinopole. Guvernul român nu priimi

pe nică una, și prin niciun chip nu consimţi d'a se lipsi de un drept
deja câștigat, ci se împotrivi d'a face ori-ce pas pe calea transacţiunei. Propunerea întrunirei unei noui conferinţe propusă de Contele Suvalof a fost combătută chiar și de guvernul german.
În diua. de 26 Februarie Rușii evacuară Andrianopole şi se re"trase în Rumelia orientală, și în aceiași di flota, engleză părăsi
marea, de Marmara și se retrase la Malta.
În urma acestor evenimente lucrurile se mai liniștiră îîn ro
încordările se mai destinse și animosităţile se mal potoliră
; i
între Români și Ruși relaţiunile aprope încetară. Vedendu-se o0colit, aprope nesocotit, și chiar dat uitării, Prinţul I. Ghica ceru
și obținu un concediii și în diua de 19/31 Martie sosi în Bucuresci.
În raportul ce făcu M. $., generalul spuse că 6menii de stat Ruși
de cât-va timp ai început să dorâscă cu din'adinsul o apropiere
cu România ; dar, cu totul contrarii tendinței lor, împăratul se
arăta din ce în ce mai rece și mai semeţ, faţă de D-sa. Ori de câte
ori a avut prilejul să '] abordeze, M. Sa i-a manifestat un fel de

antipatie stăruitore, și forte adesea Ta tratat într'un mod cât se
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pote de puţin bine-voitor. Ceea-ce era, și mai surprindător era ati-—
tudinea, cabinetului din Berlin care din di în di devenea mai rece
faţă de noi și chiar de Domnul nostru, de și era un Hohenzollern.
Dorinţa

unei

apropieri din partea Rusiei către noi a manifes-.

tat'o însuşi contele Schuvalov ambasadorul Rusiei la Londra. În-—
tr'o convorbire ce a avut cu D-l Calimachi Catargiu pe la finele:

lui Martie, D-sa.a

dis:

— Mărturisesc că în adevăr noi am făcut câte-va greșeli faţă devoi, dar trebue să mărturisiţi că și vol aţi făcut îndestul de multe.
Noi n'avem nici un motiv ca să ne certăm; din potrivă ar trebui

ca să fim în cea mai bună înțelegere.
«Dacă afacerea,

Arab-Tabiei se va, regula, în favârea, nâstră,

dice M. S. Domnul în epistola de la 3/15 Aprilie adresată tatălui
stu, atunci trecutul va fi uitat, şi noi nu ne vom sili să trăim în
bună înțelegere cu Rusia; pentru moment însă relaţiunile nâstre
sunt forte reci, dar politicose și corecte. N'avem de cât o fârte
slabă speranță că vom vedea chestiunea fruntariei Dobrogei rezolvată într'un sens avantagios pentru noi, dacă o dată Germania e
alături de Rusia. Bismare împiedică pe cele-l-alte puteri d'a lega.
raporturi diplomatice cu noi»

Aci se opresce al doilea stadii al chestiunei Arab-Tahbiei, aci ne
oprim şi noi, cu reserva d'a spune într'un capitol următor celece

at urmat în al treilea și al patrulea stadii, până ce în fine acâstă
chestiune a, dobândit o soluţiune definitivă și trainică. Aceste două
prime stadiuri n'a avut alt-ceva ca consecință de cât înnăsprirea,
relaţiunilor cu marele imperiii vecin, nisce raporturi zilnice fârte
încordate și o răcâlă între ambele popore care nici până astă: di
nu s'a încăldit cum se cade.
-

V.

Constituirea Statelor Bulgaria și Rumelia orientală.
Adi nu mai putem formula

î învinuiri, a trecut de mult vremea

încriminărilor și a animosităţilor; mulţumită. cerului acum întreținem cu prea puternicul imperiii vecin despre răsărit cele maj
bune și mai cordiale relaţiuni, și sperăm că prin o atitudine co-

rectă și leală vom isbuti ca să păstrăm în tot-d'auna aceste bune

relaţiuni. Cu tte aceste nu ne putem opri d'a spune că nu e nici
de loc vina, nâstră dacă acele relaţiuni aii fost atât de răi zdruncinate după o confraternitate de arme care, după expresiunea, ge-

neralului Dragomirov, ar fi trebuit să fie vecinică, căci ceea-ce a
fost odată consfințit prin sânge este bine și solid consfințit pantru tot-d'a-una. Nu noi ci biurocraţia rusâscă și şiovinismul penslavist sunt de vină, căci din primele dile de confraternitate ei ai
început să ne prigonâscă și să ne stingherâscă, numai şi numai
pentru că suntem și ţinem să fim de origină latină dar nu de viță
slavă. Noi şi ai noștri am dorit în tot-d'a-una ca, aceste reJaţiuni
să fie cât sar putea mai bune şi mai amicale, căci intereşele -n6stre ne-ai reclamat în tot-d'a-una şi ne reclamă ca să trăim în cea

mai bună armonie cu vecinii noștri, și mai cu semă cu Ruşii pentru care simţim o simpatie firâscă, fiind de aceaşi religiune cu noi.
Pentru ca să ajungem la acest resultat, noi am făcut tot ce omenesce ne-a stat prin putinţă ca, să dobândim și să păstrăm bunele
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grafii ale vecinilor noştri despre răsărit, dar din nenorocire n'am
fost plătiți cu aceiași monedă.
Noi în mod sincer și leal ne-am bucurat de pucuriile lor, ne-am
întristat

de întristările

lor şi ne-am

grăbit în tâte ocasiunile să

ne manifestăm faţă de ei o afecţiune spontanee şi neprefăcută.
Spre exemplu la 4/, Aprilie a sosit la Bucuresci scirea că în diua
de 2/,, Aprilie a, doua di de Pasci, la. 9 ore de diminâţă, un fost învăţător de sat anume I6n Soloviefi a tras patru focuri de revolver
asupra împăratului Alexandru II-lea, pe când își făcea preumblarea, obicinuită prin grădina palatului, dar că acele focuri din no-

rocire nu aii avut un efect fatal și nu La isbit pe M. Sa, din causă
că s'a întâmplat să'l vadă un soldat care s'a repedit și a reușit ca
săl apuce de mână la, timp, să'l facă să devieze lovitura și să 71
aresteze.
De îndată ce a aflat acâstă scire, M. Sa Domnul nostru s'a gră-

bit a trimite Împăratului o depeșe de felicitare și de vie simpatie,
și guvernul a, luat disposiţiuni ca chiar a doua di, adică în diua de
5 Aprilie, să se oficieze la Mitropolie un tedeum, la care aii asistat

toţi miniștri și curtea M. Sale; cu acea ocazie s'a adus Cerului mulţumire pentru că odi6sa crimă n'aisbutit. Tote aceste manifestări
de vădită simpatie fură exprimate chiar în momentele în care eram
forte mâhniţi de asprimea cu care M. Sa ne-a

tratat în chestiunea

„Arab-Tabiei. Acestă crimă ne isbutită a determinat pe împăratul
ca să ia măsuri extraordinare și extrem de severe, să concedieze
din minister pe Tolstoi și alţi miniștri liberali și să supue populaţiunea la rigorile unei supravegheri dintre cele maistrajnice. Asasinul

a fost repede judecat de un tribunal extraordinar și executat,
Dacă Rușii sai purtat cu noi cu tâtă asprimea și puţina voinţă
posibilă, cu totul alt-fel s'aii purtat ei cu vecinii noștri Bulgari, pe
cari %-au îndestulat cu de tâte și X-aii răsfăţat ca pe nisce copii
iubiţi numai și numai pentru că sunt slavi. lată în ce mod s'ait constituit Principatul Bulgariei și provincia Rumelia Orientală, prin
concursul și stăruința Rusiei. În primele dile după ratificarea trac-

tatului definitiv, retragerea trupelor rusesci din Turcia propriii

disă s'a făcut încetinel și fără grabă, iar de la 14 Februarie a în-

-
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ceput a se accelera, și a porni cu grabă spre Rumelia, tot materialul greide răsboiii şi de aprovizionare, până și parcuri
le de
artilerie; ea fu terminată pe la 7? Martie. Cuartierul general
rus

s'a mutat la 28 Ianuarie de la San-Stefano la Andria
nopole; la 23

Februarie s'a strămutat de la Andrianopoli la Șipea şi la:
7 Aprilie
a părăsit fostul câmp de răsboit și s'a strămutat în
Odesa. Turcii
ali intrat în Andrianopole abia. în diua de 11 Martie
și imediat ait
început să, licenţiede rezervele trupelor lor.
Într'acest timp

organizarea, Rumeliei orientale și a Buloariei

mergea, încet dar nu sta, pe loc.

In giua de 9 Februarie sosi în. Târnova Prinţul
Donducof Corsacov guvernatorul numit de Rusiă încă de
la mortea Principelui
Ciarcaski ca să administreze și să organizeze
Bulgaria până la con-

stituirea sa, și fu priimit de locuitorii orașulu
i cu ovaţii entusiasmate. Imediat după sosirea sa, în diua de 11
Februarie s'a, deschis

adunarea constituantă care a dat Bulgari
ei o constituţie care fu
numită statutorganic, dar care fu prea.
liberală și prea, largă în pro-

"porţie cu starea de cultură puțin înnaintată
a populaţiuneidinnoul

stat. Acestă constituţie fu votată în diua de
10/2; Aprilie în

a treia
și ultima citire și subscrisă de către toți
deputaţii. După aceia în
diua, de :7/,; Aprilie Adunarea constituantă
s'a disolvat și a intrat
imediat în funcţiune Adunarea electivă
care în aceiași di alese cu
unanimitate și prin aclamaţiune pe Princip
ele Alexandru de Battemberg domnitor al Bulgariei, după
ce Țarul făcu cunoscut națiunei
Bulgare prin guvenatorul

provisoriti că oprea cu severit

ate
ori-ce candidatură a vre unui supus
rus. Cu chipul acesta deveni
Domn al noului Principat Sandro,amical
intim al M. Sale Domnului
nostru. Ac6stă, demnitate precum scim,
fusese oferită M. Sale de
Puteri încă din anul1878, dar M. Sa,
pentru consideraţiuni perso-

nale și de preseanţă, aretusat'o, chiarîn
urma stăruitârei rugăciuni
ce i-a făcut D-nu [. Brătianu” și |. Câmpin
eanu în diua de 18 Decembrie anul trecut. Acâstă alegere fu
confirmată de Sultan la 12

Mai. Imediat ce află despre acestă,
alegere, M. Sa, Domnul nostru
felicită. călduros pe amicul Săi Sandro
pentru înnalta, sarcina ce
ce i sa dat, și A. Sa r&spunse de
la Potsdam în diua 18 Aprilie

_-

a
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mulțumindu-i cu căldură și terminând depeşa cu următorele cuvinte: «Când mă gândesc la tine și la amiciţia ta, mi se pare că
greaua, sarcină ce mi-am luat a devenit mai ușure». La 7 Maiit
Suitanul sancţionă statutul organic al Rumeliei orientale, alcătuit
de o comisiune Europeană, și numi ca guvernator al acelei provincii pe Aleco Paşa, Principe de Vogoride, care intră |în Filipopole
sprea'şi ocupa postul în diua de 16 Maii.
Principele Alexandru mai nainte d'a veni să'şi ocupe tronul,

plecă în diua de 26 Aprilie la Livadia, ea să mulțumescă Țarului
pentru sprijinul ce i-a dat ca să devie Domn al Bulgariei, unde sosi

în diua de 30. În qiua de 4/, Maiii sosi acolo o deputaţiune bulgară
care, în diua de 5/u îl înmână

actul prin care i făcea cunoscut ri-

dicarea sa pe tronul Bulgariei. După aceia chiar într'acea di nout
Domnitor al Bulgariei porni spre Odesa, ca de acolo că mergă cu

drumul de fier la. Viena spre a face Împăratului Franţ Iosif o vizită
de mulțumire, și pe urmă să se ducă pe rând pentru același scop
la curțile din Berlin, Londra, Paris, Bruxelles, Roma și Constanti-

nopole. În acestă din urmă capitală sosi la 23 lunie (5 lulie). Multe
se svonişe prin diare în privința modului de procedură ce va impune P6rta noului s&ii vasal, care avea să fie forte umilitor atât
pentru persâna sa cât şi pentru noul stat bulgar, dar din norocire
nimic din câte se svonise nu sa adus la îndeplinire. Nu s'a, impus:

noului Domnitor să pârte fes și costum turcesc când se va presenta Sultanului, nu i s'a oferit cucă și tuiii ca unui guvernator
turc, și nici nu "l-a supus la, ceremonialul medieval și la sărutarea.
mânei prescrisă de protocolul turcesc, ci imediat cum sosi în Con-

stantinopole, fu introdus în Palat în costumul să de Principe bulgar cu calpac alb în cap, și fără nici un fel de formalitate orien-

tală priimi investitura din mânele Sultanului, iar sâra porni spre.
Varna unde sosi la 24 Iunie Ja 111/, orea.m. şi tu priimit de populaţiunea ca un Domnitor.

După ce petrecu n6ptea într'acel oraşii, Principele Bulgariei
porni la 25 Iunie dim. spre Rusciuc unde sosi la 4 ore d. a. și în
diminâţa dilei de 26 A. S. depeșâ din Rusciuc Domnului nostru următorea telegramă:

« Atingând pămîntul nouet mele patrii, m'am simţit fericit aflând
că ai însărcinat pe Colonel Costa-Foru d'a-mi ura bună venire în
numele vostru. Mă grăbesc d'a încredința pe A. V. R. de cea mat vie
a mea recunoscință pentru acâstă probă de simpatie, de care mă
simţ profund atins, și vă rog să credeți că sînt fârte doritor să lucrez din inimă la consolidârea bunelor raporturi de vecinătate între ambele nâstre ţări.
“După aceia Pr. Alexandru porni spre Tirnova, unde ajungând
.
depuse jurămintul constituţional și fu întronat. De acolo merse la
Sofia care fusese alâsă ca. capitală a noului stat, și la 5 Iulie constitui primul minister bulgar sub presidența D-lui Zancoft.
Ast-fel
fură constituite noile state de dincoa și de dincolo de Balcani,
care
mai târqiii fură unite spre a forma, o Bulgarie mare Şi îndestul
de
puternică ca să se gândâscă a ne face neajunsuri și a
se măsura

cu eroi de la Plevna care cu jertfirea sângelui lor
le-ati dobândit

independența.
În diua de 11 Iulie Pr. Alexandru își aduse aminte de
bunul săi
amic de altă-dată, și trimise la Bucuresci pe majorul
Corvin, șeful Casei Sale militare, ca trimis extra-ordinar, care
în o audiență

solemnă ce dobândi la Palat depuse în mânele M.
S. Domnului nostru o scrisore oficială prin care * comunica
suirea pe tron a Su-

veranului săii. Acestă epistolă oficială, de și cât se
pâte de cordială,

era ceremoni6să ca tâte semenele sale trimise într'o
ocasiune
identică. Iată în întregime tot conţinutul săi:
Monseniore,

« Ales suveran al Principatului Bulgariei prin
un vot național,

Și sosit în capitala mea în care-am constituit
guvernul mei, mă
grăbesc d'a face cunoscut A. V. R. suirea mea
pe tronul acestui
Principat. Cu cea mai vie satisfacțiune și
simpatie personală împlinesc acâstă datorie către suveranul unei
ț&ri limitrofe de care
noua mea patrie este legată prin atâtea intere
se comune, precum
și prin atâtea amintiri de ospitalitate politi
că și de recunoscinţă.
Raporturile nstre mutuale. vor contri
bui, sunt 'convins, la desvoltarea și întărirea din ce în ce maj
mult a bunelor relaţii care
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trebue să, existe între aceste două 157, destinate una și alta să ia.

o mare parte la opera glori6săa civilisaţiei în Orient».

!

După ce dătu cetire acestei epistole, Major Corvin remise M.
Sale încăo seris6re, acesta confidențială, și subserisă «Sandro».
Prin acestă epistolă Pr. Alexandru între altele dicea M. Sale:
<Într'acest moment trec şi et printr'aceleași fase prin care al
trecut tu mai acum un an. Devotat Împăratului Alexandru din tâtă
inima mea, ași dori din suflet ca să nu fac nimic care să fie anti-—
rus, și cu t6te acestea din. nenoroci: e funcţionarii ruși aii procedat aici cu atât de puţină consideraţiune în cât mi-e temă că
silințele mele vor rămânea zadarnice. In tote ministerele domnesce
o desordine desperantă și hoţia sistematică e chiar sancţionată
prin decrete iscălite de Donducof. Mă văd în fie-caredi în alter-

nativa, saii d'a consimți la tote exigenţele Ruşilor, sai d'afi acusat

în Rusia de ingratitudine și de ofensă adusă sentimentelor celor
mai sacre ale Bulgarilor.

«Situaţiunea, mea e într'adevăr îngrozitore ; refuz tot ce e contrariă consciinței mele și sunt silit dintr'astă cauză să scriu în tote.
dilele împăratului Alexandru pentru a preveni calomniele funcţionarilor ruși d'aici>.
„
Ii
Cum vi se pare ? nu e așa că într'o domnie: numai de 15 dile:
printre Huşi, Prineipeie Alexandru a fost silit să "ȘI verse focul mai
tot ast-fel cum arfi putut să și-l verse și M. Sa Domnul nostru după
un traiti de doi ani trecuţi la un loc cu Ruşii ? Conţinutul acestei
epistole este cea. mai bună pledorie ce s'ar fi putut ţine de cine-va.
în favârea, nostră și în contra Rusiei.

VI.

Deschiderea Adunărilor Constituante şi alegerea comisiunelor
de redactare a art. 1,
Pe când se desfășura peripeţiele revoltătârei samovolnicitexer-.
citată de Rusia contra nâstră provocată de ocuparea da către trupele române a unui teritorii ce” aparţinea, și care-i fusese datde
omisiunea europână, încetul cu încetul se desfășura peripeţiele
„r&ăuzerei lă îndeplinite, a altei samovolnicii, a dării drepturiloria
Evrei fără de voia nâstră, prarmodificarea art. 7 din Constituţiune ce ne-a fost impus de tractatul din Barlin, şi se aduceaii la îndeplinire una după alta, însoţite de ceremonialul” suiemn ca le era
impus, diferitele formalităţi cerute de Constituţia n6stră.
Am descris acele peripeții într'un capitol precedent, și am spus
- că Camerele ordinare care aii găsit că era caz d'a se revizui Constituția, s'aii disolvat și s'ati convocat colegiele electorale care să
al6gă constituantele pentru dilele dintre 3 și 15 Maiii viitor. Acest
termen era constituţional, pactul nostru cere ca să trâcă 6recare timp de resgândire și de consultare între disolvare şi noua
alegere, cu condiţie numai ca să nu fie mai mare de două luni. Gu-

vernul împlini tote aceste formalităţi, căci nu putea face altminteri; el micșorase pe cât putuse atâj timpul de discuţiune cât şi

termenul de alegere, și depeșase în străinătate dând explicaţiuni

Măria Sa Carol 1 Domnitorul României
în anul

1879,
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campaniei plină de primejdii la care ne-a constrîns tractatul din
Berlin; ţera a recunoscut necesitatea d'a se modifica art. 7. Acum
întrăm în a doua parte care e îndoit mai grea și mai primejdiosă:
aceia a modificărei acelui arţicol, ceea-ce însemnâză aducerea la
îndeplinire a unei revoluţiuni sociale pe cale pacifică. Sper că
vom reuși ; însă nu m& pot opri d'a mărturisi că, acestă cercare
e fârte îndrăsnâţă şi primejdi6să, mai ales că e agravată întrun
mod

neobicinuit prin surrescitarea ce domnesce în popor, maj cu

s&mă în Moldova. Am negociat în ultimele timpuri cu mulți 6meni
influenţi din partea locului, şi am întâmpinat din pantea lor o
mulțime de obiecţiuni fârte judici6se în privinţa chestiunei evreesci. Cu t6te că le-am pus în vedere pericolul ameninţător ce ne
venea din partea streinătăţii, ei ne-ati enumerat mulţimea, unor
obstacole imposibile de învins care ar fi în stare să mârgă până
la exces. Am vorbit în decurs de două ore cu mitropolitul Moldovei și Pam rugat ferbinte să predice pacea și concordia și să se
arate mai tolerant ca toţi. S. Sa 'mi-a obiectat că Moldova creștină nu pote să fie dată pradă Evreilor. La acest răspuns i-am replicat observându-i că era forte primejdios ca P. S. S. să nutrâscă
asemenea, idei și lam tugat ca conclusiune să, usede de influența
sa pentru a înlesni sarcina guvernului.

o

«Nimeni nu cunosce mai bine ca mine adevăratele dificultăți;
le-am expus representanţilor străini, dar D-l de Alvensleben care
“a stat la, noi numai câte-va qile şi abia a vădut pe miniștri, a găsit

de cuviinţă și sa credut în drept să spue în secret Prințului de Bismare că totă chestiunea evreâscă e numai un joc de copii care
nu servă la alt-ceva, de cât ca, să se întrebuinţeze drept armă de
partid. E] a spus că cabinetul actual nu vrea, iar nu că nu pâte,

să, resolve chestiunea israelită, și că streinătatea, trebue să exerciteze asupra nâstră o presiune mai simţitore...».
Din citirea acestui fragment din scrisârea adresată de M. Sa pă-

rintelui S&i, reese îndestul de lămurit mâhnirea și amărăciunea
ce 'I stăpânea. Pentru a o îndulei întru cât-va, guvernul se hotări
să, serbeze a 40-a aniversară a nascerii M. Sale cu o pompă şi 0

strălucire mal mare ca în cei-lalţi ani. Într'acea, di avu loc o re-
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vistă și o defilare a garnisânei și a guardei naţionale la șosea la
2 ore d. a.,la care a luat parte și A. $. R. Principele moștenitor

al Suediei și Norvegiei. După revistă s'a dat citire la două ordine
de di, unul adresat guardiei naţionale, prin care * exprima Domnesca Sa mulţumire pentru devotamentul, disciplina și ordinea cu
care 'și-a făcut datoria păzind garnisânele în timpul răsboiului; și
altul armatei, prin care încă o dată o îndemna să 'și dea silinţă ca,
“prin disciplină și instrucţie, în timp de pace, să câștige noui titlură

la recunoscința, țărei.
|
-S6ra orașul a fost frumos iluminat și s'a dat Îa teatru o representaţie populară la care ai asistat M. Sa. Domnul, Principele Sue-

diei și Principesa Paulina.
Tot pentru acelaşi scop sa serbat și diua de dece Maiii cu un
fast strălucitor cu mult mai imposant ca cel din anul trecut, la care

aii asistat ca delegaţi ai armatei din întregă ţeră peste 400 oficeri,
sergenți, caporali și soldaţi din tote armele. Cu acea ocasie armata avea să ofere M. Sale op sabie de on6re cu lama lucrată în
o vestită fabrică din Toledo din cel mai fin oţel, cu mânerul de
aur ornat cu smalţ negru și cu un mare număr de inseripţiuni emblematice. Ea avea să fie oferită M. Sale pe piaţa Unirersităţei
splendid decorată, dinnaintea statuei lui Mihai Viteazu. La acestă,
serbare luâ parte-și A. S. R. Principele Leopold de Hohenzollern.
- După sosirea M. $. şi a A. S.R., care avu locla 12 ore, sa ofi-

ciat pe o estradă construită în fața statuei un te-deum de către
P. $. $. Mitropolitul Primat ; apoi colonel N. Dabija Ministru de
răsboiii ţinu o cuvîntare, în urma căreia delegaţii întregei armate,
în frunte cu general Cernat presentară M. Sale spada, și după aceia,

M. Sa rosti o scurtă cuvîntare prin care mulțumi armatei pentru
darul ce %-a făcut, declarând că priimea cu mândrie, ca un semn
de dragoste acea sabie, și ura ca ea să rămâe un lung șir de ani
în somn adânc.
După aceia urmă defilarea școlei militare, a universităţii, a șc6lelor publice, a guardei naţionale, a delegaților tuturor corpurilor
de armată și a garnisânei. La 5 ore sera a avut loc în curtea pala-

tului.dela Cotroceni o masă oferită delegaților corpurilor de ar-
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mată, la sfirșitul căreia M. Sa a închinat un toast în sănătatea armatei, iar sera orașul a fost splendid iluminat, și în grădina Cișme- .
git sa, dat un frumos foc de artifiţii, la care a asistat M. Sa, A. S.
R. și totă populaţiunea Bucurescilor.
Aceste manifestații de dragoste spontanee, venite mai ales de
la marea mulţime a populaţiunei, mângâe forte mult pe M. Sa și *
îndulei întru cât-va, amărăciunea, dar nu 1] făcu să uite preocu-:

pările ce "i causa apropierea marelor dile în care avea să se pue”
încă o dată în joc existenţa ţărei. Într'acest timp sosiră dilele de
alegeri ; ele se petrecură într'o linişte relativă, dar într'o frămîntare mai mare ca ori-când, căci alegătorii, mai ales cei din Mol-

dova erati forte îngrijaţi. Multi oposanţi se alese, mai cu s6mă dintre foștii miniștri dați judecății, și mulţi dintre cei ce respingeaii
cu încăpăţinare ori-ce concesiune dată Evreilor ; cu tâte acestea
guvernul dobândi majoritate, dar nu îndestul de mare ca'să întru-

nâscă două treimi cât cere Constituţia la votarea pentru modificarea vre-unui articol dintr'iînsa. Mat ales în Senat minoritatea
era, îndestul de numerâsă. Alegerile se făcură în chipul următor:
la 3 Maji se alese deputaţii col. [, la 5 aceia din al II-lea, la 7 cei
din al [II-lea și la 9 cei din al 1V ; la 11 senatorii col. I, la 13 aceia

al col. II și la 15 ai Universităţilor.
In diua, de 22 Maiii la 12 ore, M. Sa deschise în persână în sala
Adunărei Deputaţilor sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitore chemate ca să lucreze ca Constituante, și citi un mesa git a
tronului, în care mai întâi în privința alegerilor ce ai avut loc

dice că: ele saii făcut cu o linisce deplină, că acest fapt era datorit înțelepeiunei poporului și legalităţii stricte care “-a păzit
în timpul alegerilor, în urina sacrificielor ce ţera. 'și-a. impus pentru a, eși cu ondre din dificultăţile aduse de ultimele evenimente.
În adevăr îu faţa situaţiunei ce ni se crează de Congresul
din Ber-

lin, era natural ca emoţiunea resimţită să producă în
țeră o agitaţiune și o îngrijire generală, pentru că nimeni nu scia,
care era.

limita. cerinţelor ce se manifestase prin tractatul din Berlin,
precumși limita concesiunilor ce se puteai face acestor cerințe.
Cu
t6te acestea, de și fu mare neliniscea ce coprinsese
spiritele, to-

.
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„tuși resultatul a dovedit o dată mai mult că poporul român brav
“Și tare pe câmpul de bătae, scie să fie blând și prudent în luptele
din întru și să se menţie neclintit pe tărimul legalităţii.
După aceie, în ceia ce privea chestiunea ardătore ce a provo-

cai convocarea sa. Mesagiul dice:

Preocupat de a pune capăt luptelor care de secoli îînsângeră peninsula bal<anică şi tulbură periodice pacea, Europei, Congresul de Berlin a, voit, în noua,
ordine de lucruri ce crea, în Orient, să întemeeze pacea prin suprimarea
inegalităţei diferitelor naţionalităţi şi religiuni.
De și România era cu totul în afară din cercul acestor lupie, totuşi printr'o
regretabilă și persistentă confuziune, Europa ne-a inglobat şi de astă-dată
îîn
numea orientală, Art. 7 din Constituţiune da, din nefericire, o armă contra n6s"tră, acelora cară aveaii interes să prelungâscă neînțelegerea și ast-tel paralisa,
acțiunea, nâstră contra uneltirilor răă-voitore,
Din causa acâsta n'ăm r&uşit încă deplin a convinge

diplomația, europână

că națiunea Română nu a fost nici-odată și nu este nici astă-di animată de
spirit de intoleranță și că, din contră, ea a împins adesea ospitalitatea până.
la neprevedere.
Când după căderea Constantinopolei, creștinii din Orient fugeaii înnaintea,
semi-lunei triumfătore, ei găsiră aici un asil sigur; Românii le deschiseră braţele cu căldură şi fără reservă. Când mai târdiii însă prin tendințele lor dominăt6re, sub regimul domnielor fanariote, ei devenea un pericol pentru ţară,
un obstacol pentru desvoltarea ei naţională, România, ameninţată în existența
că, luptă neîncetat ca să scape de acest răi, şi acestă luptă seculară nu se termină, de cât în 1821, prin triumtul ideei naţionale.
Tot ast-fel mai târdiii, când Israeliţii, persecutați în alte State, ai năvălit
su grămada ia, noi, acestă, emigraţiune a fost încuragiată de ospitalitatea tradițională a Românilor, de toleranța ce găseaiă aici.
Când însă acâstă emigrațiune, ajutată în parte de nepăsare şi nestabilitatea guvernelor de atunci, a luat, mal cu s6mă în judeţele de peste Milcov,
proporțiuni mari, şise presentă cu caracierul unei adevărate invasiuni;—când
acâstă aglorheraţiune puternică a unui element străin apăsă grei asupra, desvoltărei comerciului și industriei naţionale, și mai cu s6mă asupra populaţiunilor rurale, nepregătite a lupta contra, exploatăr ei muncei şi activităţei lor;—
atunci temerile și îngrijirile s'a ridicat firesce în sînul Naţiunei Șiș ast-tel, în
diferite rînduri, guvernele au credut că pot înlătura pericolul prin restrieiuni legislative, în rîndul cărora, în cele din urmă, a fost şi art. '? din Consbituţiune. Dar aceste restricțiuni, fără a garanta în mod eficace interesele n6stre economice, n'aii servit de cât a expune ț6ra la cele mai nedrepte bănueli
de intoleranţă religi6să,

Făcend să dispară din aceste disposiţiuni legislative ceea-ce le-ar putea imprima caracterul unei exclusiuni religi6se şi punându-le în acord cu marele.
principii, ca nimenea să nu fie înlăturat de la folosința și exercițiul unui drept
pentru causă de religiune, vom da. satisfacere principalei preocupări, care a
dictat art. 44 al tratatului de Berlin.
Cu tâte că independenţa o câștigasem prin propriile nâstre forțe, pentru a
ne admite însă în concertul Statelor Europene, Puterile cele mari ai putut cere
de la not ca să ne conformăm ideilor generale cari predomină în țările civilisate. În regularea cestiunilor de detali însă, ele n'a cugetat, ele nu puteai
cugeta a ne impune-soluţiuni absolute, contrarie intereselor nostre cele mai
vitale.
.
Nică Camerile trecute, nici guvernul Mei nu ati prejudecat întru nimic resolvarea, acestei cestiuni. Ea se presintă întrâgă deliberărilor D-vâstre. Este o
datorie imperidsă ca să 1 dăm o neîntârgiată soluțiune. Vă aparţine D-vâstră
ca, prin măsurile înțelepte ce veţi lua, să asiguraţi în același timp, atât intere-"
sele nâstre din năuntru, cât și posiţiunea României în privirea raporturilor
internaţionale.
Când acestă grea cestiune va fi terminată, veți avea, D-lor senatori şi D-lor
deputați, a vă ocupa de alte legi şi reforme, nu mat puţin necesare.
Organisarea definitivă a Dobrogei, crearea unei bănci de scompt și de circulațiune şi unei case de economii, construcțiunea, de întreposite şi dockuri la
porturile principale, reorganisarea și desvoltarea instrucțiunei profesionale șiș
agricole, înființarea. de comiţii agricole sunt atâtea îmbunătăţiri de natură a
„chema înnainte de tâte atenţiunea D-vostră,

Cum vedeţi guvernul român 'și-a făcut pe deplin întrega, sa da-

„

torie ; mai mult nu putea să facă sub domnia unui regim consti-

tuţional ; de aci încolo intrau în rolul lor Representaţiunele nationale şi mai cu s6mă înrîurirea oposiţiunei, care în asemenea
momente solemne avea și ea rolul și responsabilitatea sa, rol care
une-ori devine chiar cumpănitor. Într acele momente Omenii politici erau datori să facă abnegaţiune de simpatie și antipatie, să sacrifice interesele lor de partid și să pue umărulla râtă ca să scotă
țera din făgașiit ; din nenorocire însă nu făcură ast-fel. Cei ce făceai parte din oposanţii sistematici se uniră cu cei ce priimise
saii provocase voturi imperative da respinge modificarea art.
7,

de și nu se asemănaii întru nimica în aspirațiuni, și rostiră cu o-

casia răspunsului la mesagiul

tronului cuvintările cele mai vio-

lente și acusaţiunile cele mai defăimătore,și nu se sfiiră
ca uneori să calce în picidre interesele cele maj vitale
ale ţărei.

7i
Mal întâi ei își numărară forțele cu ocadia, alegerei biurourilor. La Senat candidatul guvernului D-l C. Bosianu fu ales preşedinte cu 33 voturi contra 23 date D-lui M. Kostache Iepureanu,
iar viee- președinți D-nii G. Leca cu 33 voturi și D- P. Opran cu
34 voturi contra D-ior G. Manu și Al. Orăscu care ai întrunit câte
21

voturi, prin urmare

guvernul

n'avea

o majoritate

de două

treimi, adică cel puţin de 40 voturi. La Cameră fu ales președinte:
D- C. A. Rosetti cu Ti voturi contra a 42 bilete alba, iăr vice-

președinți D-nii A. Tiriachiu cu 75 voturi, G. Chițu cu 71 voturi,
D. Giani cu 70 voturi şi D. Leca cu 69 voturi, toți agreaţi de guvern, prin urmare guvernul nici aci n'avea majoritate de 2 treimi,
adică cel puţin 76 voturi.
Oposanțţii sciaii că situaţiunea politică a ţtrei era, forte gravă,

sciait că Ja.'7 Mai D-l Vârnav Liteanu a comunicat guvernului că,
de și guvernul german își da sâmă despre marele dificultăți ce
provoca în ţâră chestiunea evreiască, și despre situaţiunea dificilă,
în care se afla guvernul, totuși D-l de Biilov sfătuia cu stăruință
ca guvernul nostru să se grăbâscă a da chestiunei o soluţiune se-

ri6să-iar nu prefăcută. Nu cerea nimeni ca, să dea drepturi latoţi
israeliţii care ati năvălit în ţeră viind din ţările vecine, ci să creede
dintriînșii diferite categorii, din care să se al&gă numai aceia care ”

meritaii să se bucure imediat de folosinţa tuturor libertăţilor publice. Ei mai sciaii încă că în diua de 26 Maiii tot D-l Liteanu a
depeşat că marele puteri vor însărcina, pe ambasadorii lor din
Berlin ca să dea ei o soluţiune chestiuni evreesci, în casul în care
Camerile Române n'ar vrea să dea chestiunei o soluţiunei îndestulătâre;

ej sciaii asemeni că acestă, chestiune provoca

terbere

mare în Moldova, că se subseria petiţiuni acoperite cu mii de iscălituri prin eare cereaii respingerea modificărei art. 7; ei sciaii că

o amânare prea, îndelungată şi o vorbire prea înferbântată măreartul și transforma focul în incendii, și cu tote acestea nu se
grăbiră nici de loc da da chestiunei o grabnică soluțiune și nu
: se sfiiră d'a sfida Europa prin cuvîntările lor semeţe. Cu ocadia
desbaterei adresei de răspuns la mesagiul Tronului, se apucară,
se vorbâscă, despre tâte şi despre toţi, fără să se gândescă că AN

*

DP
genţii streini din Bucuresci erat atâţia controlori care le ascultaii vorbele, le spionaii faptele şi pe urmă raportaii la curțile lor,
Aşa. dar cu ocazia acestui răspuns, în loc d'a vota adresa aprope

fără a vorbi şi pe urmă să procedeze imediat la examinarea propunerei de modificare a art. '? pentru care aii fost aleși, se apucară să întindă desbaterea și să rostescă cuvîntări pe atât de lungi
.pe cât erai de inoportune și de violente.
Desbaterea răspunsului a început în Senat în diua de *? Iunie și
s'a terminat la 9. Oposiţiunea a presentat și ea un proect de răspuns, negreșit ostil guvernului. Cu acea ocadie aii vorbit contra

şi pentru proecţul de adresă al guvernului : D-nii General G. Manu,
P. Grădișteanu, [. Strat, (7 lunie) iar P. Grădişteanu, Dum. Ghica,
Joan Ghica, Manolache Kostache Jepureanu, E. Stătescu, Ministrul Justiţiei, Gen. Î. E. Florescu, L. Catargiu, iar P. Grădișteanu,

și în fine D-l Prim-Ministru 1. C. Brătianu, (8 lunie). După aceia sa,

3

închis discuţiunea, s'a respins proectul minorităţii cu 35 voturi
având pentru 17, și s'a priimit al majorităţii cu 39 voturi contra 3.
Votarea pe articole s'a făcut la 9 Iunie și proectul s'a priimit de- finitiv cu 33 voturi contra 14.
M. $. a priimit biuroul și delegaţia Senatului în sala, tronului

"din Palat în diua de 10 Iunie la 11] a. ni., în presența D-lor Miniștri, iar D-l C. Bosianu Președintele Senatului dătu citire răspunsului la. mesagiu care, în privinţa art. 7, dicea următorele :
Măria

Ta,

Senatul a vădut cu fericire liniștea, care a domnit în-alegerile Camerilor de
„revisuire. Atitudinea pacinică șiînţelâptă păzită de poporul nostru

în fața unei

cestiuni atât de ardătâre, precum este revisiunea art. 7 din Constituţiunea ț&- *

reă, dovedesce că el este pătruns de gravitatea situaţiuneişşi că el are consci-

.

inţa datoriei sale, aceea de a dovedi Europei că netoleranţă religiOsă nu există,
nică în inima, nici în moravurile naţiunei române.
Senatul în revisiunea ce este chemat de a face unei prescripțiuni constituționale, nu va uita nici ceeă-ce datorim spiritului luminat al secolului, nică garanțiile ce mai-presus de tâte trebue să ne dăm pentru conservarea, națignalităţei nostre, pentru aperarea intereselor nâstre sociale şi economice.

„La. acestă adresă M. Sa răspunse

iîn modul următor :

”

,

+
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Domnule preşedinte,

Domnilor

-

.
senatori,

Priimese cu o vie mulțumire cuvintele ce'mă adresaţi în numele Senatului.
Fle 'mi dovedesc odată mai mult că, înţelepciunea, şi patriotismul de care
națiunea română a dat atâtea probe, şi pe cari le regăsesc cu fericire în representanţii săi, sunt la înălțimea greutăților situațiunei şi încercărilor prin cari
trecem.
Nu mă îndoesc, D-lor senatori, că, graţie concursului luminat și a experi-

enţei D-vosiră, graţie iubirei și devotamentului tuturor pentru ţară, vom eși tri:
umfători
din aceste dificultăți; și că, revisuind art. 7 din Constituţiune, şi răspundând ast-fel cerinţelor secolului şi aşteptărilor Europei, veţi sei tot-de-odată
să luaţi măsurile necesarii pentru ca interesele vitale ale naţiunei să nu fie
compromise şi ca viitorul eă să fie asigurat.
Vă mulțurnese îîncă odată din inimă, atât Ei, cât și Dâmna, pentru simţimintele ce ne exprimaţi, şi ne asociem împreună cu D-vâstră la tâte urările ce
faceţi pentru fericirea iubitei nostre patrii.

În Adunarea

Deputaţilor desbaterea răspunsului la mesagitt,

începu la 9 Iunie și se termină la 11 ; cu acea ocadie vorbiră pro

și contra proectului de răspuns : D-nik A. Lahovari, D. L. Ghica,
„P.P. Carp, N. Blaremberg, G. Mărzescu, D. Rossetti- Teţcanu, |.
Codrescu, N. Ionescu, (9 Iunie) ; D. Sturdza Ministru de Finance,
Em. Costinescu, G. Vernescu și G. Chițu, (11 Iunie) ; după aceia
se închise discuția și adresa fu priimită cu 89 voturi contra 95.
Imediat după luarea, în considerație a proectului, începe discuţia
pe articole, la care mai vorbiră D-nii N. Ionescu și D-l 1. C. Brătianu Preşedintele Consiliului Miniștrilor și pe urmă iar se înChise discuţia și adresa fu definitiv priimită cu 90 voturi contra 9.
Acestă adresă fa priimită de M. Ș. la palat în diua de 12 Iunie
la 111/2. Cu acea ocadie D-l C. A. Rosetti cătu cetire acestui răspuns la mesagii iarăși în presenţa D-lor Miniştri. Acest r&spuns
în privinţa art. 7 dice :
Măria

Ta,

Adunarea, Naţională, alesă de ţsră în vederea actului atât de însemnat al
modificării pactului săiă fundamental, este fericită de a'și începe lucrările, aducend omagiele sale aceluia ce este apărătorul cel mai puternic al instituţiunilor.
riostre constituționale, după cum este și luptătorul cel mat vitez al drepturilor
și aspirațiunilor nâstre naţionale. |
.

.
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Liniştea și legalitatea cu cari s'aii făcut alegerile generale, precuin și zelul
patriotic ce Vaii arătat alegătorii, exercitându'și într'un număr cu mult mai mare de cât ori când dreptul lor electoral, sunt o îndoită dovadă despre întemerea instituţiunilor represintative, prin intrarea, lor în moravurile nostre pu-

blice,și despre adinca îngrijire a naţiunei în cestiunea revisuirii art. 7 din Constituţiune.
Adunarea Deputaţilor speră că, inspirându-se de datoria patriotică a cărei
zesponsabilitate o cun6sce, va parveni, în îndeplinirea misiunii sale de revisuire,
a da ţărei acea liniște și securitate, ce nu se pot dobândi de cât prin înlăturarea.
causelor cari ar putea fi prejudiţiabile neîntrerupte propăşiri naţionale.
"Pera, simte cea mai urgentă trebuință ca, seutită de preocupările ce'i absorb de atâta timp activitatea, să'și potă îndrepta în fine tote silinţele spre îmbunătăţirile din întru.

La acâstă adresă M. $. răspunse în chipul următor :
Domnule Preşedinte, Domnilor Deputaţi,
Vă mulţumesc pentru cuvintele căldurâse ce'mi adresaţi.
În adevăr, împrejurările sunt grelv. Am însă credința neclintită, că înţelepciunea și patriotismul representanţilor naţiunei vor învinge, ca tot-d'a-una, încercările în cari ne aflăm.
|
Să nu uităm că în unire stă tăria,
Să nu uităm, mai ales astădi, că acestă unire de cugetări și de lucrări e reclamată de țâra, întregă, pentru ca să puteţi săvârşi un fapt atât de important
precum este acela al revisiunei art. 7 din Constituţiune.
Acestă reformă, efectuată în puterea liberului joc al instituţiunilor representative, va întări şi va înrădăcina puternic în inimile tutulor încrederea în in-

stituțiunile nostre fundamentale.
Tari în lăuntru pe basa legei și a libertăţei, desvoltarea naţiunei va lua un
avânt decisiv.
Eă și Dâmna

vă mulţumim pentru simţimintele ce ne arătaţi şi urăm D-v6s-

tră şi iubitei n6stre palrii fericirea cea mai deplină..

“După ce terminară cu discuţia, și presentarea r&spunsurilor la
mesagii » deputaţii şi senatorii începură să se gândescă şi la mo„dificarea art.7, dar nu ca să se înţelâgă ca 6menii şi să caute mijlocul ca să iasă din încureătură spre binele ţărei, ci ca să se ţieiar

„de certuri, iar de neînțelegeri și iar de străgăniri regretabile. Prevădend așa, ceva M. Sa în scrisrea, ce adresă tatălui sii iîn diua
de 1 Iunie, dise:
e
.

e

1

e

«Acum sintem vîriți până în gât în chestiunea evreiască, a cărei
soluțiune din nenorocire va întârdia încă. Am amânat momentul
d'a-ţi scri cu speranţă c'o să pot să-ți vestese ceva positiv, dar

acum, neputând să prevăd cât timp va dura acâstăpenibilă incertitudine, nu mai pot zăbovi d'a-ţi împărtăși sciri de la noi. Tote faptele și totă munca, nâstră sunt concentrate asupra acestei dificile
afaceri, care umple pe tâtă lumea de grije, căcă nimeni nu scie ce

va aduce diua de mâine. Consiliele de miniștri se ţin lanţ și miniștri
vin în tâte dilele la Cotroceni pentru ca să delibereze cu mine asupra execuţiunei reformei așteptată de întrega Europă. Cu tote acestea Ministerul e încă, nehotărit și agravâză prin acesta situațiunea; el stă la îndoială dacă trebue saii nu să presinte un proect
de lege, de tâmă să nu ridice în contra sa o furtună care ar compro-

mite soluţiunea, și nu îndrăsnesce să ia într'un mod energic o p9sițiune care încă ar putea să ia o turnură favorabilă, cel puţin la

Cameră unde un mare număr de deputaţi sînt încă nehotăriță.
«Miniștrii sunt de părerea ce eu nu împărtășesc, ca Camerile să.
facă propuneri, cărora guvernul să le dea în urmă o formă accep-

tabilă. Brătianu mi-a dis: — Dacă noi vom cere prea puţin Camerilor, vom avea pe Europa contra n6stră; dacă le cerem prea
mult, atunci ele ne opun un refuz absolut. În consiliul de miniștrii
de eri, am expus următrea opiniune a mea proprie în privinţa.
resolvării acestei chestiuni. Mi-am exprimat părerea ast-fel: 10
să se ștârgă fără multă vorbă din Constituţie articolul restrictiv ;

20 să se dea Evreilor născuţi în România și care nu s'ai bucurat
nici-o-dată de o protecţiune străină drepturile de cetăţian dacă
ai îndeplinit următârele condițiuni: 4) dacă aii făcut serviciul militar, b) dacă aii plătit impositul personal, c) dacă ai terminat o
școlă română, d) dacă exerciteză o meserie în România, etc.
<Va priimi 6re representaţiunile poporului acestă propunere ?

me îndoiesc, şi cu tote acestea ea e o soluţiune cu care sar împăca Europa. O resistență, pasivă şi dificil de sdrobit e acum la
ordinea dilei în Cameră. Printre Moldoveni s'a manifestat o surescitare crescendă și o atât de mare împotrivire contra, ori-cărei
concesiune făcută evreilor, în cât guvernul trebue să se porte cu

1
*
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ei cu forte mare băgare de s6mă pentru a le reduce prejudiţiele,
Oposiţiunea conservatâre de la Senat, ia o atitudine din cele mai
ostile contra guvernului şi declară fățiș că va resista la tot. (Chiar
D-l L. Catargiu adaogă în notele sale autorul N otiţelor privitore
la domnia Regelui Carol, altă-dată îndestul de moderat, a. devenit

forte întărâtat, pasionat, furtunos şi violent). Camerile s'aii constituit, și în săptămâna viitâre vor începe desbaterile adresei care
vor fi îndestul de turtunose. Dacă spiritele adi atât de întăritate

se vor calma, putem spera că în cele din urmă vom
apreciere mai obiectivă a chestiunei....».

ajunge la, o

In timpul discuțiunei adresei, Deputaţii şi Senatorii se întruneaii în tâte serile împărţiţi pe tabere politice pe la cluburile lor,
și discutau cu aprindere, și 'și dai păreri deosebite în privinţa, ard&t6rei chestiuni israelite. Asemeni și după, terminarea acelei
chestiuni; cu tote că Camerile luase decisiune ca în timp dispo-

nibil să lucreze ca Camere ordinare, totuși în ședințe publice nu
se discuta nimic, căci nimic nu era la ordinea dilei afară de modificarea art. 7, și pentru acea modificare nu vrea nimeni să ia iniţiativa, şi să redacteze măcar un anteproect. Guvernul care nu vrea

să ia iniţiativa, a spus M. $. în epistola reprodusă
mai sus pentru

ce, și Camerile nu vreaii asemeni să facă primul pas ca.să nu se

compromită faţă de alegătorii lor care le dăduse în multe locuri

votul în mod imperativ.

Vădend că afacerea într'acest mod nu se urnea din loc, D-l Brătianu în diua de 13 Iulie luă cuvîntul în Senat, Și ceru Senatului
să al6gă o comisiune din sînul săii care să redacteze un proect
de lege, și expuse în scurt causele care 1 silea, să facă

acel pas.

Acestă propunere fu combătută de D-l lepureanu și B. Boerescu,
susținută de D-nii Bosianu și P. Grădișteanu și de Primul Ministru,
și în cele din urmă propunerea fu priimită, și Senatul alese
în comisiune pe D-nii C. Bosianu, C. Brăescu, P. Grădișteanu,
D. Pruncu,
N. Pilat, N. Kreţulescu și B. Boerescu cu câte 32
voturi contra 17
albe. Aceiași propunere fu făcută de D-l 1: Brătianu
Și Adunărei
Deputaţilor în diua de 14. Iulie, și după ce fu
combătută de D-] G.
Vernescu și susținută de D-l Ministru I. Câmpinean
u, propunerea,
.
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fu priimită și se alese membrii în comisiune D-nii G. Mârdescu,
I. Codrescu, D. Giani, G. Chițu, L. Agarici, A. Tiriachiu, N. Fleva,
P. Carp, E. Costinescu, Caprian și N. Nicorescu cu 85 —49 voturi
contra, 31 bilete albe.

Ambele comisiuni aii început să luzreze aci în parte și aci în-

trunite în timpul serei, dar ai discutat mult şi bine, mai mult cu

aprindere de cât cu folos, și a trecut multă vreme fără să, potă să.
ajungă la vre-o înţelegere. Ceva mai mult, în diua de 21 Iunie D-I
Gr. Bălănescu deputat din Putna a depus pe biuroul Adunărei Deputaţilor o moţiune subserisă de 14 deputaţi, prin care declarat
că nu era loc la revisuirea art. 7 din Constituţie.

Într'acest timp de sbuciumare, de lupte și de împerecheri veni din
Africa, de Sud trista scire că Prinţul Louis Napoleon fiul Impăratului Napoleon al III-lea care a făcut României atâta bine în 1857,
1858, 1859, 1862, 1864 și 1866 a murit în diua de 17 Maiii ucis de
17 săgeți pe când se lupta ca voluntar în armata britană contra Zulușilor. Acest nenorocit principe a fost adus în Englitera și înmormintat în capela din Crislehurst, reședința Impărătesei Eugenia,

la 30 Iunie. Acestă scire produse în România o mare emoțiune,
mai cu s6mă în nisce momente atât de turburi în care Francia
republicană ne trata așa de răi. La 14 lunie M. Sa Domnul nostru,
fidel interpret al sentimentului general, adresă

mult încereatei -

mame o depeşe de condoleanţă fârte mişcătâre, care se termina:
cu cuvintele: «M. V. aţi îndurat tot ce o femee pâte să îndure;
viața v'a dat tot și v'a luat tot. D-deii să vă susţie». La astă depeșe
M. Sa Imp&rătâsa răspunse la 7/19 August prin o depeșe prin care
1 mulțumea pentru cuvintele mângâetâre ce i-a adresat, și în
care, între altele dicea: «Tot s'a surpat în jurul mei, și nu 'mi-a

r&mas din tot ce am avut scump decât două morminte»!

VII.

Redactarea primului proeet de reviduire al art. 7
şi retragerea Ministerului.
Pe când deputaţii şi senatorii nu vreau să ajungă la o înţelepe când

rezonabilă,

gere

cu guvernul și să accepte o soluţiune

unii

temporisaii, alţii alergau la arguţii și chichițe avocăţești și

alţii desfidaii cu nepăsare-Europa întrâgă

prin intransigenţa, lor

semâţă, și puneaii pe guvern și Domnitor într'o situaţiune dintre
cele mai dificile, iată că la 16 Iunie d-l Vârnav Liteanu depeșă,
de la Berlin că a aflai că puterele occidentale, vor adresa, o notă
colectivă. guvernului român, care i va crea

o situațiune

dintre

cele mai seriose și mai primejdiose pentru iară, prezentând'o ca
p'o nesupusă la voința Tractatului din Berlin.
Curînd după aceea Contele Andrassi a comunicat guvernului
prin contele Hoyos că Bismark nu ţinea la nici un articol din tractatul din Berlin ca la ari. 44 privitor la evrei, şi că el n'avea nici
o încredere în buna voinţă a guvernului român. El vrea. ca Româ-

niasă nu intre în posesiunea independenţei sale decât după rezolvarea, chestiunei evreești și că, atâta timpcât condiţiunile Congresului din Berlin nu vor fi îndeplinite, în ochilei România va fi privită

ca o ţară vasală, peste

care

va

trece şi va trata

direct cu

puterea, suzerană de la Constantinopole. Germania a cerut ca să
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se adunela Viena o conferinţă care să impue cu sila României
voinţa Europei. Ca să evite aducerea la îndeplinire a acestei ce- |
reri, cabinetul din Viena comunică celui vomân că'el recunâsce
situaţiunea dificilă în care se află acest guvern, și că aprobă tac-

tica sa d'a nu face el însuși propunere de revizuire și d'a aștepta.
de la camera compusă din tâte partidele, un proeci modificător,
dar ţine ca absolut necesar d'a-l împărtăși că, în faţa primejdiei
ce îl ameninţă, el trebue să documenteze prin fapte buna sa cre-

dințăîn privința punerei în execuţiune a art. 44 din tractatul din
Berlin. Ac6stă, comunicare din partea. guvernului Austro-Ungapiei e dictată, de sentimentele amicale ce ne păstreză, sentimențe
care, nu pâte să tăguduiască, pâte să se schimbe în rechemarea
trimisului săi, în caz când sar priimi din partea tuturor puterilor
propunerea. făcută de lord Salisbury d'a trimite o notă colectivă,
ar Austro-Ungaria va fi însărcinată s'o prezinte și să asigure aplicarea art. 44 în România.
Pot înt'acel timp sosi la Bucuresci D-l Vârnav Liteanu şi comunicâ, prin viii graiiM. Sale că situațiunea era, extrem de gravă,

că întârdierea adusă execuţiunei tractatului din Berlin a iritat pe
Pr. de Bismark contra României şi că va provoca negreșit o întervenire europeană în cas când n'ar interveni o grabnică soluţiune. Ca respuns la tâte aceste ameninţări îngrijitore, un grup de
deputati, în frunte cu D-l V. Conta țineaii morţiș la principiul că
nu era, cas d'a se modifica art. 7?
D-l Calimachi Catargiu comunică din Paris în diua de 21 lunie
că D-l Wadincton

i-a trimis o epistolă scrisă de propria sa mână

prin carei împărtășea că Germania, Englitera, Italia și Franţa aii
cădut de acord pentru a trimite împreună o notă colectivă prin |
care să invite pe România d'a modifica art. 7 din Constituţie și d'al
înlocui prin art. 44 din tractatui din Berlin. La, acestă epistolă
D-sa a răspuns că opiniunea publică din România era forte sure-

scitată prin acest amestec direct al Puterilor într'o cestiune de
administraţie interioră, și că e temere ca pe acestă cale, în loc d'a
dobândi resultatul dorit, va ajunge la altul cu totul contrariii care

ar fi prejudiciabil păcei interiore.
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Într'acest timp presa germană mai presus de cât a tuturor celor-l-alte state, scria articole peste articole, unul mai fulgerător ca
altul contra n6stră și'și manifesta, cea mai vădită antipatie. Chiar
organele antisemite nu ne erai favorabile ; ba chiar unii istorici

germani s'a încercat să ne contrafacă istoria trecutului. și să defaime glorii ale nâmului nostru ea, Mihai Viteazu etc. zugrăvindu-i în colorile cele mai întunecâse.

M. Sa Domnul enervat cu drept cuvînt de acâstă campanie vădit ostilă nouă, întreprinsă de întrega Europă, în diua. de 20 Iuniu
convocă la Cotroceni un consilii de Miniștri în care M. Sa, cere
"ca guvernul să ia o posiţiune energică față de Camere în chestiunea, israelită și să le silescă ca să dea zor comisiunilor să redacteze cu un moment mai curând articolul modificător într'un sens
care să potolescă o dată opiniuneapublică europeană atâtde surescitată contranâstră. D-l Brătianu răspunse că își da tote silințele
ca să influenţeze Camerile în sensul d'a acorda drepturi la 6re-cari

categorii de evrei, dar că deputaţii și senatorii nu vreaii să-l asculte, că amenințările Europei nu le făcea, nici o impresiune și
că guvernul era silit să temporiseze, să nu bruscheze lucrurile și
să menajeze susceptibilităţile ca să iasă cu bine din dificila încurcătură în care se găsea.

D-sa adaogă că dacă M. Sa consimţea, D-sa va pune în faţa Camerilor chestiunea ministerială și chiar se va retrage de la guvern
mărturisind în mod public că "i-a fost peste putință să pue în execuţiune art. 44 al tractatului din Berlin pe cale constituţională.

Ac6stă soluțiune nu plăcu nici de loc M. $. și | îngrijură forte,
mai cu semă că Puterile se arătat din di în di mai grăbite şi nu
consimţeaii să! acorde răgazul necesar pentru a. găsi o soluţiune
care să împace pe tâtă lumea.
«Sarcina ce cade asupră-mi, dice M. Sa într'o epistolă adresată
tatălui săi, cu data 20 Iunie, este d'a, feri ţara, de amare desilusiuni; pentru aceia cer ministerului meti să ia o inițiativă enersică și să recurgă la tte mijlâcele posibile pentru a. obține un rezultat Gre-care ; însă acâstă atitudine va, costa, lupte strajnice din
care va, cădea în fășii multe iluqiy. Țara pân'acum n'a avut pri-

8
lejul să: vadă înfăţişindu-se înnainte-i spre deşlegare o problemă.
atâ: de grea de deslegat, nică n'a, trecut printr'o criză atât de seri6să, în care pote să piardă tot cea câștigat pe câmpul de răsboii.

«Italia se mulțumesce numai cu suprimarea art. 7 din Consti-

tuție și Englitera cu naturalisarea câtor-va, Evrei; dar Wadington

cere o soluțiune radicală, și cet de la, Berlin insistă ca să se r&scumpere drumurile de fier în condiţiunile cerute de bancheri. N'aşteptăm din raporturile nâstre cu Germania o regulare satisfăcătâre
a chestiunei evreesci; Cancelarul imperiului este în contra nâstră,
şi cu totă buna voinţa Împăratului, nimic nu se pote schimba.
Am:

ajuns la extremitatea d'a mă mulțumi să câștig în favorea causei

mele cel puţin concursul Engliterei și p'al Italiei».

Într'acest timp D-I IL. Kalinderu, care trata .la Berlin cu Bleichrăder chestiunea drumului de fier, a comunicat M. Sale că Prințul de Bismark era, hotărit să lege chestiunea drumului de fier de
chestiunea israelită, și să nu se declare satisfăcut de aducerea la

îndeplinire a tractatului din Berlin în România, de cât atunci când
ambele chestiuni vor fi pe deplin resolvate.

Acestă situaţiune extrem de încordată a silit pe guvern să
Camerilor să grăbescă presentarea proectelor comisiunilor
în urma acestei stăruitâre cereri în giua de 20 Iunie membrii
belor comisiuni întrunite Ja un loc ţinură prima ședință spre

ceră
lor;
ama se

înţelege asupra redactării noului art. 7 din Constituţie, şi în diua
de 21 aceste comisiuni cădură de acord d'a admite principiul d'a
se retrage din Constituţie ori-ce inegalitate religi6să la dobândirea.

drepturilor civile şi politice. Ca contra lovitură, Și spre a strica
efectulacesteiiresoluţiuni, într aceeași di D-I N. Blaremberg depuse
în Cameră o moţiune subserisă de 8 deputaţi și în Senat 14 senatori altă moţiune prin care cerea d'a nu se modifica art. 7
din Constituţie.
N
În fine la 23 Iunie D-l G. Mârzescu raportorul comisiunei specialea Camerei, dătu citire raportului prin care presenta proectul
ari. 7 modificat și aprobat de majoritatea comisiunei speciale, în-

soţit de o expunere

de motive. Tot de odată dătu cetire și la o

propunere a D-lui P. P. Carp, la câte-va, amendamente
V.VL

..

ale D-lor
„6

sa
E. Costinescu, G. Mârzescu, A. Tiriachiu, N. Nicorescu, |. Codrescu
şi LI. Agarici, prin care toți admiteaii modificarea art.'?, dar ințroduceaii 6re-care puncte și vederi deosebite, amendamente care
n'aii obținut majoritate, precum și la o moţiune subscrisă de P,
Casimir și alți 21 deputaţi, cei mai mulţi moldoveni, prin care, pe
bada mai multor consideraţiuni larg enumerate și desvoltate, conchideaii că pentru acum nu e loc la reviduirea art. 7 din Constituţiune. Tot atunci s'a mai citit și moţiunea generalului G. Magheru
prin care admitea modificarea art. 7, dar impunea condițiuni forte
grele pentru dobândirea împămintenirei, precum și mai multe petiții venite din ţară prin care cereati respingerea moâificărei Constituțiunei saii cereau nisce condiţii dintre cele mai grei de înde-

plinit la dobândirea indigenatului.
Dintre tâte aceste propuneri cea mai favorabilă
propunerea

D-lui Carp care

Evreilor era

cerea suprimarea art. 7 din Consti-

tuţie, suprimarea art. 7 și 8 din codul civii și adăogarea la art. 16
din codul civil a disposiţiei următâre : « Asemeni vor fi dispensaţi
de stagiii evreii care născuţi în țară nu sevor îi bucurat de vre-o
protecţiune streină». Mai cerea să se adaoge în legea comunală
un noi

articol în următorul

coprins : «Israeliţii pămînteni

vor

putea, exercita drepturile comunale fără a fi obţinut împămintenirea, cea mare, Prin israeliți păminteni se înțelege ace! care, născuţi și crescuţi în ţară, în curs de două generaţiuni nu sai bucurat nici o dată de vre-o protecţiune streină».
Moţiunea admisă de majoritate dar ne acceptată de guvern avea

coprinderea următore :
Proect de disposiţiuni constituţionale
de a înlocui

destinate

art. 7 din Constituţiune.

Art, 7, Streinul de ori-ce credință religi6să, pote dobândi însuşirea, de 'cetăţean român, îndeplinind condiţiunile și formele următâre :
Va adresa cătreDomn cererea sa de naturalisare, arătând capitalurile, statul
” săi, profesiunea saii meseria ce exercită și voinţa de ași statornici domiciliul
pe teritoriul României.
Dacă după o asemenea cerere, petiționarul va locui dece ani în țară, şi dacă
prin purtarea și faptele sale va dovedi că este folositor ţărei, Corpurile legiuitâre i vor putea acorda împămîntenirea.

Vor putea fi scutiți de stagiul de dece ani acel cazi vor fi făcut țărei servicii
“importante, cari vor fi adus în țară industrii, invenţiuni utile saiă talente dis“inse, cari vor fi fondat în ară stabilimente mari de comerciti sai de industrie.
Asemenea vor putea fi scutiți de stagiul de dece ani, streinii născuţi și eresji în România, din părinți născuţi în România, și cari nică unii nici alții nu
s'aii bucurat veri o-dată de d protecţiune streină.
Împămfatenirea, nu se pâte acorda de cât în mod individual, prin lege votată cu majoritate de două treimi de Corpurile legiuitre, sancționată și pro2mulgată de Domn.
Insușirea de român se conservă şi se perde, conform disposițiunilor coprinse
în codicele civil,
O lege specială va determina, modul prin care
e
streinii își vor putea, stabili
domiciliul pe teritoriul României.
Acei ce nu se bucură de plenitudinea drepturilor de cetățen român, nu pct
în alt mod dobândi imobile rurale în România de cât numai prin: moștenire
ab-intestat.

Raportorul comisiunei de iniţiativă, G. Mârzescu.

În Senat s'a citit proectul modificător
art. 7 redactat de comisiunea al6să pentru acest scop, în şedinţa de la 24 Iunie, de
«către D-l Costin Brăescu raportorul săi. lată conținutul acestui
proect.
Propunere.
Cel ce va voi a se naturalisa în România, va fi dator a cere naturalisaţia
prin suplică către Domn, a aduce renunciarea înscris de la protecţiunea streină și probe autentice că a fost cetăţen, bucurându-se acolo de tâte drepturile
«civile şi politice, arătând capitalurile, starea, profesiunea sai meseria ce exer-cilă și voinţa de a'şi statornici domiciliul pe teritoriul României.
Dacă solicitatorul după o asemenea, cerere va locui dece ani în țară, şi dacă,
prin purtarea şi faptele sale, va dovedi că estefolositor țărey, Adunările legiuiore, după iniţiativa, Domnului, îi vor putea, acorda decretul de naturalisaţiune
„care va fi sancţionat, și promulgat de Domn.
Cu tote acestea, va putea fi dispensat de stagiul de dece ani, cel care ar fi

“făcut țărei servicii importante sai care ar fi adus în ţară: o industrie, o inveniune utilă, talente distinse, saii care ar fi format în țară?stabilimente mari de
„comerciă

saă de industrie.

Se pot asemenea, dispensa, de stagiii, streinii cază ai servit sub stindardul
României ; acâstă dispensă se aplică numai pentru trecut ; asemenea și cei
născuţi și cei crescuţi în țară şi eșiți din părinți asemenea născuţi și crescuţi
în țară, dacă nici părinţii nici fiii n'a fost supuși la nici o protecțiune streină,
“i s'aii supus la tote sarcinile Statului.

84.
Art. 8, 9 şi 16 din codul civil, privitore la naturalisaţiune, se abrogă.
Numai românii şi naturalisaţii români, sînt singuri cari se pot bucura de
drepturile politice și comunală.
Proprietatea imobiliară rurală nu va putea fi dobândită de cât de cetățeni
TOMĂNI,

|

Cetățenia română, nu se pote căpăta de cât cu majoritatea de două treimt:
"a votanţilor din fie-care Corp legiuitor.
Raportor, Costin Brăescu.

Tot de o dată D-sa a mai citit şi un proect de lege al D-sale
deosebit, cu o redacţiune cu mult mai restrictivă ca. acea a majo-

rităţii care precum s'a vădut era, îndestul de restrictivă. Prin
proectul D-sale cerea ca toţi streinii creștini saii streini să obţie:
naturalizarea
prin legi speciale individuale după un stagii de 10

ani, reducerea la un stagii de 6 ani pentru cei ce aii introdus.
industrii mari în țară, saii aii făcut fapte strălucite pe câmpul de
r&sboiii, ori sa căsătorit cu o pămiîntâncă. D-nii B. Boerescu și
N. Kreţulescu, de şi aleși în sînul comisiunei totuşi, n'a luat parte
la lucrările sale, fiind de opiniune deosebită cu a majorităţii comisiunei. Acest proect era identic cu acela al comisiunei Adunărei
deputaților, cu o mică deosebire numai de redacţiune și cu 6recare mici adaose.
De îndată ce luâ cunoscinţă de conţinutul săi, D-l Prim-Ministru Î. C. Brătianu declară în Adunarea deputaţilor în mod categoric că guvernul nu adera la acel proect și că'și va spune moti-

vele pentru care nu putea să priimescă lucrarea comisiunei. Pentru
a desvolta acele motive era de neapărată trebuinţă să aibă loco
desbatere prealabilă, şi fiind-că miniștri nu puteai să vie în fiecare secţiune ca să dea tote explicările necesare, D-sa rugă pe Cameră ca imediat să ţie o şedinţă secretăîn care să aibă loc acea discuţie prealabilă în secţiuni. unite, în care guvernul să'și expue tote
motivele care! silea să nu

aprobe redacţiunea comisiunei; după

aceia deputaţii să trâcă în secţiuni separate.
În urma acestei declaraţiuni ministeriale, tribunele fură golite.
și Ministrul Afacerilor streine dădu citire actelor diplomatice re-:
produse mai sus, iar Primul-Ministru făcu apel printr'o cuvântâre
caldă la patriotismul representanţilor ţărei, ca să dea, chestiunei
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“

O soluțiune acceptabilă care să împace întru cât-va cerințele EurOpei, și să scape ţera, de o primejdie care punea în joc tote intere-

sele sale naţionale, o ameninţa să piardă tot ce a câștigat pe câmpul de răsboiit, și punea în primejdie chiar existenţa sa de stat. Din
nenorocire majoritatea,

deputaţilor nu vru

să împărtăşâscă, ve-

derile guvernului; cei mai influenţi din oratorii săi afirmară cum
că nu erai israeliți Români, că n'ait existat nici-odată, că chiar acei

ce sati născut pe pământul românesc nu s'a asimilat cu Românii
nici prin limbă, nici prin obiceiuri, cei mai mulţi nici prin port, și

nici nu'și dati vre-o silință cât de mică ca să se asemene cu naţiunea română. În Senat n'a urmat nici o discuţiune şi proectele ciile ati fost trimise la. secţiuni.
În secţiunile ambelor Camere, discuţiunea a fost și mai animată de cât în ședința publică; în sînul lor s'aii dat pe faţă fără,
nici un înconjur tâte animosităţile contra guvernului, tâte patimile politice și t6tă repulsiunea ce inspirai Evreii Românilor și
mai ales Moldovenilor. Nici amenințările Europei, nici interesele
cele mai vitale ale ţărei, nică disciplina ce trebue să domine între
membrii aceluiași partid, nici respectul către Coronă care nu vedea
cu ochi buni pasiunea mergând până a desfide tot, chiar amenintările cele mai categoric formulate, nimic n'aii putut opri pe cei
orbiţi de ură d'a merge înnainte cu paşi grăbiţi pe calea, rătăcirei.

în deșert merse în secțiunile Camerei în diua de 28 lunie D-l
Prim-Ministru Brătianu, șii rugă ferbinte să nu săvirșescă fapte
nesocotite, în deșert făcu marele Român apel la cele mai nobile
sentimente ale lor şi” suplică să nu săvirșescă fapte de urmările
cărora va suferi o ţâră întregă, în deșert vorbi liberalilor ca liberal
și cu autoritatea sa, de șef al partidului, căci nu putu să înfrîngă
cerbicia nimănui, şi nu reuși să aducă la staul pe oile rătăcite. Cu
acea ocasie, D-sa le spuse că guvernul s'ar mulţumi numai cu șter-

gerea art. 7 din Constituţie și cu disposiţii de îngrădire cât se pote

de severe, cu ocasia acordării împămentenirei pentru toți streinii,

"care îngrădire să fie înscrisă chiar în Constituţie, cu condiţie numai ca, la punerea sa în aplicare, să se acorde de o dată împământenirea la. câte-va categorii de evrei, și anume la cei ce ai făcut
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datoriile lor de militari de la 1864 încoa, la cei ce ati luat parte
la r&sboiul independenţei, la cei ce ai făcut studii universitare
în ţeră și în streinătate, la cei ce aii introdus în ţeră o industrie:
mare și folositore ţărei şi la cei ce aii făcut Statului saii culturei
naționale daruri însemnate. Pentru aceste concesiuni care ar fi
împăca Europa și arfiînlăturat primejdia fară a periclita interesele18rei, căci ceice întruneaii aceste condițiuni erai forte puţini, D-sa

consimţea. ca dreptul d'a dobendi și stăpâni o proprietate rurală,
să fie un drept naţional acordat numai pămentenilor şi împămân-teniţilor.
Cu acea ocagie D-l Brătianu, inspirat fiind de ferbintele săi amor

pentru binele public și de absoluta sa desinteresare faţă de ori.ce
folos personal, propuse capilor de oposiţie să formede un minister
de fusiune, și la cas de nepriimire merse mai departe, le oferi dimisia întregului cabinet, retragerea partidului liberal de la putereșichiar concursul și influența sa noului guvern pentru a scâte țara.
din greaoa, situaţiune în care se găsea.
Drept răspuns la acest apel călduros și la aceste rugăciuni fer—
binţă eșite din adâncul inimei, deputaţii care se credeai mai puţin:
ostili guvernului admiseră în tote secțiunele Camerei redacțiunea
majorităţii comisiunei sale speciale, fără să ţie în s&mă opunerez.
guvernului, și fără să admită măcar una din propunerile sale, și:
alese ca delegaţi persnele cele mai intransigente și mai ostile
guvernului; delegaţii la rîndul lor alese ca raportor pe D-l V. Conta:

dușmanul declarat al modificărei art.7 și al ori-cărui drept acordat.

Evreilor. Printr'acest pas răsboiul între Cameră și guvern era
de-—
clarat și dat pe față, și acordul propus de minister ca să ajungă
la
o soluţie care să împace atât pretenţiele Europei
cât Și interesele

țărei era respins cu semeţie.
|
“Tocmai într'acel moinent, adicăla 1 Iulie, M. Sa Domnul
priimide
la 'Tatăl S&ii o epistolă în care % dicea: «Recunosc căa doua
Plevnă.
ţi-ar causa îngrijire mai puţin mare de câţ situaţia
parlamentară

actuală. În capul unei armate domină numai o voinţă,
și o res-

ponsabilitate, pe când o sarcină, constituțională
îți impune să su-

porţi lanţuri fârte grele Și să înlătură piedici
nenumărate. Cu tâte

,

|

o
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acestea trebue să cauţi și să găsesci mijlocul d'a eși printr'o cale
Gre-eare dintr'acâstă dilemă periculosă. |

«În starea în care se găsesc lucrurile adi, articolul din tractatul
din Berlin trebue să fie priimit și executat cu strictețe și fără de
frase. Daca nu priimesce întrun mod franc cererile marilor Pu-

teri, acceptând tote consecinţele ce vor decurge dintr'însele, ţara
va cădea în cea mai urîtă situaţiune.

«Bismark,

mulțumită indiscutabiley preponderenţe ce exerci-

teză asupra tuturor Puterilor, afară pote de Englitera,
va face din
chestiunea evreească punctul de plecare al unei chestiuni euro"pene generală, și nu rămâne îndoială că tu vei avea în perspectivă nisce qile fârte grele. Dacă Camerile și-ar da o socotâlă exactă
de situaţiune s'ar convinge că tâtă resistența este absurdă și ar

consimţi să facă tote concesiunile cerute. Amenințarea că Europa

ar subjuga din noi România impunendu-i vechile raporturi de
vasalitate către P6rtă, după părerea mea e numai o gogoriță care
maschiază, nisce intenţiuni cu mult mai rele. Puterile scii că Porta,

nu mai e în putere și nici nu mai are mijlce d'a exercita din noi

suzeranitatea sa.

”

«T6te acestea adunate la un loc pe mine mă îngrijurez și mă
neliniștese, și cred ca și tine că acâstă criză e cea mai pericul6să

din t6te câte

ai înfruntat îîn timpul domniei tale. «Cu tâte acestea

eu cred că se pâte găsi o eşire prin care să poţi da o adesiune formală la decisiunile Congresulvi din Berlin, apărând însă material-mente legitimele interese ale României. Însă nici o restricţiune,
nică o reservă care ar da Puterilor ce vor avea, să pronunțe ultimul

cuvint, vre-un motiv d'a nu se declara

cedezi chiar

cu prețul

da

sacrifica

satisfăcute.
ministerul

Trebue să
Brătianu...

«Sper să pot întâlni pe Împăratul la Mainaii între 15 şi 20 ale
„ corentei, şi voii aborda cu el cu tâtă francheța chestiunea României... Pote că dând o soluţiune favorabilă afacerei căilor ferate, plătind'o chiar cu grele sacrificii bănesci, vei putea îndulci
disposiţiile celor de la Berlin».
Pentru ca să sondeze disposiţiile Puterilor asupra conâiţiunilor

cu care s'ar crede satisfăcute în privinţa modificării art. 7, D- D.

i
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Sturdza Ministru de Financeplecă în diua de 30 Iunie spre Berlin
şi lăsă ca ad-interim pe D-l IL. Câmpineanu; D-sa sosi acolo la 3 lulie. În qiua, de 2 Iulie sosi la Bucurescă scirea, că alianța istraelită universală, nefiind mulţumită cu proectul propus de comisiunile
Corpurilorlegiuitâre române, a îndemnat pe Austro-Ungaria, Francia, Germania, Anglia și Italia să impue României prin ori-ce cale
coercitivă va găsi de cuviinţă, înlocuirea art. 7 din Constituţie prin
art. 44 a] Tractatului din Berlin, chiarîn momentul în care ambasadoril tuturor Puterilor, adunaţi în conferinţă, desbăteaii redacţiunea unei note colective prin care să impue României același lucru.
Tâte aceste evenimente grămădite unul peste altul nu fură în
putere să misce pe deputaţi și pe senatori şi să X înduplece da
consimţi şă intre într'o cale împăciuitore și să facă ore-care concesiuni. Vădând tote aceste acte ostile producându-se în mod ostentativ, mai cu s&mă în Cameră, D-l C. A. Rossetti în qiua de 4
Iulie la începutul ședinței depuse demisia sa de Președinte al A-.
dunării Deputaţilor pe biuroul acelei Camere și nu mai vru să cedeze cu nici un preţ, cu tote că Camera i-a respins demisiunea.
La sfirşitul aceleiaşi ședințe D-l Prim-Ministru I.C. Brătianu luâ
cuvântul şi anunţă că îndată ce a vădut că secţiunile aii ales ca delegaţi persone care nu eraii din majoritateace a dat ministerul presidat de D-sa, s'a grăbit a depune dimisia Ministerului în mânele
M. Sale Domnitorului, dar mai mulți deputaţi din majoritate i-ati
observat că prea s'a pripit, și şi-au dat părerea că mulţi din representanţii ţărei, pote că și delegaţii secţiunelor, în urma lămurirelor ce vor dobândi, se vor mai apropia de ideea care ar putea

fi acceptată și de guvern. Aceste obiecţiuni la înduplecat să și retragă dimisiunea. Vădând însă. că majoritatea, comitetului delegaţilor era statornică representantă a unei majorităţi care sta afară
din ideele majorităţii care susținea guvernul, și ca culme a ales ca
raportor chiar pe D-l V. Conta dușmanul oră-cărei transacţiuni,
ca să nu maj r&mâe nici un echivoc, D-sa a depus din noi demisia
cabinetului în mâna Domnitorului, de astă-dată irevocabil. A pro-

cedat ast-fel mai 'nainte ca raportorul ales de delegaţi să dea cetire raportului ce a redactat, pentru ca cei ce vor veni la putere
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să săsescă situaţiunea mai puţin încurcată. Mai 'nainte însă d'a
se ridica şedinţa din causa lipsei de guvern, D-sa își exprimă pă-

rerea numai în calitate de deputat, că ar fi fost mai bine ca Camera
să și al6gă președintele, pentru ca Domnitorul când se va adresa.
la Corpurile legiuitore, să aibă la cine să, se adreseze.
După o suspendare de câte-va minute, luâ cuvântul D-l AL. Lahovari, și spuse că D-l Brătianu sa cam grăbit demisionând, şi că

alegerea Președintelui Camerei nu se pâte face, demisiunea sa. ne
fiind priimită; asemeni nici Camera nu se pâte proroga, tot pentru
că demisia Ministerului n'a fost încă priimită. Trebue mai întâiii să,

se aștepte ca, să se rostâscă și a treia personă care adesea ori stă
după perdea, dar care în asemenea momente

să se pronunţe.
În

are singură dreptul

-

urma D-lui Lahovari vorbi D- St. Corlănescu, care ceru să,

se priimâscă dimisia D-lui Rosetti și Camera să 'și aleagă președintele, apoi D-l AL. Sihleanu vice-președintele care presida dătu

Ore-care explicaţiuni în privința demisiei. După aceia D-l G. Mârzescu, cu un spirit caustic, înțepător și vădit dușrnănos, făcu în
mod ironic apel la patriotismul D-lui Rosetti ca să nu se mai joce
cu demisiele şi să 'şi retragă demisia. După D-sa se ceru închiderea,
discuţiunei, și D-nii N. Dimancea și V. Maniu vorbiră contra.și pentru închiderea discuţiei. După aceia, discuţia s'a închis, demisia sa
priimit și D-l C. A. Rosetti fu reales preşedinte cu 73 voturi contra 1 dat D-lui G. Vernescu, fiind 42 abţineri, După aceia D-l Vernescu anunţă că s'a depus raportul în privinţa. modificărei art. “.
Cu tâte acestea, ședința, s'a ridicat ne mai fiind nici un ministru
pe banca ministerială. Demisia, ministeruiui a fost anunţată Senatului în diua de 5 lulie tot de către D-l Prim-Ministru |. C. Brătianu, și imediat şedinţa, s'a ridicat fără, discuţiune.

:

VIII.

Reconstituirea Ministerului şi misiunea D-lui B. Boerescu
la Curțile europene.
Demisiunea ministerului, de și fusese anunţată de mai nainte,
apoi dată și retrasă și chiar preparată în înțelegere cu M. Sa, totuși când fu dată în mod irevocabil produse asupra M. Sale o impresiune profundă, pentru că în acele momente grave și cu nisce

Camere atât de rebele, numai un minister Brătianu putea să facă
față nevoilor și să scotă era din încurcata situaţiune în care se
găsea. În primele dile ale lunei, M. Sa își manifestase în câte-va
rînduri nemulțumirea Sa în mod îndestul de fățiș contra ministerului, care nu se arăta îndestul de energic și nu era în stare să și
domine majorităţile, nici să găsescă o soluţiune care ar mulţumi
streinătatea, fără a vătăma înteresele ţărei. Cu acea ocasie M. Sa,
rostise câte-va cuvinte aspre la adresa majorităţii liberale care nu
se ridica la înnălțimea situaţiunei, şi punea forte adesea la nisce

încercări forte crude respectul ce M. Sa simţea pentru Constituţie,
a cărei strictă observare îi punea în cale colosalele dificultăți contra cărora trebuia să se lupte. Cu tâte acestea acum la 4 Iulie la
5 ore după amiadi, după ce a priimit în mânele Sale demisia întregului cabinet, începu să regrete din suflet acâstă soluţiune neaş-

teptată, și să se gândescă la mijlocul d'a o înlătura, însărcinândtot
pe D-l Brătianu cu formarea, noului minister, dar a unui minister
+
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de coalițiune liberalo-conservatâre în care să fie representate tâte
elementele care să pâtă aduce o majoritate de două treimi în fav6rea unei soluțiuni împăciuitâre.
|
Ca să ajungă la acest resultat, M. Sa veni în diua de 5 lulie la

palatul Săi din Capitală, și după ce se consultă mai întâii cu D-l
Brătianu şi ascultă părerile sale, chemâ la Palat pe președinții am-

belor Corpuri legiuitore. D-l C. A. Rosetti preşedintele Camerei se
rosti în mod franc în favorea. demisiei cabinetului și a chemărei la
putere a conservatorilor, ca să potolescă ei cum vor sei ţsra pe
care ai întărâtat-o contra liberalilor. În asemenea cas D-sa promise în numele tuturor liberalilor, sprijinul lor cel mai stăruitor în
favârea, adoptării unei soluţiuni împăciuitore, care ar fi cât sar
putea, mai largă, cam în sensul propunerei D-lui Costinescu, care

prin excepţiune ia disposiţianile conţinute în proiectul majorității
Camerei, admitea la bucurarea drepturilor de cetățen român, nu-

mai pentru unica dată, când se va vota acea lege, persânele cuprinse într'o listă ce se va vota o dată cu art. *.

D-l Bosianu declară într'o audienţă ce a durat mai bine de o
oră, că numai un minister de fusiune ar putea să garanteze dobândirea, soluţiunei așteptată, și 'și exprimă părerea că sub nică

un minister ori-care ar fi, nu sar putea dobândi de la nisce Camere române drepturi pentru Evrei mai mari de cât cele ce le-ai

dat majorităţile comisiuneior speciale. În audiența ce a avut mai

nainte D-l Brătianu, a spus M. Sale în mod categuric, că ori-cât

de grave ar fi consecinţele amenințărilor Puterilor, România nu

pote să priimâscă în întregimea lor cererile acelor Puteri, căci ele

aducându-se la îndeplinire ar primejdui, dacă nu chiar ar nimici,
naționalitatea română, și ar pune în joc chiar existența, statului
Român.
În urma acestei prime consultări, a doua di, la 6 Iulie, avu loc a
doua, de astă dată cu pers6ne mai numerose care representait di-

ferite partide. Mai întâiti M. Sa avu o convorbire cu D-l Brătianu și
cu Principele D. Ghica, care susţinea ideea unei fusiuni, prin care
ar putea câștiga câte-va, concesiuni mai apropiate de cererea, Puterilor; după aceia priimi pe D-nii Vernescu și Mârzescu, care ţinură

cu tărie la proectul majorităţilor, și'și exprimară convingerea cum
-că cel mai bun mijloc-prin care s'ar înlătura criza, ar. fi numai votarea, acelui proect, cu condiţie ca și D-l Brătianu să '] priimâscă.
“Tot în cursul acelei qile, M. Sa. consultă și alte persne politice

marcante între care și pe Șeful oposiţiunei conservatore, cărora
M. Sa le atrase atenţiunea asupra gravităţii excepţionale a, situațiunei și le declară categoric-că M. Sa nu da preferinţă nici unuia
din proectele propus
în secţiunele
e Camerilor, dar se credeîn drept
„da cere Representaţiei poporului d'a găsi pentru chestiunea evre-ească o soluțiune care să apere mai întfiii de tâte interesele eco-

nomice ale ţărei, şi într'acelaș timp să dea Puterilor posibilitatea
-d'a se declara mulțumite.
Unii dintre cei consultaţi dise că nu e nevoe ca să mulţumim
negreșit pe puteri, căci putem trăi fără ca independenţa nâstră să
fie recunoscută de ele. M. Sa răspunse că o asemenea soluţiune extremă ar fi forte primejdi6să. E fârte periculos ca, să stăm mult
timp

afară ce un tractat internaţional,

şi printr'acâsta

expuși la,

discreţiunea Puterilor vecine. Dupa ce termină cu aceste consideraţiuni, M. Sa îi îndemnă să pue mâna la terminarea crizei intrând în guvern. La acâstă propunere D-lor respunse că le trebuia
puterea, iar nu numai portofolii ministeriale, şi puterea nu pote

s'o ia fără a disolva Camerile. După ce termină cu consultarea tuturor căpetenielor politice, în sâra acelei dile avu loc o consfătuire
a M. Sale cu întregul minister demisionat, care asemeni fu de părere că numai un minister de fusiune ar scăpa situațiunea. După
aceea noptea târgiii, M. Sa avu o convorbire cuD-lB. Boerescu, care consimţi a intra în noul minister ca, ministru al afacerilor străine, şi d'a da concursul săi și al amicilor săi noului guvern, cu condiţie numai ca să se proroge Camerile pentru o lună.
Prorogarea Camerilor, acâsta fu condiţia sine-qua non ce punea

oposițiunea, moderată intrărei sale în minister; despre cea
intran-

sigentă nici nu mai fu vorba, căci ea cerea prea mult, mai mult
de
cât se putea acorda într'acele momente. Așa dar prorogarea,
adică
amânarea, era, pivotul în jurul căreia se învârtea soluţiunea
crizei,
Şi cu tâte acestea acestă soluțiune unică era respinsă
de Puteri
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cu indignare, cu nisce manifestațiuni de ostilitate forte. Pronunţată și cu amenințările cele mai violente.

D- Sturdza telegrafiă de la, Berlin în diua de 4 Iulie, că D-l de:
Radovici care de curând înlocuise în postul de sub-secretar de stat.
al Germaniei pe D-l dr. Biilow, i-a dis că România trebuia ca negreşit să se supue consecinţelor tractatului din Berlin, căci cu cât.

va întârdia mai mult cu atât va întărita mai răi pe marile Puteri.
România nu trebue să considere ca un act de ostilitate posiţiunea.
cea luat Germania, Francia, Englitera, Italia și Austro-Ungaria fa-

ţă de ţâra lor; din potrivă, acela ce vrea binele României e dator
s'o sfătuiască ca să se ferâscă de consecințele marelor tractate in-ternaţionale. Marele Puteri n'a amânat trimiterea notei colec-.
tive de cât pentru a acorda României un termen de resgândire;.
însă dacă ea se va încăpăţina și nu va vrea să aplice art. 44, D-sa,.
D-l de Radovici, are instrucţiuni d'a lua aspre măsuri contra României, și Europa e hotărită să caute și să găsâscă mijloce prin:

care să aducă ia îndeplinire voinţa, sa. Guvernul German doresce:
ca D-l Brătianu să fie menţinut la putere pentru că acesta s'a de-clarat contra majorităţii Camerei.
Tot D-l Sturdza depeșă la 6 Iulie că D-l de Radovici i-a dis că
o prorogare a Camerilor române ar produce o impresiune forte
rea, în Europa. Puterile nu cereaă alt de cât înscrierea în Consti-tuţie a egalităţii religi6se, și după aceea, o punere în aplicare a acestui principii într'un mod leal. Asemeni la. 10 Iulie tot D-sa depeșâ.

că atât Contele de Saint Vallier cât și D-l de Radovici "i-ai spus.
că nota colectivă era gata de î5 dile, și că singurul mijloc d'a o mai
reţine ar fi fost, chiar în cas când s'ar proroga Camerile, trimi-terea de către guvernul român a unei circulări care să spue că agi-

taţiunea din spirite și criza ministerială aii făcut ca amânarea Camerilor să devie necesară.
Din memoriele privitore la domnia Regelui Carol, nu reiese că.
Puterile ar fi trimis nota colectivă, dar din svonul ce a circulat
prin diarele dintr'acea epocă, și din efemeridele culese cu mine di
cu di într'acel timp, reese că D-l de Radovici, ar fi cerut prin agentul român din Berlin în numele Germaniei, Franciei, Angliei și Ita-—
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liei înscrierea art. 44 din tractatul din Berlin în Constituţia, României, și că guvernul român a răspuns chiar într'acea qi Agenţilor săi printr'o depeșă-cireulară, prin care protesta contra, acestei
cereri, pe care o respingea ca pe soluţia cea mai primejdi6să.
Într'acest timp M. Sa Domnul, după ce a consultat personagiele
cele mai în vadă din diferitele partide politice, între care şi pe DP. Carp, pe care M. Sa 'l-a lăudat, într'o epistolă adresată tatălui
S&u, spuind că dintre mulţi e omul cel mai inteligent, mai leal Şi

cu idei mai liberale, se hotări în fine în diua, de 8 Iulie să încredinţeze D-lui L. C. Brătianu sarcina d'a forma un minister de fusiune:
După ce priimi însărcinarea, D-l Brătianu îi făcu cunoscut că spera
că până a doua di să formeze noul minister, în care D-sa va lua
lucrările publice și presidenţia Consiliului, D-l M. Kogălniceanu internele, D-l B. Boerescu externele, D-l Dimitrie Sturdza finanţele,
D-l At. Stolojan justiţia, D-l N. Kreţauleseu cultele şi instrucţiunea
publică și D-l colonel D. Leca r&sboiul.
Acest minister s'a constituit definitiv în acestă formaţiune și a
depus jurământul în diua de 11 Iulie în mâinele M. Sale. După aceea
D-l Boerescu a trimis Agenţilor săi v circulară prin care “-a făcut

cunoscut constituirea noului minister și prorogarea Camerilor pe
timp de o lună, prorogare cerută ca o condiţie sine-qua-non de

către miniștri cei noui, ca o necesitate indispensabilă pe care ai
cerut-o, pentru a lăsa timp spiritelor să se mai linișt6scă, și a putea să, ceară și să obție Camerilor după atâta, timp de resgândire
principiul egalităţii religiose reclamată de tractat.

În diua de 11 Iulie noul minister se presintă pe iînd înnaintea
Camerei la 2 ore d. a. și la Senat la 3 ore d. a,, și după ce DPrim-Ministru citi decretul de numire, D-l colonel D. Leca în Cameră iar D-l B. Boerescu în Senat, dătu lectură programului sai

profesiunei de credinţă al noului cabinet din care extragem câte-

pasagii.

<Timpil sunt grei, dice el la început, din cei mai grei prin carea
trecut ţera nostră vre-o dată, pentru aceia am lăsat ori-ce spirit
de partid, ori-ce pasiuni, ori-ce reminiscenţe și ne-am dat mâna

cu toții, după cum am făcut și altă dată în alți timpi grei, după
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cum adesea făceaii și părinţii noştri, căci numai așa, vom putea, apăra interesele cele mai scumpe şi mai legitime ale patriei n6stre». Pe lângă

aceste cuvinte de introducere

programul

maj

a-

dăoga în substanţă: «Acest cabinet, de și era compus din 6meni
care urmaii diferite direcţiuni politice, totusi era unit în principiul şi în modul

de vedere asupra situaţiunei și asupra chipului

d'a resolva dificultăţile actuale. Va fi prin urmare în măsură d'a
le înlătura. Aparține numai Camerilor, ca, conform declaraţiunelor solemne și positive ce a făcut mai de mult, să se supue trac-

tatului din Berlin, și să schimbe art. '7 din Constituţie. Guvernul
speră asemenea, ca într'acestă ocasiune să fie la, înnălțimea, legitimelor cerinţe ale ţărei, garantând libertatea religi6să absolută, în -

afară de ori-ce restricțiune confesională, înlăturând într'acelaşi
timp inchietudinele de ordin naţional și economic. Va ajunge la acest scop fără să stabilescă nici un fel de categorie pentru naturalisările individuale, şi impunând într'același timp 6re-care re-

serve la dobândirea, proprietăților rurale».
După aceia D-l B. Boerescu în Senat și D-l Prim-Ministru în Cameră, dătu citire următorului mesagiii

de prorogare :

D-lor Senatori, D-lor Deputaţi,
«Revizuirea art. 7 din Constituţiune preocupă România întrâgă; ea trebue
a preocupa încă mai mult pe guvern. Spre a cunâsce fasele prin care acestă
cestiune a trecut, atât în de afară cât şi în năuntru, nouii Mei miniștri ai dar
trebuință de un 6re-care timp, D-v. asemeni cunoscând acum mai de aprope
dificultăţile ce înconjoră chestiunea, simţiţi negreşit necesitatea d'a vă pune din
noii în comunicaţiune cu alegătorii D-v., cu ţra, şi acesta înnainte d'a procede
la resolvarea, definitivă a, chestiunei. În acest interval guvernul Mei va, putea
aduce la cunoscința Marilor Puteri Europene hotărîrea naţiunei de a admite
în legislaţiunea, sa principiul proclamat de art. 44 din tractatul din Berlin, dar

tot o dată şi îngrijirile ei şi marea datorie ce avem

d'a garanta și interesele

naţionale și economice, care trebue să fie sacre pentru ori-ce Stat, pentru ori-ce

popor.

|

În urma raportului Consiliului Mei de miniştri sub No. 441, și pe puterea,
axt. 95 din Constituţiune, Ei dar amân sesiunea, extraordinară a Camerilor pe
termen de o iună, cu începere de astă-di».
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Prorogarea Camerilor a produs în ţâră un fel de ușurare, căci
i s'a dat răgaz să mai respire şi să mai scape măcar pentru o lună
de greutatea ce simţea pe piept din causa idei că în curând, prin
silnicia Europei întregi, va fi silită să consimtă, d'a se vedea, o dată
copleșită de năvălirea Evreilor, care ori-ce s'ar dice, e pentru noi
o primejdie naţională și economică. În străinătate din potrivă atât
amânarea cât şi programul guvernului a produs pretutindeni, și
mai cu semă în Berlin, o impresiune fârte rea.

Contele de St. Vallier 'și-a exprimat părerea, că «misiunea D-luj
Sturdza micșorase încordarea dintre puterile occidentale și România. La, început se cerea, recunâscerea şi punerea, imediatîn
"aplicare a principiului art.: 44, iar acum s'au despărţit cele două
chestiuni, ceea ce e o concesiune însemnată. Cu tâte acestea România trebue să se gândâscă serios la faptul că tractatul din Berlin este de o mare importanţă, și că el trebue să fie executat până.
la, cele mai din urmă consecinţe ale sale.
«Românii greșesc când se plâng de purtarea Franciei față de
ei. Francia nu va uita nici o dată că inimele Românilor ai bătut

pentru dânsa în timpuri de nenorocire ; și tocmai pentru acâsta
Francia. care vrea binele României, o povăţuesce cu stăruință d'a
face tote demarșşele necesare pentru ca să devie mai curând un stat
independent. Fie-care cunâsce scopurile Rusiei faţă de România;
ea, vrea, s'o nimicescă, pentru că e uh obstacol în drumul să spre

Constantinopole, și pote să'i înstrăineze simpatiele Bulgariei precum și a celor-lalte state din peninsula balcanică, de și ele vor ca.
de aci încolo să trăiască în individualitatea lor, fără să fie sub tutelă sait tiranisare».
„Ac6stă, scire venită din Berlin, mâhni forte mult pe M. Sa, dar
o epistolă sosită în diua de 16 Iulie de la tatăl M. Sale îl mat mân- gâe și 'l făcu să întrevadă printre negura de nori ce intuneca, ori-

zontul politic al țărei sale, o mică radă lumin6să. prevestitâre de
dile mai senine.
Printr'acea scrisore A. S. R. îi făcea cunoscut Augustului Săi
fiu, că s'a întâlnit cu Împăratul Germaniei Wilhelm I la Mainai,

şi a vorbit cu M. Sa despre România și despre tot ce o privea cu
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francheța Sa obicinuită. Din convorbirea, ce a avut, A.S.R. s'a convins că Împăratul n'a, fost pus în curentul situaţiunei. EL arunca.
ttă vina asupra Engliterej, care ţinea morţiș ca să se dea chestiunei evreesci o soluţiune forte nechibzuită și că politica, Germaniei nu putea atunci să se separe de aceea a acestei ţări.
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«Când îi dovedii că era cu totul contrarii, și 6omparaiii moderaţiunea care se accentuiază din ce în ce mai mult în Englitera

cu asprele procedeuri ale Germaniei, care nu vrea să ție compt
de împrejurări, atunci Împăratul păru forte surprins. Nici nu vru

să crâdă aceia ce %-am spus, şi 'mi dise că chestiunea israelită îi
era personal antipatică, pentru că deja a făcut

experienţă

prin ceia

ce s'a întâmplat la Polonezi și în Rusia. Dacă n'ar fi fost bolnav
în timpul Congresului din Berlin, din causa

rănilor ce Y%-a făcut

Nobiling,M. Sa n'ar fi consimțit cu nici un chip ca să se dea acestei
chestiuni o desvoltare atât de mare, în cât să ia proporțiunile de

acum. În scurt, adaogă A. S. R. sunt convins că cancelarul impe-

riului n'a consultat pe Împăratul în privința acestei afaceri, sai
cel puţin nu %-a expus-o

în-tote amănuntele ei.

«Pot să te încredinţez că modul d'a vedea lucrurile al Împăratului m'a surprins și m'a bucurat forte mult, și francheţa cu care
“cam vorbit trebue să fi avut asupră-i o influenţă directă și o ac-

ţiune care de sigur a săvirșit o operă salutarie pentru voi, deschi-

dând ochii Împăratului; în ori-ce caz el va opune de aci încolo 6recare rezistenţă Ja voinţa lui Bismare, și va căuta să se orienteze
întrun mod mai precis și mai amănunțit.
«I-am dis că acestă aspră procedare pote să aibă ca consecinţă
aruncarea României în braţele Rusiei, ceia-ce, ori-care ar fi sim-

patiele M. Sale faţă de Împăratul Alexandru ÎI, ar aduce o zdrun-

cinare complectă a echilibrului orienta:».

La acâstă epistolă care L-a înveselit forte mult, M. Sa răspunse

încă fiind sub impresiunea puternicelor sguduiri prin care trecuse,

zugrăvind într'un stil melancolic și plin de amărăciune tote câte
s'a petrecut în ultimele dile în jurul M. Saie. Mai întâiii îi expuse
greutăţile ce a avut să suporte, pentru

a păstra, neatins și res-

pectat pactul constituţional, și termină acest pasagiii dicând: N'am
V. Vi.

1

-
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o singură cale care mă pâte duce la îndeplinirea scopului
e
de cât

ce urmăresc, şi aceia e îngrădită de Constituţiune. Îmi dai tote

silințele ca să observ cu stricteță acâstă Constituţie, care "mi cre-

iază colosalele dificultăţi contra cărora am a mălupta; însă tocmai
dintracâstă causă triumful va fi mai meritoriii și resultatele vor
“fi mai durabile.
După aceia în al doilea pasagiă so plânge că în eră era repre“sentat ca. apărătorul drepturilor evreilor, şi cei din străinătate se
plâng că nu Y susţin cu îndestulă energie și că nu da probă de o
voinţă îndestul de tare. Pe urmă își exprimă speranţa că: încetul cu
încetul acâstă chestiune, cu tâte că surescitarea representanților 4&rei a molipsit poporul și a generalisat surescitarea, ea, se va po-

toli ca timpul și va termina, prin dobândirea unei soluţiuni echi="
tabile.
În al treilea pasagiii dă lămuriri detaliate asupra consultării cu
toţi 6menii politici în tot timpul cât a durat criza și asupra modului cum a resolvat-o ; în al patrulea pasagiii comunicâ A. 5. R.
că din schimbul de depeși ce ministerul a avut cu Agenţii săi a dobândit convingerea că Marele Puteri, care se arătaii mai deună-qi
atât de exigente și de ameninţătore, at mai slăbit din pretenţiunile lor, desarmate fiind de atitudinea corectă a guvernului, și
termină spuind că criza prin care a trecut "i-a causat mari neplăceri, multă grije și multe nopți fără de somn. Conferinţele și

consultaţiunele ce a avut în ultimele dile cu toţi şefii de partide și
de fracțiuni la obosit până la extenuare, mai mult de cât nenu-

ms&ratele consilii de r&sboiii ce a ţinut în jurul Plevnei în momentele cele mai ameninţătâre. În adevăr, cu tâtă marea răspundere
ce apăsa asupra M. $., totuși îi era atunci mai uşure de cât acum
d'a lua, o resoluţiune, căci îi era de ajuns curagiul și energia, ceia-

ce nu e destul în situațiunea actuală... Ministerul actual e îndestul
de tare ca să resiste tuturor furtunelor; sper prin urmare ca ches- *
tiunea evreiască să dispară de la ordinea dilei spre satisfacerea
tuturor.

«Atunci adaogă M. Sa, noi vom dobândi întrega nostră independenţă, după ce vom reuși cu multă greutate dar cu succes să, tre-

-

N

,
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cem printre stâncele cele mai primejdi6se. Atunci toți vom veghea cu mai multă atenţiune ca acea independență să nu mai sufere nici un naufragiii. Dea D-gei ca. atunci pilotul să pâtă a se
bucura de puţin repaos, după o trecere prin vârtejuri în timp de

furtună câre a durat trei ani. Mai nainte de r&sboiti Elisabeta, mi-a:
Oferit +un

strofe

:

ceasornic pe capacul căruia,

sunt gravate următorele

Ori-de câte-onă corabia ta va fi bătută pe furtună,
Ori-de câte-ori valurile se vor ridica până la NOII,
Fii mereu la cârmă, eroul mei,
Ne obosit până la sfirşit,

«Boerescu va face un voiagiti în Europa pentru a câștiga cabinetele în favârea proectului ce guvernul va, propune Camerilor

ca soluţiune în chestiunea israelită; am convingerea că va reuși.
Marele puteri sunt ostenite din causa acestei afaceri și tote întârdierele și dificultăţile ce se ridic merei a început s'o facă să fie.
maj puţin dispusă d'a ridica pretenţiuni; ele.le vor sili să se mulţuimească și cu propuneri mai reduse».

Intr'acest timp noul guvern își da tâte silințele ca să obţină de

la Puteri amânarea discuţiunei proectului ce le interesa, și să le
înduplece să, ne acorde concesiuni importante pentru a dobândi
o soluţiune difinitivă în rezolvarea acestei chestiuni. Mai întâiă el
trimise în djua de 13 Iulie Representaţilor 'Țărei în streinătate o
circulară prin care le explica programul noului cabinet; după aceea la 16 trimise încă o nouă circulară prin care le spunea că va
susţine înnaintea, Camerilor când se vor întruni, pe lingă princi-

piele generale în privinţa împămiîntenirei, o listă în care să fie trecuți toți Evreii care aii dat dovedi de asimilare cu Românii. Aceşti
Evrei aveati să se împămîntenească de o dată cu modificarea art. 7
Printr'acea circulară representanţii noștri în cele din urmă, erati

informaţi că, pentru a satisface condiţia sine-qua-non ce impusese D-l B. Boerescu la intrarea, sa în minister, guvernul X-a acor-

dat autorisarea d'a visita t6te Curțile Puterilor celor mari spre a
le expune piedecele-care împiedecat pe ori-ce guvern român d'a

aduce ad literam la îndeplinire disposiţiele tractatului din Berlin
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în privinţa Evreilor, precum și d'a le pune în vedere modalitatea
prin care guvernul se va, sili să dea chestiunei o soluțiune care să
mulţumească și pe ţară și pe luropa.
.
Tocmai atunci sosi de la Berlin o scrisâre a D-lui D. Sturdza
- prin care comunica guvernului că minimum cererei Puterilor în
privința, viitorului art. 7 ce se va introduce în Constituţie, sunt
resumate în următârele trei puncte:
1. Recunâscerea principiului proclamat de Tractatul din Berlin;
2. Aplicarea sa imediată;
3. Asigurarea, că acest principiii va fi tractat tot asemeni și în
viitor.

Pe lângă acâsta Camerile vor acorda imediat împămintenirea
ia următârele categorii: 10 Celor ce aii servit sub drapel; 20 Celor ce ai dobândit în România grade academice ; 30 Celor ce ati
dobândit bacalauriatul în România; 40 Celor ce aii terminat cla-

sele gimnaziale și reale în România; 50 Celor ce ai dobândit grade
universitare în străinătate şi'și exercitează specialitatea lor în România. ; 60 Celor ce aii făcut donațiuni la stat; '70 Celor ce ai fon-

dat în România stabilimente de bine-facere și de instrucţiune; 3%
Celor ce ai publicat un uvragiii în România; şi 90 Celor ce ai fondat un stabiliment important de comerciii saii de industrie.
Aceste propuneri, de și erai o micșorare îndestul de apreciabilă
a pretenţiunilor de mai nainte a celor patru puteri, care nu ceruse
la început nimic mai puţin de cât înserarea art. 44 din Tractatîn

Constituţia n6stră, totuși, părind, cu drept cuvint, prea grele și
neaplicabile pentru noi, ele fură respinse de către guvern, și în diua
de 21 Iulie Consiliul de Miniștri redactâ în scris instrucţiunele ce

D-l B. Boerescu avea să urmeze în cursul călătoriei sale, și hotărt
ca D-sa să plece în misiune în diua de 22 Iulie.
M. Sa Dâmna într'acest timp se afla cam suferindă din cauza
consecințelor multor osteneli ce îndurase în anii 1877 și 1878 în
căutarea răniților, în care timp își petrecuse timpul dilei mai
mult prin ambulanţe de cât în palat și mai cu semă în clima cam
nesănătosă pe atunci a platoului de la Cotroceni, din causă că

Dimboviţa nu fusese încă canalisată până la Ciurel cum e adi. Ca
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ză se întremeze, medicii îi preserisese o cură la băi în 'streinătate,

şi mai cu s6mă băi de mare ia Seheweningen. din apropiere de
Haga capitala Olandei în Marea Nordului. Spre a dobindi mult dorita vindecare M. Sa. Domna decise să plece din ţâră cât de curînd
Și D-l Boerescu fu însărcinat s'o conducă până la Viena.
Acestă Inaltă decisiune fu adusă la îndeplinire în diminâța dilei
de 22 Iulie, și M. Sa Domnul se hotări să conducă pe Soţia Sa până
la Virciorova. Plecarea avu loc pe la 7+j, ore de diminâţă și sosirea
la îruntaria apuseană a ţărei pe la 31/, d. a. După ce 'și luâ rămas
bun într'un mod călduros de la M. Sa Dâmna, M. Sa Principele se
înturnă în Severin, unde stătu cât-va timp pentru a visita oraşul.

Acolo întâlni pe D-l D. Sturdza care tocmai se înturna din Berlin,
şi '] invită să ia loc în vagonul domnesc la. pornirea Sa. spre Bucuresci. În cursul lungului drum dintre Severin şi Bucuresci, D-l
Sturdza .raportâ M. Sale în mod verbal tâte amănuntele convor-.

bireice a avut atât cu D-lde Radovici la. Berlin, pe care le-am reprodus mai sus, cât și cu Pr. de Bismare în audiența ce "i a acordat
la Kissingen în giua de 16 Iulie. .
Cu acea ocazie Pr. de Bismare a recunoscut că «tractatul din
Berlin a impus României o obligațiune fârte grea, dar ea trebue să fie adusă la îndeplinire. Art. 44 face parte dintrun mare act
internaţional, şi nu € bine pentru un Stat mic d'a se ţine afară din
dreptul internaţional. Chiar ast-fel fiind, el va fi cu tote acestea legat de Europa printr'o aţă, pe care ori-cine ar putea s'o tragă după

fantasia sa.. Acâstă stare de lucruri ar fi fârte primejdi6să pentru
România, care se află strînsă între doi vecini de o potrivă de mari

şi de primejdioși. România deci trebue să'și facă amici desinteresaţi şi sinceri.
«Ore-care cercuri rusesci lucrâză în România contra tractatului din Berlin, dar nici o ţâră până acum n'a, câștigat ce-va ascultând asemenea soiii de insinuaţiuni. România constitue în recare măsură o barieră de fier între Bulgaria, care mi se pare că
e dincolo de Dunăre un fel de provincie a Rusiei. E de interesul
acesteia ca să smulgă acestă barieră şi e forte natural ca România

să 'se ataşeze de Germania și de Francia, adică de cele două Pu-
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teri de care ea nare de ce să se t6mă și de la care pote să aștepte
ajutor și protecţiune.

«Primul pas ce trebue să facă România este acela d'a executa
în mod leal tractatul din Berlin. Art. 44 e înserat în urma iniţiativei Italiei și a Franciei, iar Germania n'a putut să se opună, fiind
în chestiune un principii generos care există în tote Statele civi-

lisate. Este adevărat că în Rusia, nu se observă acele principii, dar
cu tâte acestea România trebue să aducă la îndeplinire conţinutul
tractatului din Berlin, și acesta fără reservă, sati vre-o idee preconcepută.
„ «Germania nu formuleză nisce pretenţii peste măsură de mari ;

ea cere numai să se pue în aplicare aceia co a voit Italia și Francia, aceste pretenţiuni sai îndulcit atât pe cât era prin putinţă.
Pr. de Bismare recunâsce că nu pâte săse aducăla îndeplinire nisce
cestiuni atât de importante cu iuțela fulgerului, ci trebue execu-

tate cu băgare de sâmă și în r&stimpuri, iar procedarea trebue făcută prin etape.

-

«Sunt prea multi Evrei în România și unii din ei sunt grămădiţi în unele regiuni în proporțiuni prea mari; acest fapt este resultatul unei lipse de prevedere, care adi face ca situaţiunea să fie
mai dificilă, ar fi trebuit să, se facă încă de mult legi restrictive
în contra imigrațiunei. Românii trebue să deschidă lupta pe tărimul economic, să muncescă și să economis6scă, să tondeze bănci
fonciere pe t&rimul mutualităţii etc. Acest soiii de bănci at contribuit forte mult să consolideze proprietatea, foncieră în Prusia.
«Germania doresce să întreţie relaţiuni amicale cu România.
Până mai d&ună-di România s'a uitat la Germania cam cu dispreţ.
Prinţul de Bismare înțelege sentimentele Românilor faţă deFrancia, dar aceste sentimente ai produs nemulțumiri în Germania, și .
nu e prudent ca cine-va să nemulțumâscă, pe cine-va care e pu-

ternic. Acum

pentru ca România să p6tă intra în raporturi mai -

bune cu Germania, trebue să termine o dată cui chestiunea evre= iască și cu aceia a drumului de fier.
;
« "Mi-a venit în minte, adaogă Prinţul

de Bismare car & bine -

ca statul român să rescumipere aceste că ferate, dar am
consta-
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iat tă, din nenorocire sediul societății va fi tot la Berlin, ceea-ce
ar avea ca, resultat aceleași dificultăţi, cât ar dura amortisarea,
adică într'un timp de patru-deci și patru ani. Aşi dori ca încurcătura să se descurce de la început.
|
«Trebue să cunâscă cine-va acestă afacere de la început, pen-

tru ca să/și dea sâmă de importanţa sa. Nimeni nu e vinovat, nici
România, nică noi de situaţiunea actuală, dar ea există şi trebue

să eșim din încurcătură cu avantagii pentru ambele părți.
«Interesul ce avem e fârte. serios, căci 100 milisne mărci în sumă rotundă sunt angajate într'acâstă afacere. Acest capital tre-

bue scos din situaţiunea, nesigură în care se găsesce şi care adesea,
a silit pe guvern să intervie spre a'l protege, ceea-ce în tot-d'a-

ună, a produs o încordare între ambele state. Interesul României.
cere

ca

să aibă căile ferate în propriele sale mâni. Acestă afa-

cere a. drumurilor de fier e un isvor constant de neînțelegeri care.
nu permite să se stabilâscă și să se consolideze nisce relaţiuni a.micale între noi și Voi. Ea a început cu Strusberg, care a atras într'acestă întreprindere pe marii seniori din Silesia. Aceştia, la rîndul
lor, aii atras pe tote cunoscinţele și clientelele lor; ast-fel că astădi
găsim. între proprietarii acţiunelor drumurilor de fier române pe
marii seniori și pe Dâmnele Curţii, pe lacheii acestor case și chiar
pe vizitii lor; într'un cuvînt tot Berlinul. E dar la mijloc atâtea. interese în câtne este peste putință ca să nu ne interesăm de ele.
«Ce-va mai mult, chiar Regele a trebuit să intervină ca să scape

pe unil din marii seniori silesieni, când s'a vădut că cu Strusberg
era, peste putinţă ca lucrurile să mârgă mai departe. Atunci sau
întors lucrurile în partea lui Bleichrâder. Acesta este îndestul de
bogat ca să n'aibă nevoe d'a se angagea într'o afacere încureată,;
dar a făcut'o pentru c'a fost rugat şi pentru a se bucura de ondrea

ce a resultat dintr'acâstă rugăciune. (Putea să dică chiar că era în
joc on6rea multor pers6ne din Germania fârte sus puse). Bleichrăder dar a luat afacerea în mână, prin urmare datori suntem ca
_să'l susţinem. Regele a, făcut ce-va mai mult; a fost silit să vie în

ajutorul marilor seniori silesieni cu bani luaţi din caseta sa. privată; e dar lesne de înţeles pentru ce fie-care din noi doresce să
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iasă dintr'acâstă penibilă încurcătură. Trebue să se golâscă o dată
acest pahar amar; (pentru ca să'l bem noi care n'am fost cu nimic vinovaţi!); trebue să finim cu acâstă afacere atât din punctul
de vedere al intereselor române cât și dintr'acela al intereselor
germane.
«Resolvaţi dar aceste două cestiuni, pe cât se pote mai curînd,
pentru ca să luaţi loc între statele independente. E mare lucru do„bândirea acestei onori pe care nu trebue s'o despreţuiţi, mai cu
s6emă pentru viitor. O Românie independentă va atârna forte grei
în chestiunea orientală. Aveţi inimici, trebue să căpătaţi și amici.
Francia și Germania, sunt amicele vâstre naturale; pe ele trebue să
le câștigați, la ele trebue să ţineţi pentru că mai aveţi încă multe
dificultăţi de învins.
«Sunt multe legături care unesc pe România de Germania; cel
mai tare din tote este Principele, care mai "nainte de a fi Român

a fost German și comptâză încă între a! noștri. Trebue să înche-

iaţi cu noi și un tractat de comerciii, căci Germania vede cu mâh-

nire cum comerciul ei cu România scade în favorul altor state.
«Românie are o suprafață de 2500 mile germane patrate şi O
populațiune de 5,000,000 locuitori. Ea pâte să aibă 10 milione :
ce puternică va fi ea atunci! Acum ce e dreptul datoriile sale sunt
îndestul de importante, cu dece milisne locuitori ce ar putea ea

să făcă! Turcia e în decadenţă; nimeni nu pote s'o ajute ca să se
ridice. România are un mare rol de îndeplinit, dar pentru acesta

trebue să fie cu minte, prudentă și hotărită. Sper că ea va fi la

înălţimea situaţiunei, dând o soluţiune echitabilă. și mulţumitore

acestor două chestiuni pendinte ce ne interes&ză întrun mod superior. Atunci Germania îi va da probe cu plăcere de amiciţia,
sa.

«Gândiţi-vă că chestiunea

Arab-Tabiei e dificilă și delicată:

gândiţi-vă că cetăţile de pe marginea Dunăre: Silistra,
Rusciucul,

Vidinul și mai cu smă Șumla sunt fortărețe armate
contra Ro-

mâniei ; gândiți-vă că neutralisarea pe care România
a ce:ut'o
fără să o obţie e încă pendinte Și nu va fi recunoscută,
de cât cu

timpul, atunci când ea va dobândi o situaţiune puter
nică şi impor=
tantă între statele europene».
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Am reprodus în t6tă întregimea

sa conţinutul acestui raport

verbal după Memoriele privitore la domnia Regelui Carol
pentru importanţa conţinutului săi, pentru gravele destăinuiri ce

face, mat ales în chestiunea drumurilor de fier, şi pentru ca citi-:
torii să recunâscă singuri că teribilul cancelar deja își schimbase
tonul, încetase d'a mai fi arogant, semeţ și poruncitor, și consim- ţise a. se seobori până a ne vorbi prietenesce, a ne povălui părin-

tesce, a ne pomeni de legături de amiciţie și de planuri mărete și
a ne vorbi de frumosul viitor ce ne așteptă peste scurt timp.
De sigur după întrevederea dela Mainau D-sa dăduse ochi cu Impăratul, vorbise cu el şi priimise deja instrucţii d'a schimba, tonul

și d'a ne trata ceva mai omenesce. Nu renunțase la, nică una din
pretențiile sale, nu știrbise nici una din condiţiile sale, și nu încetase d'a fitot atât de pretenţios şi de stăruitor ca și maj "nainte, dar

" începuse să presinte lucrurile într'alt mod, să ne trateze într'un
chip mai omenos și să se silescă a atinge alte cârde, iar nu p'acelea

ale fricei, pentru a ne îndupleca să facem aceia ce ar fi vrut dinsul.
Pe lângă acesta chiar în privința condițiilor devenise mai transigent, consimţise să se pue în posiţia nostră, bine-voise a recun6sce gravitatea situaţiunei nâstre și ne acordase chiar ore-care
păsuială pomenind de etape și de răgaz în resolvarea chestiunei.
Dintwacest raport mai ese ceva d'o importanţă politică considerabilă: legătura ce cu voinţă, făcea cancelarul între afacerea, dru-

mului de fier şi aceea a împămintenirei Evreilor, Din istoricul ce
face chestiunei drumului de fier, Pr. de Bismare a scos într'o evidenţă săritâre în ochi că marii seniori silesieni și-ati compromis
averile și și-a angajat onorea

pentru a ne dota pe noi cu dru-

muri de fier, că Impăratul, după ce îi a ajutat cu cea bine-voit
din caseta Sa privată, a recurs la concursul lui Bleichrider, că

acest bogat bancher a consimţit să serve pe Împăratul, find împins

de nisce sentimente mai mult onorifice: sait. de altă natură. de.eât.

lângă
de interese bănesci, şi că guvernul german s'a hotărit ca, pe

înapoierea banilor cu o dobândă frumosă, să-i facă și o resplătire

a fost
morală demnă de marele ajutor ce-a dat; iar Statul român

ales ca plătitor din propria sa avere. Banii cu dobândă și interese

.
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frumâse să-i dea răscumpărând drumurile de fier ast-fel cum vreau
bancherii, iar r&splătirea morală să-i o dea împămîntenind pe toți
Evreii din România coreligionari cu marele bancher. Nu e așa
că marele cancelar merita titlu ce singur își dătuse de samsar
cinstit 2!
Când sosi în Bucuresci în sera, dilei de 23 Iulie, M. Sa Domnul
află că pe drum s'a încrucișat cu D-nii Î. Brătianu și C. A. Rosetti
care mergeaii la băi să se caute, și că Rușii aii părăsit în diua de
18 lulie Rumelia orientâlă, în diua de 20 întrega Bulgarie şi chiar
în ajun ultimul regiment rus s'a îmbarcat din Rusciuc spre a porni
spre Odesa, ast-fel că din acea di peninsula Balcanică a fost cu totul golită de armata de invadiune. România fusese deşertată de ultimile trupe rusesci chiar de la începutul anului 1879.
Când sosi la Cotroceni M. Sa găsi o epistolă a tatălui Săi picată
« chiar într'acea di, în care, în privinţa chestiunei ardătore cel preocupa, conţinea următorele informaţiuni a căror importanţă, câ-

pitală ori-cine o pâle aprecia:
«Pentru a complecta ultima mea epistolă

în privința convor-

birei ce am avut cu Împăratul la, Mainau, dicea A. $. R. Pr. Carol
Antoni, îţi trimit în grabă copia unei scrisori trimisă de Imp&ratul Impă&rătesei, în căre vei vedea confirmarea celor ce ţi-am comunicat cum :ă marele luteri:nu urmăresc alt-ceva de cât modificarea art. 7 din Constituţie.
«Im&prătâsa este aici d'o di, ea ia parte într'un mod călduros la,
îngrijirele tale și te salută în mod cordial împreună cu noi toți. Seri-

sorea Impăratului e trimisă de la Gastein și pârtă data. de 25 lulie. În ea scrie în privința afacerilor române următorele :
«In ceia-ce privesce România tu ai sciut deja de a casă cam
desaprobat, pe cât se pote, resoluţiunile Congresului în privinţa
chestiunei evreesci, dar este adevărat că numai după ce sai adus

Ja îndeplinire, pentru că în timpul Congresului nu conduceam ei
afacerile. Natural a trebuit să mă pronunţ de atunci încoa, pentru
stricta aplicare a decisiunelor Congresului, dar cu tote acestea am
cerut în ori-ce ocadiune ce mi s'a ivit, ca să nu se arate prea gră-

biți în chestiunea Evreilor, căci sei prin experiență cam ce fel

-

|
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sunt ei prin partea locului, adică prin Posen, Polonia, Lituania și
Volhinia, şi mai cu seamă în România, unde, după cum se spune,
sunt mai răi ca ori şi unde.
<Totă chestiunea evreească de acolo a fost susțiunută

cu
« cea

mai mare vioiciune numai de Englitera. Însuşi lord Odo Russel,
mi-a mărturisit, în urma observaţiunelor ce-am făcut, desaprobarea sa, și aceasta printrun gest semnificativ. Am expus Princi-

pelui de Hohenzollern (Tatălui M. Sale Domnului), atitudinea. mea.
în chestiunea, evreiască, de care depinde recunâscerea vărului
nostru ca suveran independent, când mi sa plins cu multă emoțiune de asprimea, notei nâstre, șii am mărturisit că n'aveam nici

o cunoscinţă de conţinutul acestei note.
<Când am cerut cu stăruință să mi se pue în vedere acea notă,
mă sa înfățișat allă notă pentru Bucuresci, din care resultă că.
puterile. care ai luat parte la conferinţă, s'ar mulţumi numai ca
principii cu suprimarea articolului proibitiv din Constituţia română, și cu aminarea punerei în practică la o epocă ulterioară,
până

ce se va stabili o înţelegere între guvern

și Cameră. Dacă.

” acâsta cerere ar fi adoptată,nimic n'armai întîrdiare recunoscerea.
Principelui. Te însăreinez să comunici acestă scire la Krauchen-

veis. Vei spune iarăși că sunt sigur că Carol al României și ministerul săi ce s'a schimbat de curînd, va consimţi să accepteze
acestă procedură, și după aceia Camerile
lepeiune.

să dea probă de înţe-

<To'ţă aduci bine aminte că tot-d'auna am

nului român

când ai isbucnit altă-dată

luat -partea guver-:

niscai-va turburări, pe

când Englitera ţinea partea adversarilor săi, pentru că ea vede
în fie-ce ovreiii un Rotșild civilisat».
Ca cum ar fi vrut să dea o desminţire înpăratului, conducătorii politicei Germane comunicară Agentului nostru

din Berlin,

și acesta depeșă Ministerului Afacerilor streine în diua de 19 Iulie,
cum că Puterile cereati să se modifice art. 7 în sensul următor:

10 Deosebirea, de religiune să nu mai fie o piedecă la dobândirea drepturilor politice; 20 Toţi Evreii născuţi în România să se
naturaliseze imediat ; 30 Dreptul de naturalisare să se întindă la.

.
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toți străinii cu un stagii de 10 ani şi cu dispensă pentru cei născuţi în România; și 40 Dreptul de proprietate rurală să, fie legat
de cel politie fără o nici excepţie.
Intr'acest timp, D-l B. Boerescu, care a sosit în diua de 23 Iulie,
a început'turneul săi diplomatic pe la Curțile Puterilor celor mari
europene, și la adus la, îndeplinire în modul următor :
În diua de 26 fu priimit în audienţă de contele Andrassy și avu
cu E. Sa o lungă eonvorbire privitâre la chestiunea Evreilor, și la
21 îi trămise în scris că guvernul va susține adoptarea următorului text al art. 7: Distincţiunea de credinţe religiose nu va mai împiedica pe nimeni d'a dobândi împămîntenire.,Ver-ce străin de ver .
ce religie, va putea obţine calitatea de cetăţenie română prin o
lege individuală, după un stagii de 10 ani. Cei născuţi și crescuţi
în România, care nu s'aii bucurat de vre-o protecţie străină, pot

obţine
gat de
supuși
trecuţi

dispensa de stagii. Dreptul de proprietate rurală va fi lecel politic, respectându-se drepturile câștigate. Israetiţii adi
români, care vor fi câștigat presumţiunea asimilării, vor fi
într'o listă și naturalisaţi în bloc o dată cu legea de revi-

suire a art. 7.

In diua de 28 Iulie D-sa sosi la Berlin și se întreţinu de aceeași
afacere cu D-l de Radovici; în diua de 1 August sosila St. Petersburg, și a doua. di avu o lungă convorbire tot despre chestiunea

evreiască cu D-l de Giers, care suplinea pe Principele Gorceacov
plecat în concediii. Vice-cancelarul rus, neavând nici un interes

politic d'a susţine pe Evrei, vorbi trimisului român despre acâstă
afacere într'un mod fârte favorabil, și spuse fără de înconjur că
Românii aveai dreptate să nu se grăbâscă d'a da drept Evreilor.
În giua de 9 August, D-l Boerescu reînturnându-se la Berlin, avu
o nouă, convorbire cu D-l de Radovici, iar la 10 August sosi la Paris
și a doua di se întreţinu chiar cu autorul care a redactat art. 44
din traetat, adică cu D-l Wadington, Ministru Afacerilor străine
al Franciei. D-sale, trimisul român expuse pe larg tâte primejdiele ce ar înfrunta Românii dând într'un mod pripit drepturi politice de o dată la prea mulți Evrei, dar de surda fu tâtă ostenela,
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căci Ministrul frances rămase neînduplecăcios și statornic în cererea sa d'a se da, de o dată drepturi în bloc la toți Evreii.
La 15 August, D-l Boerescu se întâlni la Diăppe cu Marchisul
de Salisbury, Ministru afacerilor străine al Angliei, căruiaîi expuse pe larg propunerea guvernului român, și revenind la Paris
publică în limba francesă un memorii privitor la chestiunea evre-

iască. În diua de 24 August se reîntorse la Viena şi se întreținu
iarăși cu contele Andrassy; după aceea porni spre Roma, unde
ajunse la 27, și după ce avu două lungi întrevederi cu D-l de Cairoli, în diua de 28 August porni spre România, şi la 2 Septembre
intră în Bucuresci.
Care a fost resultatul acestei misiuni? ni-l spune M. Sa Domnui
nostru în scrisârea ce a adresat tatălui săă în qiua, de 8 August.

Dintr'acea epistolă reese lămurit că resultatul a fost nul și că M.
Sa n'a, aprobat pe deplin acea misiune, care fusese impusă ca o
condiţiune sine-qua-non de către D-l Boerescu la intrarea sa în
minister, fără care n'a vrut să aducă concursul săi și pal pariisanilor săi în resolvarea acestei grele chestiuni, dar ca Domn constituţional a acceptat-o și Y-a dat tot sprijinul spre a obține o deplină reușită. lată conţinutul acelei epistole:
„ «Cele două chestiuni ce se vor resolva când se vor redeschide
Camerile, mă absorbe aprâpe esclusiv, ast-fel că nu pot să'mi a-

cord un minut de repaos atât timp cât ele nu vor dispare de la ordinea dilei. Chestiunea evreiască și aceia a drumurilor de fier sunt
două nuci grei de spart; teamă, mi-e c'o să nise rupă dinţii în ele,
dar încă, sper că vom putea să le dăm de căpătâiii. Dacă vom reu-

și să le regulăm, atunci relaţiunele cu Germania vor lua, altă turnucă, după, cum poți să vedi din citire convorbirea forte interesantă dintre D-l D. Sturdzași Principile de Bismarc reprodusă în
notița aci anexată. De acum vintul ce bate despre Berlin s'a întors
în fav6rea n6stră, mulţumită celor doi factori ce aii contribuit la
dobândirea acestui resultat: adică intervenirei Impăratului ce ţi-o
datorez ţie, iubite tată; scrisorea sa către Impărătesa are pentru
D- lui Sturdza
nine cel mai mare preţ; și misiunei ce am încredințat

care în numele mei a declarat D-lui de Radovici că modul de a

10
“proceda al Principelui de Bismarc, care 'mi creează dificultăți serioase, pe care nu pot să le înlătur, e pentru mine cel puţin ne înţeles. Şi cu tote acestea însuși Bismare și-a exprimat dorința d'a
vorbi cu ministru meii de finance, şi vorbind n'a încetat d'a-mi a„ duce laude și d'a-mi transmite respectele sale.
«Călătoria, D-lui Boerescu, după întrevederea de la Kisinghen,
devenise inutilă, dar fiind-că pusese acestă călătorie ca condiiune neapărată la intrarea, sa în minister, și fiind-că,în nota sa,
circulară respinsese ideea categorielor, am consimţit. să-l lasă să

se ducă ca să pledeze pe lângă cabinetele Marilor Puteri în favrea

listelor sale. Ce sunt listele ? ce sunt caţegoriile ? aceia ce

dice francesul blanc bonnelt saii bonnet
-gura aceiaşi ovrei câţi ar fi fost coprinși
E numai 0 fineţă de advocat.
«I s'a spusla Viena că Puterile țineati
să fie imediat pus în aplicare pentru un

blanc, căci pe liste vor fiîn categorii, însă nominal.
la principiul eare trebuia.
număr ore-care de Evrei;

îmodul d'a se aduce la îndepiinire ne privesce

pe noi.

Brătianu

care a plecat forte suferind la Marienbad, dar care va reveni

săptămâna viitore, a fost de părere ca Boerescu să se ducă ca să-și
dea compt prin el însuși de dificultăţi și de ferma voință a Europei de care el se îndoia, ca membru al oposițiunei, și. că nu era
„contrariit acestei promenade diplomatice a Ministrului nostru al

Af. Streine pe care ar fi fost mai bine să n'o fi făcut'o.»
Intr'adevăr peste scurt timp D-l Boerescu avu prilejul să se încredințeze cum că opunerea luropei era mai seri6să de cât se
aștepta ; în diua de 12 August depeșâ la, Bucuresci că Marele Puteri nu acceptau propunerea sa și că cei de la Paris şi Londra
i făceaii cele mai mari dificultăţi, iar în diua de 14 August, depeşâă că D-lWadincton i-a propus ca, după introducerea, în Constituţie a, principiului art. 44 din tractatul din Berlin, să însereze
următorul paragraf : individii născuţi în România și crescuţi într'însa până la majorat fără să fi fost vre o dată subo protecţiune
streină, obțin imediat

tote drepturile de cetățeni români, în vir-

tutea principiului art. 44 din Tractat; cum am dice încetățenirea
de o dată a peste 100000 Evrei. Acestă condiţiune fu repetată și
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de însărcinatul de afaceri al Angliei din Berlin, ceia ce provocâ
la noi o consternaţiune generală.
Pe când D-l Boerescu cutreera Europa întregă pledând causa
ţ&rei sale față cu diplomaţii întregei Furope, şi culegând mai mult
spini de cât lauri, M. Sa Domnul, care plecase din Bucuresci în
diua, de 25 Iulie, respira aerul curat și sănătos de la Sinaia şi petrecea îndestul de bine în chiliile Monastirei care '] servea de reședință, înpăcîndu-se cu modestul confort al acelor locuinţe de
schimnică mai bine de cât cu făstul palaturilor din Bucuresci într'o climă tropicală. Mulțumită drumului de fier care se apropiase

binișor de pâlele Bucegilor, priimea acolo o mulţime de visite din
Bucuresci și din alte localităţi și gonea departe de M. Sa urîtul ce
ar fi putut să-l prigonâscă în lipsa M. Sale Dâmnei.
In giua de 31 Iulie, aflând că arhiducele Albrecht unchiul Impăratului şi comandantul general al armiei imperiale și regale a venit

în
ca
Va
de

Braşov în
să-i ureze
găsduit în
două gile.

inspecția armatei dintr'acea garnis6nă, ş'a
bună venire și sâra s'a reînturnat cu A. $.
modestul săii locașiii și l'a, avut ca, spete
S'a vorbit fârte mult pe atunci despre acea

dus acolo
[., pe care
în decurs
călătorie,

și sa spus multe lucruri importante despre scopul stă, și s'aii făcut multe comentarii prin diare despre însemnătatea, consecin-

ţelor ce ar avea, dar M. Sa în scris6rea adresată Tatălui Săi dice
cănumai o amabilitate personală din propria sa iniţiativă a dus pe

bătrînul Arhiduce la Sinaia. Cu tote acestea. evenimentele ce aii
urmat'at dovedit că cu acea ocazie nu s'a dejunat şi prândit numai, precum s'a dis, şi nici nu sat mărginit numai d'a face escur-

siunipe valea Peleșului, ci sa făcut și politică și s'a preparat terenul unei învoiră viitâre și sau schițat bazele viitorei intrări a
României în tripla alianţă cea nouă care chiar de atunci începuse
să se plămădescă. Acesta fu o meritată recompensă făcută de Ro-

mâni diplomaţiei rusesci.

IX.

Redeschiderea Corpurilor legiuitâre şi votarea, textului
definitiv al art. 7 din Constituţie.
Camerile se deschise în diua fixată prin mesagiul de închidere,

adică la 11 August 1879 printr'un mesagiă domnesc citit în ambele Corpuri legiuitâre de către D-l M. Kogălniceanu care împlinea sarcina de Pres. al Cons. de Miniștri în lipsa D-lui Brătianu.

Mesagiul de redeschidere fu scurt. În ceia ce privea chestiunea
.

„ardătâre la ordinea dilei, el dicea numai:

«Miniștri mei vor supune actele atingătore de reviduirea art.
7 din Constituţie cerută da art. 44 din Tractatul din Berlin, pe
care, cu tote sacrificiile ce ni le impune, România la, priimit prin
glasul representanților săi... Am deplină convincție că Camere și
guvern vor pune tot zelul, tot patriotismul și totă prudența politică
spre a ajunge Ia o soluţiune care pe de o parte să dea satisfacțiune principiului libertăţii religiâse... proclamat de Europa, în-

tregă, iar pede alta să împace cu acest principii necesităţile
nâstre

„naţionale și economice».
După

a

ce s'a dat citire acestui mesagii, din causă că lipsea
din

țeră D-l Prim-Ministru, în urma propunerei făcute în Cameră
de
D. P. Ghica, desbaterile se amânară în ambele Corpuri
legiuitre
până la 21 August,
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Intr'acest timp sosi în eră numerile din Gazeta Crucii din Berlin, cu data, 30 şi 31 Iulie care conţineaii un articol scris de profesorul Geffken din Strasburg, în care apăra interesele României
contra atacurilor evreesci, descria, pe Evreul din România ast-fel
cum e în marea sa majoritate, deschidea ochii Germanilor asupra
politicei rusesci care introducea zizania în politică spre a sustine
interesele sale politice și economice în paguba Germaniei, și atrăgea atenţia celor în cădere asupra atacurilor presei rusesci îndrep"tate contra, politicei germane. « Ar fi o mare fericire pentru România, termina acel articol, dacă s'ar ivi un conflict de interese ce

din Qi în di se desineză mai mult. Germania ar fi obligată ca, chiar
fără voia sa să ia apărarea, acestui tânăr Stat».

Tot atunci se lăţi scirea că contele Andrassy ar fi avend ințenţiunea să părăsescă, postul de Ministru al Af. streine din imperiul
Austro-Ungar și să se retragă în viața privaţă, după ce în diua de

16/25 August, a avut o lungă convorbire cu Pr. de Bismare la
Gastein și a discutat mult timp despre posibilitatea, înjghebării
unei noi triple alianţe, din care să fie exclusă Rusia. Acestă idee
a fost resultatul atacului înverșiunat şi neexplicabil ce presa sa a
început de cât-va timp să susţie în contra Austro-Ungariei și mai
cu sâmă a Germaniei. Se dice că acea demisiune ar fi fost provocată de trimiterea unei numerose missiuni militare din inițiativa
personală a. Împăratului Wilhelm la Varşovia, unde venise de curînd Împăratul Alexandru II, care provocase mare nemulțumire Și

neîncredere la Viena și chiar la Berlin.
Ca, consecinţă a, acestei misiuni, Principele de Bismare a lăsat
cura de la Gastein și s'a repedit la Viena unde a avut o lungă întrevedere cu Impăratul Franţ Iosif, faţă, fiind și contele Andrassy,
Cu acea ocadiune cancelarul Imperiului German a pus în vederea Impăratului o înțelegere în scris subserisă de D-sa și de contele Andrassy pe care Împăratul a, aprobat-o și a subseris-o. Acest act politie prin care sa stabilit o alianţă deo

cam dată dublă

a fost premergătorul înjghebărei triplei alianţe care există și adi și
care şi-a dobândit existența ast-fel cum e acum în anul 1883 când
a eşitla lumină. El a fost priimit de t6tă presa germană și austriacă,
V. VI.

8
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după cum afirmă Notele privităre la domnia Regeluă Cărol, cu
multă bucurie, și că opiniunea publică din ambele state s'a declarat forte satisfăcută de alianța defensivă ce s'a, încheiatântre
Germania și Austro-Ungaria, prin intermediul Principelui de Bismarc, și că presa; rusă a îndoit atacurile contra Germaniei.
Tractatul sa, încheiat chiar de atunci, dar de o cam dată sa
ținut secret până a intrat și Italia în combinaţiune. Prin el vechia
amiciţie dintre Germania și Rusia sa sguduit puternic Și chiar a
început să se surpe, spre binele nostru, precum vom vedea în capitolul privitor la soluţia Arab-Tabiei, și relaţiunele dintre marele
puteri s'ai desemnat în mod mai lămurit, dar contele Andrâssy
autorul acestei înțelegeri n'a mai rămas la postul săi, n'a mai vrut
- să rămâe, și în diua. de 10/22 Septembre și-a depus în mod definitiv dimisia, și împăratul a ales ca succesor al săii pe Baronul de
Haymerle ambasadorul Austro-Ungariei la Roma, carea intrat în
funcţie în giua de 26 Septembre. In aceiași di împăratul a trimis
contelui Andrassy un rescript imperial prin care” i mulțumea, călduros pentru serviciele aduse imperiului și și exprima părerea de
r&u că se retrăgea din afaceri din causă de sănătate. M. Sa Domnul
nostru aflând consumarea acestul fapt politic, simţi o vie părere

de răi, și se grăbi a” trimite o scrisâre prin care-i mulțumea, pentru relaţiunele cele mai amicale ce întreţinuse cu M. Sa și cu representantul Săi, și se arătase în tot-d'auna amic sincer al Româ-

niej și tot de o dată își exprima. regrete mii că s'a. retras

așa de

- curind de la afaceri.
|
„ Principele Gorceacov ca, să contrabalanţeze efectul neplăcut ce
a produs în Rusia alianța Germano-Austriacă contra Rusiei,
vru
să profite de faptul că împăratul Wilhelm asista pe rind la.
două
mari manevre militare ce au avut loc: una în Alsacia-Lorena
aprope de frontiera Franciei, şi alta la Konigsberg g aprope
de fron=
tiera, Rusiei, la care ati luat parte forțe considerabil.
de numerose, propuse D-lui de Wadington o alianță între
Rusia, și Francia, dar D-sa a respins-o cu cea maj pronunţată
răceală. Strugurii

încă, nu se copsese.
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Într'acest timp în România s'a redeschis în diua de 21 August de
o cam dată Camera, dar în loc d'a se ocupa de art. , începu să se

ocupe de chestiuni curente pentru că încă nu se reintorsese în Bu-

curesci nică D-l1.C. Brătianu, nică mai ales D-1B. Boerescu care era
așteptat cu cea mai vie nerăbdare, de și t6tă lumea scia, că misi-

unea sa n'a dobândit nici un resultat mulţumitor. Acâstă stare de
lucruri dură până la 2 Septembre. În Senat lucrurile se petrecură
și mai răi; el fără să se proroge de la sine nu se mai putu com-

plecta. D-l Brătianu reintră în ţară în qiua de 22 August și se duse la Sinaia, spre a presenta, M. Sale omagele sale, iar D-l B. Boerescu
reintră în Bucuresci la 2 Septembre și nu se mai duse Ia Sinaia,

căci M. Sa venise în ajun în Bucuresci ca, să se restabilescă în ca-

pitală fără să se mai întrne la Sinaia. M. Sa venise în Bucuresci
și 'Și luase reședința în palatul de la Cotrocent ca să fie în capitala
Sa în timpul discuţiunei art. 7, spre a putea potoli întru cât-vaprin
presența, Sa impaciența ce arătaii mai ales deputații Moldoveni

d'a termina cât s'ar putea mai repede cu votarea acelui articol, dar
într'un sens forte ostil voinței Europei.
În diua de 4 Septembre D-l raportor V. Conta citi raportul prin
care recomanda, Camerei votarea proectului redactat de majori- tatea comisiunei speciale. După aceia citi redacţiunea definitivă
a noului articol, care era aprope identică cu a comisiunei, precum

și un contra-proect subscris de D-l D. Giani, Colonel D. Leca și E.
Lăţeseu, în sensul vederilor guvernului, în care era admisă ca dis-

posiţie excepțională votarea o dată cu art. a unui număr 6re-care
de israeliți, o moţiune însoţită de un mare număr de considerante,

subscrisă de D-nii C. Ghica, Iancu Ghica, J. C. Negruţi, P. Casimir,
C.Ciupercescu, N. Blaremberg,V. Conta şi D. Rosetti-Teţeanu prin

care declaraii că n'ar fi caz d'a se modifiica art. 7 din Constituţie
și în fine o moţiune sub-scrisă de D. I. Protopopescu Roșianu și
altă 13 Deputaţi prin care făceaii aceiași declaraţiune.
Du pă ce se termină cu citirea acestor proecte, contra-proecte

şi moțiuni, se încinse o discuţiune de reglement asupra procedurei
de urmat cu ocăzia discuţiunei acestui articol, și 'și exprimară mai

multe păreri contradictorii într'acestă privinţă. Cei ce vorbiră fu:
.

|

n.
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D-nii N. Blaremberg, N. Fleva, D. Giani, care declară că retrage
contra-proectul săi, Al. Lahovari, G. Vernescu, care combătu retragerea, Preşedintele Consiliului de Miniștri, G. Chițu, N. Ionescu,
P. P. Carp şi D-l C. A. Rosetti, Președintele Camerei, care. dădu
mai multe lămuriri, după care Camera închise discuţiunea, prealabilă și începu discuţiunea, generală.
În discuţiunea generală se rostiră discursuri memorabile, unele
plinede patriotism, altele pline de venin și altele ceva mai obiective, dar tâte elocuente și bine documentate, prin care de sigur
s'ar fi făcut mai multă lumină dacă patima n'ar fi fost prea. violentă. Cel ce vorbi mai întâiii fu D-l N. Blaremberg, care combătu

modificarea art. 7, şi vorbi până la finele ședinței. În qiua de 5.
Septembre vorbi D-l V. Conta într'același sens, cu tote că era raportor al proectului majorităţii ; cu acea ocazie rosti un virulent

rechisitoriii contra Evreilor. După D-sa vorbi D- T. Maiorescu,
care într'un discurs forte remarcabil dar forte răutăcios, lăudâ pe
Evrei, dar ceru amânarea soluţiunei chestiunei lor până la o epocă mai priinci6să ce nu d&erminâ, şi combătu cu asprime conduita guvernului într'acâstă afacere și în tote cele ce ai provocat-o. În fine a terminat prin a cere amânarea discuţiunei, vorbind ca conservator, și spuind că exista în ţeră o agitaţiune îngrijitâre care făcea, primejdi6să ori-ce soluțiune într'asemenea mo-

mente.Spre a risipi îngrijurarea. produsă de cuvintele ])-sale, vorbiră pe rînd D-nii |. Câmpineanu, N. Kreţulescu Ministru cultelor:
Și al instrucţiunei, prin care cerură de la deputaţi calm și concordie, și D-l M. Kogălniceanu Ministru de interne, prin care declară.
în mod categoric că lua asupră-și răspunderea situațiunei, și promise a menţine ordinea fără mijloce silnice.

Pi

După, aceia se ceru închiderea discuţiei, la care guvernul se opuse cerînd să fie lăsaţi să vorbescă și partisanii modificării art. 7
și propunerea se respinse cu 62.voturi avend 61 pentru, adică la
limită. După ce s'a respins închiderea discuţiunei, vorbi până 1
finele ședinței D-l Al. Lahovari, care rosti o pasionată filipică contra guvernului cu cunoscuta sa elocuenţă și violenţă, şi care în
în loc d'a vorbi de modificarea art. 7 atacâ guvernul, compunerea.
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sa, şi întreg partidul guvernamental și termină prin a. declara că
n'avea încredere în guvern,

In diua de 6 Septembre vorbi D-nul N. Ionescu care asemeni
critică întrega conduită a guvernului de la deschiderea chestiunei
israelite și până într'acea di, fără a, se ocupa de cât în treacăt de

acea, chestiune; după D-sa vorbi D-l P. P. Carp care asemeni atacă,
guvernul și mai ales ministerul de coalițiune, din care D-sa a refuzat să ia parte când i sa propus, şi în fine a terminat prin a de'saproba discursul rostit în diua, precedentă de amicul săi politie

şi personal D-l T. L. Maiorescu, pe care îl calificâ ca pe o productiune măiastră, dar sub punctul de vedere moral ca pe o faptă rea.
In treacăt D-sa făcu apel la majoritate și minoritate ca să'şi retragă proectele şi să vie guvernul cu unul al săii. După D-sa vorbi
D-l M. Kogălniceanu, Ministru de Interne, care dădu mai multe lă-

“muriri în privința desbaterei chestiunei israelite în sînul Congresului din Berlin și asupra gravităţii decisiunelor sale, și apără cu.
căldură conduita guvernului de la deschiderea acestei chestiuni .

şi pân'atunci. După ce termină D-sa vorbirea. s'a pus la vot propunerea D-lui Maiorescu de amânare și s'a respins cu 75 voturi,

având 53 pentru; apoi s'a

ridicat şedinţa.

În ședința de la ? Septembre a. vorbit iarăși D-l N. Blaremberg
care" rosti un discurs forte violent, forte semeţ şi forte agresiv la

adresa guvernului și a majorităţei sale. D-l T. Lăţescu vorbi după
D-sa şi se ocupâ, numai de art. 7 și se încercâ să, apere proectul

majorităţii și un amendament la el propus de D-sa. După D-sa
vorbi D-l G. Vernescu care susținu reviduirea, art. însă cu mari
îngrădiri care echivalau cu un refuz de împămintenire, și susţin&ndu-și părerea.nu se putu opri d'a ataca guvernul cu cea mai teribilă vehentenţă. D-sa își termină discursul prin a'și exprima speranța, că Europa ne va recundsce independenţa și fără votarea
art. 7. La acestă cuvintare respunse iar D- Ministru M. Kogălni-

ceanu care spulberă acea speranță făcend 6re-care destăinuiri diplomatice; după aceia, fiind în mod mai special atacat de fostul

săii coleg de minister din 1876, atacă și D-sa cu aceiași vivacitate pe D-nul Vernescu, și termină dicând: Ei nu sciii ce se va
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,

hotări de cabinet, dar scii că acei care vorbese ca D-l Vernescu
iat asupră-le o teribilă răspundere înnaintea lui D-dei și a ţărei,
și n'ași vrea ca acea răspundere să” găsescă, aiurea prin colţurile
_ăre), ci săi găs6scă aci adunați... După aceia ședința se ridică la.

53/, ore sera.
La 10 Septembre urmă discuţiunea și vorbi D-l T. L. Maiorescu.

Cu acea, ocazie D-sa atinse chestiunea petiţiei de la Iaşi cu pedâpsa .
cu mortea, operă în mare parte a D-sale, apoi făcu o revistă retrospectivă a istoriei politice contimporană, criticând și ridiculisând
conduita liberalilor încă, de la 1848, apoi reveni la art. 7, declară
că a fost în tot-d'auna și chiar atunci era amic al Evreilor, dar
„că nu putea, priimi să dea într'acele momente o soluţiune acestei
„Chestiuni fiind o primejdie naţională, și termină dicend: Să nu
uităm că poporul român care a luptat atâtea generaţiuni pentru
libertatea lui, nu vrea să expire mizerabil la piciorele alianţei is-

vaelite fără luptă și fără glorie. Glânţele le priimim, otrava nu.

"După D-sa vorbi D-l B. Boerescu, Min. Af. străine, care dătu.

|

“- mal multe lămuriri în privința istoricului chestiunei israelite, a-

trase atențiunea Camerei asupra importanţei art. 44 din Tractatul
'din Berlin și asupra gravelor consecinţe ce ar resulta pentru eră
“în cas d'a nu ne supune hotărirei Europei, şi termină declarând
că guvernul va presenta un noi proect al săi care în curînd va

fi supus desbaterei Camerei. In urma acestei cuvântări şedinta s'a,
ridicat la 6 ore sera.
|
|
Da
La 11 Septembrie vorbi iar D-l N. Ionescu care făcu asemeni
- -,

un istoric al Evreilor din ţera nâstră din timpurile cele mai depăr*

tate și conchise că la noi nici o dată n'aii fost Evreii prigonită,
dar
cu tâte acestea s'ait luat în tot-d'auna măsuri de precauţiune
de |

ordin economic și religios, prin urmare și acum trebue
admis proectul majorităţii care desfiinţa, piedeca constituţională,
impusă,

necreştinilor, dar prevedea 6re-care îngrădiri reclamate
de pru-

"“denţă şi de siguranța Statului, căci, dice D-sa,
trebue să înţelegem

că Europa n'a voit să ne silscă d'a introduce
un element de de-

sordine în Statul nostru,ci s'a mărginit numai
la proclamareaprin-

cipiului de a, asigura egalitatea de drepturi la
cei ce vor voi să

|

19
intre la exercitarea, acelor drepturi, dar nu și la aceia, cari s'aii
considerat ca străini. După D-sa vorbi D-l A. Sihleanu, care apără,
guvernul, noua, composiţie ministerială și soluțiunea, preconisată,

de el și ceru respingerea prosctului majorităţii delegaților.

După D-sa ţinu D-l Prim-Ministru [. C. Brătianu, un lung șiimportant discurs prin care scâse în evidenţă necesitatea formărei.
ministerului de coaliţie,il apără cu căldură precum și faptele sale,
răspunse la tte atacurile ce “i at adresat toţi adversarii de t6te'
nuanțele și termină qicend în substanţă: 'Trebue să resolvăm cât
se pâte mai curînd acestă chestiune pentru ca să avem mintea şi
inima liniștită spre a putea, ca să dobândim o emancipare, dar nu

p'a israeliților, pe care nică o dată nu-i vom priimi să se compare |
cu noi, ci p'a, acelor ce muncesc dar munca, lor se duce în vint sai
în pungile cămătarilor, p'a claselor muncitoare cari ai ajuns într'o

stare de desolaţiune, p'a ţăranilor cari sunt temelia 'Țărei Românesci, pentru ca ţăranul și clasele muncitâre să se folosâscă, de in- .
stituţiuni de credit, de lumina şcâlelor etc., în cât munca lor să
nu se ducă să alimenteze numai fabricele de lux și să umple pungile cămătarilor și intermediatorilor lor.
După acest discurs discuţia, se închise, propunerea de nerevi-!
suire se respinse cu 102 v. având 28 pentru și proectul majori-.
tăţii asemenise respinse cu 75 voturi avend 53 pentru precum
şi o abţinere ; după aceia ședința, se ridică la, '? ore sâra.
|
În şedinţa de la 12: Septembre, după ce făcură mai multe propuneri, declaraţiuni, explicaţiuni, și discuțiuni în privinţa, conse-

cinţelor voturilor din ședința. precedentă, la, care luară parte D-nii
A. Visanti, 1. Protopopescu Roșianu, V. Conta, T. L. Maiorescu și
C. A. Rosstti, D-l B. Boerescu Ministrul Afacerilor străine citi o
lungă expunere de motive şi următorul proect de lege pe care "|
depuse pe biuroul Camerei.
Proect de lege pentru revisuirea art. 7 din Constituţiune.

Articol unic, În locul art. 7 din Constituţiune, care se revizuesce, se va
pune următorul:

”

|

„Art. 7. — Diferinţa de credinţe religi6se şi de confesiuni nu constitue în România o piedică spre a dobândi și a exercita drepturile civile și politice,
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$ 1. Străinii, de ori-ce religiune, vor putea dobândi înnpămîntenirea prin
legi speciale și individuale.
,
Același drept se dă acelor cară, fără a fi cetăţeni, se află în România ca supuși Români.
.
.
.
Ş 2. Nu vor putea dobândi, sub veri-cetitlu ar fi, proprietăţi rurale — afară
de vii, locuri sai case în orașe — de cât acei cari vor fi cetățeni Români, respectându-se însă drepturile acelora, cari le ai după legile anteridre, saă în
virtutea, tratatelor existente între România și alte Statură.
$ 3. Toţi locuitorii aflători, în momentul anexărei, ca. cetăţeni otomani, în
provincia Română de peste Dunăre, Dobrogea, care se declară parte integrantă
a României, aă de o potrivă tote drepturile şi datoriile de Români, conform
regimului special ce se va. prescrie pentru. acea provincie de către Adunările
Legiuitâre.
Restricțiunea relativă la dobândirea, proprietăţei rurale nu se aplică la
Dobrogea. ,
-Ş 4. Cei născuţi și crescuţi în România până la majoritate, și care nu se
vor fi bucurat nică o dată de vre-o protecţiune străină, vor fi de drept dispensai de stagii, când Adunările vor admite cererea lor de naturalisare.
$ 5. Se declară cetățeni, pentru astă una și singură dată, acei supuşi Români, de veri-ce religiune, cari s'aii asimilat cu națiunea, şi a căror nume Și
calităţi se voteză de către Corpurile Legiuitore de o dată cu acâstă lege.

Acei dintre dînșii cari, în timp de un an de la acestă admitere la cetăţenie

nu vor reclama, diploma, de indigenat, vor perde arepturile ce li se acordă.
Președintele consiliului ininiștrilor, şi ministrul lucrăr, publice,
|. C. Brătianu.
Ministru de intezne, M. Kogălniceanu.
Ministru cultelor şi instrucțiunei publice, N. Kreţulescu.
Ministru financelor, D. Sturdza.
Ministru afacerilor străine, B. Boerescu.
Ministru de resbel, D. Lecca,
Ministru justiţiei, A. Stolojan.

Acest proect de lege fusese preconisat, impus D-lui Brătianu şi

susținut cu multă căldură de D-l B. Boerescu atât înnaintea, consiliului de miniștri cât și înnaintea cabinetelor europene, în visita,
ce D-sa a făcut tuturor Curţilor străine; el a fost priimit de către
D-1 Prim-Ministru cu inima înfrîntă de mâhnire, ca o extremă concesiune acordată exigenţelor Puterilor și ca un mare sacrificii ce
cerea naţiunei spre a scăpa din greaoa, dilemă în care se găsea,
pentru ca pe urmă să potă să'și vadă în liniște de alte nevoi mai
utile țărei. După citirea acestui proect, el fu trimis de urgenţă în

secțiuni și ședința se ridicâ la 7 ore sâra.
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Pe când în secțiuni se discuta cu multă aprindere fie-care paragraf și aliniat al acestul articol şi patimile se deslănţuiaă între
culise cu o furie crescândă, începură să curgă din Provincie, şi mai
cu semă din Moldova, petiţii acoperite cu sute de iscălituri, prin
care cereaii cu ton imperios respingerea ort-cărut proect care ar

fi deschis Evreilor drumul spre împămintenire, ori în ce mod ar
îi fost, dintre care unele insultaii guvernul numindu-l trădător și
arunca blesteme grele asupra tnturor acelor ce ar fi cutezat să

voteze modificarea art. 7 ori în ce mod ar fi fost. Asemenea petiţii
îură depuse pe biuroul Adunărei Deputaţilor și citite în diua de

20 Septembre de D-l G.Vernescu din partea unui mare număr de
locuitori din jud. Teleorman; în diua de 21 Septembre fu citită de
unul din secretari o depeşe din partea unor locuitori din PiatraNeamţu; în diua de 25 Septembre asemeni o petiție a mai multor

locuitori din Roman, din Dorohoi și din Băcăti; în giua de 26 câte-

va petiţii ale mai multor locuitori din Alexandria, Iași, acoperite
cu 600 iscălituri, din Vaslui și-din Botoșani; în diua, de 27 nu se
- mai citi ci se anunţă numai sosirea, unor asemenea petiţii de la Tecuciii, Roman

și alte localități. Pe lângă aceste petiţii ostile mo-

dificării art. 7, mai veniră petiţii și de la Pitești, Curt6a, de Argeș,
“Teleorman și Alexandria favorabile proectului guvernului. Asemeni în diua de 27 se anunță. numai sosirea, unor asemenea, petiţii de la Râmnicu-Sărat, Tecucii și Brăila, prin care mii de cetăţeni cereau să se modifice acel articol în sensul proectului depus

de guvern. Tot la 27 sosi petiţii în același sens din partea unui număr Ore-care de Evrei.

Unele dintre aceste petiţii trimise de Evrei erai cuviinci6se și
respectuose faţă cu representaţiunea, naţională a ţărei, între pămîntenii căreia ei vrea să se prenumere, dar într'altele un nume&r îndestul de mare de Israeliţi avură îndrăsnela d'a, se exprima

în nisce termeni atât de necuviincioși, de nesocotiţi și de plini de
insultele cele mai revoltătâre, în cât Camera în unanimitate găsi

de cuviinţă ca. să nu mai citescă asemenea, petiţii, spre a nu mai
întărita spiritele populaţiunei care şi fără de aceste insulte grosolane erai îndestul de întăritate.

Ea
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Camera fu prudentă: şi întel&ptă, dar unele gazete de scandal
_ce se publica într'acel timp în ţeră, şi care profitaii de tote ocaziunile, chiar de cele nai primejdise existenţei țărei, pentru a face
dificultăţi guvernului, nu fură tot atât de cu minte, ci începură să
sufle în foc spre al transforma în incendit și mai turnară Și untde-lemn pe d'asupra spre a face din incendii un pârjol. :

Întracest timp de discuţiune oragi6să în Cameră, și de trimiteri de petiţii contradictorii, spiritele în ţâră și mai ales în Moldova,
începură

să fie atât de agitate, în cât D-l M.

Kogălniceanu, cu

16tă asigurarea, ce dătuse în Cameră ca Ministru de interne cum
că va menţine buna ordine fără să aibă nevoe de măsuri extreme,
începu să fie forte îngrijurat, să comunice M. Sale preocupările
sale şi să provâce un consilii de miniştri presidat de M. Sa pentru
ca să discute și să găsescă mijlocele cele mai nimerite prin care

„să liniștescă spiritele. Cu acea, ocazie M. Sa, dise că, în consideraţia marei influențe ce D-sa ca fruntaş moldovean avea între
„Moldoveni,îi revenea în mod firesc totă sarcina şi tot meritul da

“menţine liniştea și ordinea între locuitori, însă într'același timp .
tot D-sale îi revenea și responsabilitatea în caz de complicaţiune.
'D-l Brătianu împreună cu întregul consiliti de miniștri sprijini această părere şi declară D-lui Kogălniceanu, că D-sa ca cap al
guvernului îi da mâna liberă d'a lua măsurile ce va crede mai nemerite. Drept răspuns la t6te aceste manifestații de confienţă, D-l
Kogălniceanu avu dibăcia

d'a potoli

spiritele fără să ia, măsură

extraordinare, d'a, linişti pe cel îngrijuraţi, d'a potolipe cei svăpăiaţi și da menţine ordinea fără ca că se întâmple un singur incident supărător și întărîtător între Români şi Evrei.
„Dacă Românii stătuse liniștiți şi 'şi înecase necazul şi indignarea
contra, Evreilor care, de la introducerea,

art. 44 în Tractatul din

Berlin, devenise, mai ales în Moldova, d'o aroganță provocătăre,
aceștia nu găsirăde cuviinţă să păstreze tot același calm şi moderaţiune, ci, de și erai numai candidaţi la cetăţenia română, începuse
să fie țanţoși și agresivi. Pe când ferberea era în toiul ei denșit începură să creeze o agitaţiune mincinosă și după aceia să se plângă
la organele evreesci și evreofile din Europa, și mai cu semă din En-
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glitera, cum că at început să fie persecutați și maltrataţi, nu nu-

mai de către cetăţenii Români, dar şi de către autorități. Iată de
ce pretexte ridicole și într'același timp odiose S'aii agăţat ci spre
a ne ponegri în occidentul Europei :
a
Pe la 15 Septembre unul din Prefecţi a trimis la urma, sa un .
convoi de vagabondi găsiţi prin orașe fără căpâtii; între acești
vagabondi majoritatea erai: Români, dar se afla și un număr Orecâre de Evrei. Pe atunci, ne fiind încă construite liniele drumului

de fier laterale, și cele în ființă fiind administrate de străini, care
cereaii guvernului preţuri de transport forte scumpe, asemenea
convoiură eraii transportate dintr'o localitate într'alta pe jos, în

grupuri mari sai mică, însă liberi și escortaţi de doi saii patru călărași. Un asemenea convoiit trecu într'acea di și prin Adjud, orășel din Moldova locuit în mare parte de Evrei.
Cum îl vădu pacinicii urmași al lui Israel dintr'acea localitate,
numai de cit se adunară într'un număr enorm de mare și de pornit pe gâlcâvă, îl înconjurară, desarmară și terorisară pe călărași,
dătură pe Români la o parte, aduse din depositele lor de fierări!
vechi lanţuri și cătușe grele care nu mai eraă de mult în uz, nici
măcar în temniţele nâstre, ne cum prin poliţii, încărcară cu ele
pe ebrei, mai adăogară un număr măricel şi dintre locuitorii evrei
dintr'acel tîrg, pe care-i îmbrăcaseră în nisce trenţe scârbose, pe

care asemenea îi încărcară cu lanţuri; siliră după aceia prin ameninţări pe călăraşi să precedeze și să urmeze acest convoi fantastic de carnaval, și după aceia aduse un fotograf evreii şi puse

săi fotografieze, și pe urmă trimise fotografia la diarele ilustrate
din Englitera: Acestea vădind totografia. credură cu bună credinţă că mascarada era realitate, că fotografia reprâducea, o scenă,
reală și c'aveaii înnainte un tabloii adevărat, și după ce o reproduse
începu să ne adreseze cuvintele cele mai insultătâre şi să ne acuze de barbarie, :
De îndată, ce vădu acestă scenă plăsmuită,
D-l A. Cremieux,
președintele Alianţei israelite publică în diua de 20 Septembie în
ziarul frances: „Le 'Teinps“ o epistolă, prin care făcea guvernul
și statul român r&spundător pentru aceste pretinse persecuţiuni
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ale nevinovaţilor israeliți și ceru intervenirea Europei ca să pro-

tege pe coreligionarii săi.
Guvernul pentru a constata adevărul, a dovedi minciuna și a
risipi tâte aceste acusaţiuni nemeritate, numi O anchetă care făcu

„cele mai minuţi6se cercetări, și dovedi chiar prin - mărturia, unui
mare număr de Evrei că lucrurile s'aii petrecut cu totul alt-fel,
adică ast-fel precum le-am descris mai sus. Resultatul acestei anchete a fost publicat în Monitorul de la 2 Octombre. Mai nainte
de acâstă dată, chiar în diua de 22 Septembre D-l Calimachi Catargiu desminți tot în Le Temps afirmaţiunele D-lui Cremieux.
Alarmate de aceste sgomote atât de contradictorii marele diare
din străinătate trimise în ţâră la noi un mare număr de corespon-

denți, și aceştia,
țară, de adevărul
râscă cu interes
putaţilor spre a

după ce visitară întrega Moldovă şi se încredinadevărat, veniră în Bucurescă, începură să urmălupta oratorică ce se desfășiura în Adunarea Deraporta după aceea adevărul adeverat diarelor

lor care după aceia se mai liniștiră.

Într'acâstă svărcolire titanică, dintre
şi Turcii rămăsese indiferenți faţă cu
acestor corespondenţi străini bucură
adevărul avea să se dea la lumină, dar

toţi Europenii numai Rușii
acâstă agitaţiune. Venirea
pe M. Sa, pentru că în fine
îl îngriji forte mult venirea

fără veste a Pr. Bismarc la Viena, despre care am vorbit mai sus;

îl neliniști pentru că pân'atunci M. Sa, încă nu scia în mod catego-

ric cum că între Germania și Austro-Ungaria, se stabilise în mod
definitiv alianţa îndreptată contra Rusiei. Ea, îl făcuse să crâdă
că Cancelarul de fier a venit ca să se înţelâgă cu Împăratul Franţ

Iosif în privinţa. unei măsuri de constringere în contra nâstră, în

cas când n'am grăbi punerea în aplicare a Tractatului din Berlin.
Aceste griji neliniștitâre fură 6re-cum risipite prin visita oficială ce'i făcu Pr. Alexandru al Bulgariei care sosi în Bucuresci
în Qiua, de 18 Septembre. Capul noului stat vecin fu priimit de către M. Sa Domnul nostru, și de întrâga. populaţiune a Capitalei cu
multă simpatie. El fu găsduit în palatul de Ja Cotroceni unde "Și
alesese reședința M. Sa, și fu 6spetele M. Sale, și stătu între noi
până la 23 când se reîntârse la Rusciuc.

In timpul petrecerei A.
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S. R. în palatul de la Cotroceni printre sărbări, recepțiuni, reviste
și prinduri de gală oficiale, avură loc între cei doi Domnitori vecini
multe convorbiri politice, și Principele Alexandru fu nevoit să se
plingă de obstacolele ce-i punea în
care la descurajat forte mult, apoi
prea liberală și prea nepotrivită cu
naintat în cultura intelectuală, apoi

cale, mai întâiă panslavismul
constituţia bulgară care era.
un popor primitiv și puţin înarmata, ai cărei oficeri şi sub-

oficeri erai în mod esclusiv ruși și în fine desele neînţelegeri ce avea cu Rusia oficială, din causa lor. M. Sa Domnul nostra îi povesti maă întâiu primii săi ani de domnie și dificultăţile ce a întempinat până ce a făcut deplină cunoscinţă cu poporul săii și cu
Gmenii săi politici, șii recomandă să, aibă răbdare și să nu se descurageze.
În sfirşit cu o di mai 'nainte de plecarea, Pr. Alexandru, la 22
Septembre D-l Raportor D. Giani citi raportul prin care cerea admiterea de către Cameră a proectului propus de guvern cu 6re-

care modificări. Iată în resumat conţinutul acelui raport:
|
După ce făcea istoricul punerei la ordinea dilei a modificărei art.
7 spre a se supune decisiunei luropei și enumera. peripeţiile prin
care a trecut redactarea noului art., precum și dificultăţile ce a întimpinat atât în Cameră cât și în ţâră. votarea sa, raportorul spunea, că, «Israeliţii în ţările occidentale ai putut să dobândescă fără
dificultate împămîntenirea, în massă, pentru că ei singuri mai 'nainte d'a dobândi acest drept, sai asimilat cu națiunea predominătore, s'a supus legilor ei, ai adoptat usurile sale, aă luat parte

la sarcinele ei și şi-aii dat tote silințele ca să fie nisce adevăraţi cetăţeni ai patriei lor adoptive, lucrând în sensul aspiraţiunilor na-

ționale ale acelei patrii. Pe lângă acesta, eraii și puţini numeroși.
Nu tot ast-fel sai purtat cu noi Evreii din România. Cu tote că
eraii forte numeroși, aprâpe o optime din întrega parte a întregei

populaţiuni, ei în tot-d'auna s'aii sustras de la, îndeplinirea, datoriilor cetăţenesci, mai toţi aii invocat și ai dobândit calitatea de
supuși străini ca, să scape de bir și de armată, şi cu tote că naţiunea română le-a respectat în tot-d'auna religiunea și practica.
lor religi6să, le-a, îngăduit să aibă sinagoge, comunităţi religiose
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şi școli confesionale ale lor, și cu tâte că ati trăit şi s'ati îmbogățit
între noi, totuși s'a plâns în tot-d'auna de persecuţiuni, ne-aii denunţat lumei civilisate ca, pe nisce prigonitori barbari şi at atras

fără drept asupra. nostră, ura, şi dispreţul lumei întregi.
Asemenea, concetăţeni cari n'aii vrut să ia parte nici la bucuriile
şi nică la durerile n6stre, care nu ne-ai ajutat atuncicând am avut

mare nevoe de ajutor și nici o dată n'aii manifestat prin faptele lor
dorinţa d'a se face Români, nu pot să dobândescă împămintenirea
în bloc, întocmai ea, cei din occidentul Europei, pentru că nu sai

silit să-i imiteze, și primindu-se ast-fel cum sunt, ar constitui un
pericol economic și naţional. Ei vor priimi împămintenirea numai
în mod personal și prin legi speciale, în urma unui minuţios epiteriii, acei ce vor da dovedi de asimilare. Vor face excepţie o dată
pentru tot-d'auna, evreii însemnați într'o listă care prin faptele lor
anteriore, fie pe câmpul de răsboiii, fie prin fapte meritorii pe tărimul păcei, aii dat dovedi de asimilare.
Iată și proectul de lege citit odată cu raportul :
Proect

de lege

pentru

revisuirea

art. 7

din

Constituţiune.

Art. unic. — In locul articolului 7 din Coristituţiune, care se revisuesce,
se va pune următorul:
Articolul7. — Diferenţa, de credinţe religidse șiş de confesiuni nu constitue
în România o piedecă spre a; dobândi şi exercita drepturile civile şi politice.
Ş 1, — Streinii de veri-ce religiune, vor putea dobândi împămiîntenirea
numai în urma. cererei lor individual şi printi'o lege specială. Același drept
se dă acelor cari, fără a fi cetăţeni, se află'în România ca supuși Români.
ş 2. — Nu vor putea dobândi, sub veri-cetitiu ar fi proprietăți rurale, afară
de locuri sai case în oraș, de cât acei cari vor fi cetăţeni români, respectându-se însă drepturile acelora carile ai după legile anteriâre, saă în virtutea
tratatelor existente între România și alte Staturi.
$ 8. — Toţi locuitorii, aflători în momentul anexărei ca cetăţeni Otomani
în provincia Română de peste Dunăre, Dobrogea, se. bucură de o potrivă de
tâte drepturile și datoriile fără distincţiune de rsligiune, conform regimului special

ce se va prescrie

pentru

acestă

provincie de către

Corpurile Legiuitore.

Restricţiunea relativă la . dobândirea proprietății rurale nu se aplică în Dobrogea.
Ş 4. — Veri-ce individ, născut și crescut în România, care până la majo-

ritate nu se va fi bucurat de vre-o protecţiune streină, și care va face cererea
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în cuss de un an de la promulgarea acestei legi sai de la majoritate, va, fi de
drept dispensat de stagiu dacă Camerile vor admite cererea, de neutralisare.
$ 5. —Se declară cetăţeni, pentru astă una şi singură dată, acei supuşi români, de veri-ce religiune; cari s'aă asimilat cu națiunea şi a căror nume și
însuşiri se voiâză, de către Corpurile Legiuitore de odaţă cu acâstă lege.
Acei dintre dânșii care în limp de un an dela acestă admitere la, cetăţenie
nu vor reclama, diploma, de indigenat vor perde drepturile ce li se acordă.
Raportor, D. Giani.

După citirea sa raportul și proectul aii fost trimise la tipar, și
discuţiunea. s'a amânat pentru 25 Septembre. Într'acea di, după
ce D-l raportor citi încă o dată raportul şi proectul de lege, în-

cepu discuțiunea

generală

și vorbi D-l G. Mârzescu

care printr'o

lungă cuvântare făcu istoricul întregului exod al poporului lui Israil, explică talmudul şi dogmele lui esclusiviste, și apoi descrise.
starea, înfloritOre a evreului din trecut și present în principatele
române; în fine veni la tractatul din Berlin şi termină prin a critica pe guvern, a. critica misiunea D-lui Boerescu, a critica alcă-

tuirea proectului guvernului amendat de delegaţi și a face un apel
călduros la sentimentul naţional al deputaţilor ca să voteze contra luărei lui în consideraţie. La acestă cuvântare răspunse
D- D.
I. Ghica scoţEnd numai în evidenţă avantagiile proectului în discuţiune și cerând Camerei votarea sa. După aceia ședința s'a ridicat.
În diua de 27 Septembrie mai întâiii a avut loc o lungă și pasionată discuţiune în privinţa agităţiunilor întreprinse în judeţe .
de către unii deputaţi prin adunare de sute de subscrieri la petiţii
contradictorii și în privinţa votării sai respingerei art. 7, la care

luară parte D-l II. Isvoranu, D-l Ministru de interne care declară
că garanta

menţinerea ordinei, Al. l.ahovary,

care luâ în bătae

de joc declaraţia guvernului și Pres. Com. de Miniştri
apel la liniște și la patriotismul representanţilor ţărei
solvă cu o oră mai curind chestiunea cea ardătore ce
După ce se termină chestiunea personală dintre D-l C.

care făcu
spre a rese discută.
Radu și M.

Kogălniceanu provocată de discuţiunea de mai 'nainte, vorbiîn
chestiunea generală a ari. 7D-l V. Maniu care descrise în culorile
cele mai negre pe evrei, enumărâ influenţa primejdiosă ce ar avea,

pentru românism intrarea evreilor între cetăţenii români și făcu .
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un apel călduros la deputaţi și guvern că să nu admită intrarea.
Evreilor în familia română, sai cel puţin să introducă.în proect
modificări cu mult mai restrictive. După D-sa vorbi într'același
sens D-l Dincă Schileru representant al ţăranilor care terminând
declară că, de și avea. încredere în guvern, totuși va vota contra

împămintenirei Evreilor.

d

In diua de 28 Septembrie, vorbi contra proectului presentat
D-l 1. Codrescu. Cu acea ocazie D-sa declară că lista anexată la.
el era calul lui Ulise, care va preda cetatea Românismului în mâinele Evreilor și termină cerând respingerea acestui proect şi priimirea unui proect în sensul celui respins de Adunare, adică cu
mult mai restrictiv. După D-sa rosti D- P.P. Carp acel vestit discurs remarcabil prin laudele cele mai mari aduse Evreilor care,
după

D-sa, sunt mai muncitori, mai pricepuți, mai isteţi în învâr-

tirea comerciului și mai activi de cât Românii, și % declară cu mult.
mai superiori compatrioţilor D-sale care sunt leneși, se lăsa de bu-

nă voe a fi întrecuţi de străini pe tărîmul economic și preferă foncționarismul celor-Talte ocupâţiuni. D-sa a terminat cerând admi»terea Evreilorîn sînul Românilor și îngrădirea naţionalismului prin
legi de admisibilitate și inamovibilitate. Totuși, de și nu ura pe
Evrei, D-sa nu aproba proectul presentat de guvern și nici ast-fel
cum s'a propus de către comitetul delegaților, ci cu multe modificări și amendamente

la votarea, pe paragrafe prin care să în-

lesnâscă și mai mult împămîntenirea Evreilor. După D-sa, vorbi
D-nul C. Cristodulo Cerchez, care combătu proectul presentai ca
primejdios intereselor vitale ale țărei, declară că va vota contra,
luărei sale în consideraţie și termină făcând apel la deputaţii Moldoveni ca să 'și aducă aminte de pericolul național ce vor crea
printr'acea, lege și de aceia ce % va aștepta la căminele lor atunci
când se vor înturna. D-sa termină dicând că votându-se legea'Mol-

dova, va trebuisă piară.

In giua de 29 Septembre vorbi DAN. Ionescu, care răspunse
la
cuventarea D-lui P. P. Carp și luâ apărarea poporului român,
care
nu € în nimic inferior Evreului, ci din contra mai în
tâte privinele superior; cu t6te acestea critică proectul presentat de guvern,
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presintă pe evreii ca pe un r&i cetățean român, dătu exemple de

relele reşultate ce a dat împămintenirea, evreilor în țări care ai
israeliți ce semănă cu ai noștri spre pildă în Ungaria, Galiţia, Polonia etc. și conchise ca, să se respingă proectul guvernului, reservându-și Camera ca imediat să dea o soluţie care să răspundă şi la,
trebuințele țăreiși la cerinţele Europei. După D-sa vorbi-iar D-l
Christodulo Cerchez, care explică sensul cuvintelor rostite în ajun
în privinţa celor dise despre aceea, ce aștepta pe deputaţi la reîn-”
torcerea lor la cămin, care n'a avut un sens amenințător, iar D-l N.
Ionescu care răspunse D-lui Cerchez, precum și D 1 P. Cernătescu

care criticâ, proeetul și ceru să se introducă în el modificări restrictive esenţiale pentru ca pe urmă să fie votat, nu de majorita=tea reglementară, ci de unanimitatea. Camerei:

În qiua de 1 Octombre luă cuvântul D-l Ministru B. Boerescu
și pronunţă un discurs strălucit care ţinu tâtă ședința, și prin care

apără cu căldură proectul guvernului și '] puse faţă în faţă cu art
44 din tractatul din Berlin, şi dovedi că în el, apărând tâte inte-

- Tesele ţărei, conținea, tote principiele enunțate de tractat. Cu acea
ocasie D-sa, citi tote paragrafele acelui art., din care numai pri-

mul privea pe evrei. lată conţinutul acestui paragraf : «Art .44 În
România deosebirea de credință religi6să și de confesiuni nu va fi opusă nimănui ca un motiv de exclusiune sai de incapacitate
în ceea ce privesce bucurarea drepturilor civile și politice, admi-

siunea la afacerile publice, la funcțiuni și la onoruri, sait la exerciţiul diferitelor profesiuni și industrii în ori-ce localitate ar fi».
Paragralul 2 trateză despre libertatea religi6să și paragraful 3 despre țratamentul streinilor în genere

care nu sunt împăminteniţi.

După ce expuse impresiunele ce a cules în turneul săi diplomatic,
și schiţă pretenţiunile minime ale Puterilor, şi primejdia, reală ce

am înfruntaîn cas când n'am vrea să ţinem semă de ele, termină
dicend în substanţă : «Să, căutăm D-lor cu toţii remediul și să a-

vem în vedere binele țărei; să ne îngrijim. de b6la bolnavului, iar
nu de moștenirea lui, să cugetâm asupra gravelor complicaţiuni și
dificultăţi exteridre pline de mari pericole. Să ne ferim d'a ne face
piedestal, d'a servi de piuă acelor ce se ocupă numal de ambiţiuni
V. VI.

9
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personale..... să căutăm a scăpa ţsra din situaţiunea dificilă în

care se află și să nu o îngreunăm mai mult, căci alt-fel nu am

răspunde la. mandatul și la, încrederea. ce ne-a dat ţsra.
La 2 Octombre vorbi D-l L.. Costin care rosti un discurs dintre
cele mai violente contra Evreilor și contra guvernului, pe care 'l-a

numit avocat al alianţei israelite, care ia Europa în mână ca pe
o fantomă amâninţătore, şi se servă de ea ca deo gogoriţă spre
a speria și violenta pe representanţii țărei. După; D-sa vorbi D-l
A. Sihleanu, care luâ în revistă tâte discursurile rostite de 0posanţi, le combătu pe rînd și conchise prin a susţine proectul guvernului și a se declara, pentru luarea, sa în considerație. După
D-sa vorbi D-l N. Blaremberg, care mai întâi depuse o propunere subscrisă de 56 deputaţi, mai toți capi ai oposiţiei, cu D-A G.
Vernescu în frunte, și de cei mai mulţi moldoveni, prin care cerură
ca votul ce se va da în privinţa art. 7 să se dea pe faţă ; după aceia, rosti o cuvântare tot atât de violentă contra Evreilor Şi de

ostilă guvernului ca, și cea precedentă, și vorbi până la finele ședinţei, ilustrând afirmările ce făcea contra jidovilor cu citaţii din
nenumărate

cărţi,

-

În qiua de 3 Octombre D-l N. Blaremberg își urmă discursul
care ținu aprope totă diua, şi termină prin a arunca băncii ministeriale apostofele cele mai violente, declarând că persânele ce
o compun vor inuri de bătrânețe iar nu de durerea imensă ce trebue să simţă la vederea relelor ireparabile ce ai adus asupra acestei nenorocite țări. După ce D- Prim-Ministru rosti câte-va
cuvinte spre a desminţi câte-va afirmări neesăcte făcute de D-l
N. Blaremberg în privinţa celor petrecute la Congresul din Berlin,

luâ cuventul D-l G. Chițu care ţinu o splendidă cuvântare prin
care apără punct cu punct tâte paragrafele și alineatele din proectul guvernului. După ce aduse lumină deplină asupra intenţiunilor curate și patriotice ale guvernului,

D-sa termină

cuvânta-

rea sa propuind ca, pentru a ajunge la împăciuire Şi la, o înțelegere
să, se suspende discuţiunea, pentru câte-va dile, în care timp
să se
redacteze de comitetul delegaților cu conlucrarea tuturor
frunașilor diferitelor partide, un noă proect de lege în care să se ție,
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semă de tâte dorințele exprimate în cursul îndelungatei. discufiuni, cu care s'ar da o soluţiune sinceră acestei grave chestiun
3
i.

Cu acest apel se termină ședința.

În giua de 4 Octombre, la începutul ședinței, D-l Prim-Ministru
I. C. Brătianu, vădând că spiritele în Cameră, în loc d'a
se calma

maj mult se irita, iar că proectul guvernului n'avea
nici o șansă
d'a obţine majoritatea, de două treimi reglementară,
ceru suspen-

darea discuțiunei art. 7 şi trecerea în secțiuni; mai
propuse încă

ca în timp de două dile să se desbată în Cameră
alte legi iar în

secțiuni să se caute să se stabilescă o înțelegere care să
dea incidentului o șoluţiune admisă de toți. Propunerea fu combăt
ută de
D-nii G. Vernescu, 1. Roșianu și G. Mârzescu, care dovedir
ă cu
prisos prin discursurile D-lor că nu vrea nici de loc ca
să ajungă
la vre-o soluţiune; dar fu susținută de D-nit Al. Lahovari,
de Primul-Ministru și de D. Schileru. Ea în fine ta priimită
şi Camera
trecu în secțiuni.
|
În giuă de 5 Octombre se discutară și se votară alte legi de inieres mai puţin palpitant, iar în diua de 6 Octombre D-1 raporto
r
D. Giani, citi un raport prin care recomanda votărei Camerei următorul proect de lege, produs al înțelegerei și al compromisului
între majoritate și minoritațe:
Proect

de

lege

pentru

revisuirea

art.

Art. unic. — În locul art. 7 din Constituţiune,
pune următorul:

7 din

Constituţiune.

care se revisuesce,

se va

Art.-7, — Diferinţa, de credinţe religiose și confesiuni nu constitue în Ro-

mânia o piedică. spre a dobândi drepturile civile şi politice și a le
exercita.
$ 1. Străinul, fără osebire de religiune, supus sai nesupus unei protecțiu
ni
străine, pâte dobândi împămîntenirea cu condiţiunile următâre:
a) Va adresa guvernului cererea de naturalisare, în care va arăta capitalul
ce posedă, profesiunea, ce -esercită și voința de a'şi stabili domiciliul în România.
“
E
b) Va locui, în urma acestei cereri, dece ani în ţară și va dovedi prin fap-

tele sale că este folositor ei.

!

Ş 2. Pot fi scutiţi de stagii:

a) Acei cari vor fi adus în țară industrii, invenţiun! utile sati talente distinse, saii'cari vor fi fundat aci stabilimente mari de comerciăi sati de industrie ;

2

"433

.

.

Si

;

b) Acel cari, fiind născuţi şi crescuţi în România, din părinţi stabiliți în țară,
nu S'aă bucurat nici unii nici alţii vre- -odată

de vre-o protecţiune străină;

|

e) Acei cari ai servit sub drapel în timpul resbelului pentru independență
şi cari vor putea fi naturalisați în mod colectiv, după propunerea guvernului,
printr'o singură lege și fără alte formalităţi.
$ 3. Naturalisarea nu se pâte acorda de cât prin lege şi în mod individual.
"$ 4. O lege specială va determina modul prin care străinii vor putea stabili
domiciliul lor pe teritoriul României.
$ 5. Numai Românii sai cei naturalisaţi români pot dobendi imobile Turale în România.
Drepturile până acum câștigate sunt respectate.

Convenţiunile internaţionale astădi existente rămân îîn vigore cu tâte clausele Și termenul coprins într'însele.
Raportor,

D.: Giani

După ce se termină cu cetirea sa, luă cuvintul D-l Maiorescu,
care, după ce sfircui încă odată

pe guvern, introduse în cuvăn-

tare afirmaţiuni răutăciose şi acusațiuni defăimătore la, adresa
guvernului, și după ce afirmă că oposiţia a obţinut prin luptă pas
cu pas câte un punct din cele patru ce conţine acest articol, de-

clară, în numele oposiţiunei, că: «pe temeiul acestui proect, pe temeiul acestor principii, ne-am întrunit cu toţii și întrunindu-ne
sperăm, avem convinețiunea că guvernul, ori-care ar fi, în deosebi guvernul de adi, va fi în stare de a face să triumfe aceste principii înnaintea tuturor. Ele sunt conforme cu dreptul public, și este
bine ca să se scie că din partea unui membru al oposiţiei s'a rostit
acest cuvint, că ori-ce guvern, fie și cel de astă-di, care va susţine acest proect, este purtat de încrederea ţărei întregi și a întregei acestei camere.

După D-sa vorbi D-11. C. Brătianu care rosti câte-va cuvinte,
prin care mulțumi D-lui Maiorescu, despre modul cum a terminat

și respinse restul discursului, care nu era nici românesc, nici patriotic; mai vorbi și D-lG. Vernescu care declară că va vota contra,
Și după aceia discuțiunea s'a închis și proectul s'a luat în consideraţie prin apel nominal și vot pe faţă cu 136 voturi contra 5ale
D-lor N. Blaremberg, 'T. Calimachi, C. Dumitrescu, E. Gherghel și
D.'T. Rosetti, și 2 abţineri, a D-lui P. P. Carp şi C. Bobeica. Printr acestă abţinere D-l Carp a dovedit că ar fi vrut să dea, Evreilor
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mai multe drepturi de cât cele ce a dat proectul presentat care
aqi e transformat în lege, e în vigore şi înlocuesce.vechiul art. 7 din

Constituţie. După luarea sa în consideraţie a avut loc discuţia pe
articole; cu acea ocazie s'a propus un amandament ca împămîntenirea cu dispensăde stagiti să fie priimită cu majoritate. de două

treimi. Acestă, propunere fu susținută de D-nii T. Ciupercescu și
Al. Lahovari, și combătută de D-nii D. Giani și primul Ministru ;
după aceia s'a pus la.vot proectul în total și s'a admis cu 132 voturi
contra, 9,date de D-nii N. Blaremberg, T. Calimachi, C. Dumitre-

scu, G. Ciolacu, T. Ciupereescu, E. Gherghel, C. Ghica, G. Hermediu și D. T. Rossetti, plus acele două abţineri. După aceea şedinţa.
s'a, ridicat; după ce D-l președinte C A. Rossetti, a adresat Camerei câte-va cuvinte de mulțumire.
,
În diua de 10 Octombre D-l Al. Orescu citi în Senat un raport
prin care recomahda să se ia în consideraţie același proect de lege
presentat de guvern și votat de Cameră, și după ce să suspendă

ședința pentru câte-va minute,
luâ cel-d'întâiă cuvîntul P. S.S. Mitropolitul-Primat Calinic Miclescu, care declară că nici odată n'a

existat în Roimânia prigonire religisă și restricţiune la libertatea,
cultelor, și conchise cerână luarea proectului îîn consideraţie. După
P. S. $. vorbi D-l V. Alexandri, care rosti-o teribilă imprecaţiune
contra Evreilor şi termină făcond un apel desperat la toţi Românii

ca să respingă proectulart. 7, care era trunchiarea ţărei şi înjosirea,
demnităței naţionale. După D-sa vorbi D-l Strat, care rosti o cuventare premergătâre cântecului săi de lebădă, căci ea fu penultimul săi discurs parlamentar, căci curînd după aceea muri. Cu

acea ocazie D-sa se pronunţă în numele oposiţiei conservatâre

pentru priimirea proectului.
|
După D-sa rosti câte-va cuvinte D-l Prim- Ministru, care rugâ
| pe toţi senatorii să nu vorbâscă mult într'acestă chestiune, căci

lungirea vorbei ar compromite reușita, proectului; mai vorbi și D-l

N. Voinov, care declără că va vota contra, și'și spuse

motivele

pentru ce, cura le mal spusese și altă- dată. Pe urmă sa ridicat
şedinţa la 5 ore da.

lo4

În diua de 16 Octombrie, mat vorbiră D- L raportor A. Orăscu,
care apără proectul, M. Kostache fepureanu care '] combătu cu
cunoscuta D-sale violenţă ironică şi înțepătore, şi D-l Ministeu
M. Kogălniceanu care respinse tote acusaţiunile preopinentului și
ale D-lui Voinov; după aceia discuţia s'a închis, propunerea, D-lui
V. Alexandri d'a se respinge revizuirea art: 7 s'a respins cu 33 votură, având 1 pentru, pe al D-sale, și 5 abţineri:ale D-lor N. Voinov,
D-r. |. Ciurea, C. Brăescu, N. Bujoreanu şi P. S. Ş. Episcopul de
Buză&ii. După aceia se puse la vot luarea în consideraţie a, proectului și se priimi cu 37 voturi contra 1 şi 3 abţineri.
|
După aceia, se luă în discuţiune votarea pe articole. Cu acea ocazie P. S. S. Mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu care de Ja început se arătase pe faţă ca adversar al Evreilor, nu șe putu stăpîni Wa lua cuvântul,
dar deciară că nu era, contra lege!, nu era
un cleric netolerent, nu era un preot dușman al Evreilor, ci un Român îngrijurat de sârta ţărei și cerea numai să se ia garanţii sigure pentru viitorul economic și național al patriei române. După
ce mai vorbiră D-nii N. Voinov şi Min. de Interne, legea în total
, fu priimită cu 56 voturi pe faţă contra2, a D-lor N. Voinov și C.
Brăescu şi o abţinere a D-lui V. Ale xandri.i. După aceia s'a ridicat
ședința la 6 ore sera.
”
În diua de 12 Octombrie proectul fu transformat în lege prin

sancţiunea domnâscă,

și în diua de 13 Octombre acâstă lege fu

promulgată și publicată în « Monitorul Oficial» No. 232. In aceiași
Qi guvernul a dat citire la Senat și Cameră mesagiului prin care se
închidea, sesiunea Camerilor de revizuire care 'şi-ai terminat 0pera, și declara; deschisă sesiunea extraordinară a Camerilor or-

dinare.

În aceiași qi de 13 Octombre, se citi în Senat de către D-] A.
Orăscu raportul și proectul de lege prin care se naturalisa 888
israeliți cari luase-parte ca luptători la r&sboiii, în conformitate
cu legea constituțională deja votată, şi după ce vorbi D-] 1. Strat

și M. Kogălniceanu, proeciul fu votat cu 33 voturi contra 3. A-

cest proect de lege se luâ în consideraţie în Cameră

cu 64 voturi

contra 5 și 2 abţineri în diua de 18 Octombre, după ce vorbiră

D-nii N. Blaremberg, V. Conta, G. Mârzescu și Primul-Ministru, şi
fu priimit definitiv cu 58 voturi contra 12. În fine la 10 Noembre .
acestă lege fu sancţionată şi la 11 fu promulgată Și publicată în
«Monitor».

Ast-fel se resolvă acâstă mare chestiune a modificărei art. 7
din Constituţie prin conlucrarea tuturor partidelor, și mărturi="
sese cu mândrie că, cu acea ocasiune, toţi representanţii țărej Sai

ridicat la înălțimea situaţiunei, toţi 'și-aii dat mâna pentru a ocoli nisce stânci primejduitâre existenţei țărei, toți ai făcut abnegațiune de interesele lor personale și de partid, toţi ai uitat pentru

un moment că, unii eraii liberali, alții conservatori, alţii junimiştă
şi alţii moderați, și fără a se făli unit sait alții că singuri el at re-

solvat chestiunea şi aii câștigat un mare triumf, aii închis'o de-.
lieată, chestiune care, sunt sigur va fi pentru tot-d'auna închisă și
definitiv resolvată, spre ciuda câtor-va provocatori de zizanii căi
de scornitori de sciri mincinose.

Istoricul chestiunei Căilor ferate.
Cu ajutorul lui Dumnedei și cu concursul patriotice al fruntaşilor țărei s'a resolvat cu bine o chestiune. fârte gingașe care, cu

tot protestul alianţei israelite, care în diua de 1--Noembre s'a declarat nemulțumită de noul art. 7 al Constiţuţiei Române și sa
încercat să înduplece pe puteri ca, prin o acţiune colectivă, să impună României împămiîntenirea în massă a tuturor Evreilor din

țeră, a. ridicat un mare obstacol pus de nisce dușmani interesaţi din:
calea recunâscerei independenţei. Acestă chestiune e mârtăși îngropată pentru tot-d'auna, ori-cât s'ar încerca s'o desmormânteze
eternii noștri dușmani și amicii lor; eaa dobândit o soluţiune bună,
dreptă și echitabilă spre binele asigurării naţionalităţi nâstre şi
spre folosul Israeliţilor care în adevăr doresc să fie fraţi al noștri

și să devie Români ca.și.noi. Mai rămânea din nenorocire în dru- mul prosperității n6stre un noi obstacol, un not hop: chestiunea
drumurilor de fier, chestiunea Strusberg-Bleichrâder.
Este cunoscut de toți tristul istorie al acestei chestiuni şi încurcătuta ce ne produse
un concesionar puţin serupuloă, care ne
produse cele mai mari încurcături luând în antrepriză construirea unui drum de fier de peste 800 chilometre, care costa.aprope

250,000,000 lei, fără să aibă vre-un capital ori-cât de mic.
.

i

Guvernul liberal aflat la putere în:1868, găsindu-se în acord cu
dorința exprimată în mai multe rînduri de M: Sa Domnitorul, și
vrând să înzestreze mai curând țara, cu o cale de transport lesniciosă, care să-i îmbunătăţâscă în mod simţitor starea sa economică şi să mărâseă val6rea pămîntului sti, a.intrat în tratative

seriâse cu mai mulţi constructori și concesionari de căi ferate,
pentru ca să introducă în ţâră cu un moment mai curând mijlocul
de transport cel mai repede și mai lesnicios. Guvernele trecute,
mai cu s&mă cele din timpul domniei fostului Domnitor Alex. I6n L.

Cuza făcuse mai multe cercetări într'același sens, și chiar încheiase
contracte în regulă de construire şi exploatare cu nişte concesionari ca Bareley, W ard, Salamanca, Rivolta ete. pentru construirea
unei răţele de la Bucuresci la Giurgiu, de la, Iaşi şi Dorohoi la Bu-

curesci şi de aci la Vârciorova, dar cu tâte că convențiile fusese încheiate, contractele subscrise și cauţiunile vărsate, nici unul din
concesionari nu se ţinuse de cuvînt și nu transformase concesiunea în fapt împlinit. Numai unul din toți, numai Barcley făcuse
escepţie, din causă că dobândise concesiunea pentru linia cea mai

scurtă, linia Bucuresci-Giurgiu, pe care o începu pe la 1867, și o
termină, și o puse în circulațiune în diua de 19 Octombre 1869.
Ac6stă linie prin execuţia sa şi prin micele cercări de comu-,
nicaţie cu locomotiva pe -crâmpeele. terminate, fu îndemnul ispi-

titor care sili pe M. Sa Domnul, pe miniștrii Săi și pe public să
dorescă, cu căldură, înzestrarea țărei cu drumuri de fier cu un
moment maj . curând, și să facă tâte sforţările

putinciose

ca să

trânstorme dorința lor în fapt împliniț. În qiua de 28 Iulie 1868 M.
Sa merss să inspecteze linia, ferată Bucuresci-Giurgiu. în construcție, şi în diua de 3 Octoimbrie același an inaugură prima călătorie în România cu drumul de fier pe o distanță de 13 kilometre de la Giurgiu spre Bucuresci; dar cu tâte acestea înzestrarea

țărei cu o rățea de cale ferată mai întinsă încă nu'putea să se
realiseze pentru ca toţi concesionarii câţi se presentase până la
începutul anului 1868 nu putuse să transforme în realitate con-

cesiunea, ce dobândise.

,
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Pe când concesionarii se retrăgeaji din efectuarea întreprinde„reă, p&rdend chiar cauţiunile depuse, si acestea t6te pentru că nu
putuse să stringă capitalurile necesare construcției și punerei în
exploatare a iinielor și pentru că România pe atunci nu era incă
„bine cunoscută și nici imensele sale bogății îndestul de apreciate
ca să atragă asupra-i atenţiunea marelor bănci europene, Româ-

nii deduleiţi de vederea întinderei șinelor pe soseaua din noi eroită
între Bucuresci și Giurgiu pentru drumul de fier în construcție,
începură, să dorâscă îmbogățirea țărei lor cu mai multe linii de
asemenea natură, care ar mări în mod simţitor val6rea pămintului și a produsului lui, și să câră prin t6te căile legale înzestra-

rea patriei lor cu asemenea drumuri de fier, mai ales cu acelea ca- re-i ar lega în mod mai direct cu Europa și mai cu sâmă cu țările
civilisate din centru săi.
|
M. Sa Domnul născut şi crescut în occident, născut și crescut
într'o ţară în care încă de mult s'a pus la cercare marele fol6se
ce aduce economiei unei ţări drumurile de fier, M. Sa de când a
„călcat pentru prima ră cu piciorul pe pământul României, a fost
un partizan înflăcărat al înzestrărei nouei Sale patrii cu acest perfecţionat utilagii de locomoţiune, și a recomandat cu căldură gu„vernului săi: industria germană ca cea mai în positiune d'a construi

în mod sigur și solid arterele cele mai principale ale căilor ferateromâne, și guvernul săii dintr'acel timp care se întâmplase să fie un

guvern liberal, adică un guvern fârte dispus d'a merge cu paşi gră- Diţă pe calea, progresului, se grăbi d'a lua tote disposiţiele ca dorioța domnâscă să se transforme cu un moment maj curând în fapt
împlinit.

|

|

Două companii de constructori sa speculanţi streini se presentară în cursul anului 1868 ca doritâre d'a construi reţeaua română: una germană representată prin Dr. Strusberg care construise mal multe linii ferate în Rusia și avea, ca sprijinitori compărtași Gmeni forte influenţi și nenumărați principi înrudițicu familia regală prusiană, spre pildă Principele de Ratibor ete. iar alta
o companie austriacă representată prin Principele Leon Sapieoha

și Dr. Ophenheim. Ambele companii ofereaii garanții care păreail
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a fi suficiente pentru a duce la bun sfirșit marea operă ce se angaja să aducă la, îndeplinire, și ambele eraii puternic sprijinite de
către guvernele respective, adică de către Prusia și Austria. Strus- .
berg ca să obţie concesiunea, făcuse ceva mai mult, în diua de 8

Iunie 1868 venise în Bucuresci, se presentase în audiență la M. Sa
Domnul și la toţi miniștri, și prin înfățișarea sa energică și impunătore

și prin cuvîntarea sa, care promitea minuni, impuse ascul-

tătorilor săi simpatie -şi încredere.

Pentru că nici una nici cea-l'altă din Puteri nu vrea să cedeze
și să renunţe d'a 'și sprijini protegiatul, guvernul român fu şilit să
împartă lucrarea, în două și să dea austriacilor construcţia liniei
ferate Ițcani-Pașcani-Roman și Iţcani-Pașcani-lași sub denumire
de linia, Lemberg-Cernăuţi- Iași, iar D-rului Strusberg să dea, con-

strucţia liniei Roman-Mărășesci-Galaţi-Brăila-Ploesci- BucuresciPitesci-Vârciorova, sub denumire delinia Roman-Vârciorova. Pentru concedarea priimei linii, pentru construcţia căreia se cereaii

condiţiunile cele mai grele, oposiţiunea de atunci nu făcu mai nici
o dificultate, dar pentru cea d'a doua guvernul întâmpină, O 0po-

sițiune forte mare în Corpurile legiuitore, și mai cu s6mă în Senat.
In Cameră prin puternica sa influenţă și prin directa sa intervenire, D-l I. C. Brătianu, de şi nu era nică ministru de resort, nică

preşedinte al consiliului de Miniştri, dar deja era sufletul partidului liberal, a reușit ca Adunarea să ia în consideraţie proectul
de concesiune cu o majoritate de 94 voturi contra 28 în diua de
21 Maii, și la 22 s'o primăscă în întregime, în urma unei oposiţii

dintre cele mai violente. La 24 ea a priimit mai fără de oposiţiune
concesiunea. Ophenheim pentru linia ferată Suceava-Iași-Roman.
La Senat nu merse lucrurile atât de neted, pentru că în matorul
corp ales de curînd, abia numai de câte-va luni, reușisea se alege

toți corifeii oposiţiunei și toți oposanţii firesei al liberalilor, care
nu erai preocupaţi de bunătatea sali răutatea concesiunei, ci de
răsturnarea guvernului. Pe atunci se desbătea în lumea oficială şi

diplomatică din streinătate chestiunea formărei unor bande bul- gare, pe care conservatorii noștri le-ai aruncat în spinarea liberalilor și i-aii denunțat Europei că cu scirea și prin complicitatea,
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guvernului liberal ele se format pe teritoriul României, și ai avut

„ satisfacţiunea d'a vedea pe Europa, şi mai s6mă ps Francia, d'a
cere intervenirea armată a, Turciei pe pămîntul României, ceea
ce ar fi devenit în curind fapt împlinit daca Prusia nu sarfi opus
cu energie ș. daca Rusia n'ar fi stat în reservă. În asemenea gin-

gașe situaţiune Senatorii oposanţi aii găsit de cuviinţă să îndulcescă lucrurile și să îndemne și pe Prusieni și pe Ruși dea, ne fi
dușmani. Cu ocazia desbaterei concesiunei Strusbers, D-l N. 1onescu împreună cu fracțiunea liberă și independentă compusă numai din Moldoveni, nu se sfii d'a adresa Nemţilor Prusieni cuvinte
ofensătore, și nemulțumindu-se numai cu atât, se grăbită d'a pro"fita de un pretext de mică importanţă și d'a, îndupleca majoritatea
Senatului să refuze creditul de 800.000 franci cu care să plătâscă
Rușilor costul materialului scos din dărâmarea cetăților Reni şi
Ismail, care ji s'ar fi cuvenit. Acest vot care fu pe faţă ostil guvernuluiși împiedecător mersului afacerilor publice, sili pe miniştri

ca în diua de 3 lunie să disolve Senatul și să închidă Camera, pentru a înlătura tote dificultăţile“și a învinge t6te obstacolele.

Pe când se făceaii alegerile pentru Senat şi Camera era închisă, în diua de 16 Iulie M. Sa Domnul alese câmpul numit Rosetti din capătul calei Târgoviște care se numesce adi: Calea, Gri-

viței, ca loc pentru clădirea gărei celei N0j, și în diua de 18 August aprob planurile' definitive ale întregului traseti de drum de

fier. dintre Roman

și Vârciorova.

|

În urma nouilor alegeri guvernul, obţinând o mare majoritate,

redeschise Camerile în: diua. de 2 Septembre cu Senatul ales din
noii, şi peste câte-va dile ambele Curpuri legiuitre votară fără
modificări concesiunea Strusberg. Legea prin care se aproba ac6stă concesiune fu sancționată și promulgată în diua de21 Septenbre, și tot în aceiași di sesiunea extraordinară parlamentară fu închisă. Mai nainte de promulgarea acestei legi, D-r Strusberg, puind
temeiă numai pe iscălitura guvernului, începu să construiască noul

traseit al liniei proectate, și în diua de 10 Septembre'M. Sa Domnul
puse piatra fondamentală la gara din Bucuresci,
D-r 'Ophenheim
îl întrecuse ; deja încă la 25 August D sa pusese piatra fundamen-
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tală la clădirea, gărei din lași. In fine după ce concesiunea a dobândit sancţiunea domnescă, D-r Strusberg a promis în scris că
va face construcțiele mai mari şi mai

somtuâse de cât prevedea,

„caetul de sarcine și tote clădirile de piatră și în proporţii monu-

mentale, însă când s'a, apucat să transforme promisiunea în rea=
litate a clădit gara de Nord ast-fel cum se vede, adică fără nici un
stil și în dimensiuni meschine, iar gările secundare și cantânele
le-a învelit cu carton cătrănit, care s'a stricat în vre- o 2-3 luni,
Conform concesiunei guvernul român avea, dreptul și obliga-

ţiunea. să numâscă un comisar al guvernului român pentru con-:

servarea, obligaţiunilor ce Strusberg era în drept să emită pentru
a 'și procura banii necesari cu care să construiască linia, care

obligaţiuni aveai să fie garantate de Statul român. În acâstă funcțiune de înnaltă încredere nu se numi un român, ci, în urma stăruinței guvernului german, cel român fu silit să numescă într'acestă înnaltă funcţiune pe un german, pe consilierul privat -Ambron, căruia i se dădu ca controlor pe D- Winterhalder, care, de

și de origină germană și cu nume strein, totuși era român și prin

împămîntenire și prin inimă, dar era din fire prea bun și prea încredător, ast-fel că putu să fie-cu multă înlesnire înșelat de șiretul consilier și să devie jucăria amăgirilor lui.

Legea prin care se acorda, D-lui Ophenheim şi L. Sapiecha concesiunea construirei liniei ferate Suceava-Roman și Pașcant- lași,

fu sancţionată şi promulgată abia în diua de 16 lunie 1869 ; cu
tâte acestea, de și cu deceluni mai târditi, aeâstă linie fa construită
cu mai multă repediciune și concesionarii puse mai multă grabă
în aducerea la, îndeplinire a angajamentelor lor.
Strusberg începu lucrarea ce e drepiul mai din vreme căci și
concesiunea a dobândit-o mai din vreme, dar o începu din primul
moment prost și în condițiuni rele, ast-fel că de la început se isbi
cu dificultăţi și tărăgăniri. Mai întâiii făcu o mulţime de miseriy
proprietarilor de moșii cărora nu vru să le dea despăgubire pentru
pământul expropiat atât cât găsise cu cale comisiunile de expro-

piere, ci nisce sume cu totul derisorii, din care causă resultâ o
mulțime de procese, de interveniri diplomatice din partea, Con-
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sulului prusian și de întârdieri prejudiciabile grabnicei executări

a, lucrării așteptată cu multă nerăbdare de întrâga populaţiune.
După aceia începu să croiască o linie plină de ocoluri și de curbe
pe luciul câmpiei, ca să evite lucrările de artă prea scumpe şi să
jnărescă, cu mult mai pre sus de cât cerea trebuința numărul chilometrelor, pentru ca să ia dela Stat bani mai mulţi de cât trebuia, să dea ca interese de 50j, cei se garantase la 250.000 lei

pentru fie-care chilometru. Abaterea dintre Brăila și Galaţi pe la
Barboși, care face calea cu trăsura cu mult mai scurtă de cât
cu trenul, fu o probă tipică care provocâ multă discuţiune în Cameră, și multe glume piperate în public.
După ce trase pe pămînt

traseul liniei în condiţiunile cele ma!

onerose pentru Statul Român, Strusberg începu terasşamentul,
balastrarea, aședarea, traverselor și a liniei, facerea, de cantâne
şi de gări și înzestrarea liniei cu vagâne și maşini în nisce condiţii atât de defectuose, de meschine și de neindestulătâre, în cât,

după ce jumătate din linie fu declarată ca terminată, compania de
exploatare fu nevoită să cheltuiască din banii destinaţi pentru acoperirea garanţiei statului Român, adică din produsul traficului,
sume enorme pentru ca. să îndrepteze lucrările efectuate în rele
condiţii și în mod neîndestulător de către concesionar, şi mai cu
s6mă să înlocuiască cu table de fier vestitul carton gudronat cu
care Strusberg învelise cantonele și gările sale care aiurea, în clime

mai căldurose, putea să fie utilisat cu 6re-care folos, iar nici de
loc la noi cu ernele și ploile nâstre care'l nimici în câte-va luni;
după aceia să îndesescă gările care saii dovedit că eraii neindestulătore, să înzestreze linia cu pasagiuri de nivel suficiente și cu
barieri numerose, care să garanteze viaţa locuitorilor și a, vitelor,

să înmulţescă numărul vagânelor și al locomotivelor și să înzestreze traficul cu mașini mai grele şi mai puternice care să serve

la transportul convoiurilor de mărfuri.
Guvernul protest la timp contra acestei spoliațiuni şi vru să
facă ceva ca so împledice, dar numai de cât interveni guvernul
german prin consulul general din Bucuresct Şi apără cu energie
și chiar cu brutalitate punga principiilor și a nobililor germani

Sa
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viriţi până în gât în mrejele ispititore dar cu rele rezultate ale
acestei concesiuni cu miraj californian dar cu rezultate cât se pâte
de modeste. Tote acestea le făcea, în paguba pungei bieţilor con-

tribuabili români, căci pe atunci Germania înlocuise Prusia, imperiul înlocuise regatul, nemţii bătuse pe Francezi, Sedanul făcuse
pe biruitori ţanţoși și prea puternică şi principele de Bismare nu

era nici de loc dispus ca să ne menageze. Tâte acestea ca răsbunare căci în timpul r&sboiului ne exprimasem prea pe faţă simpatia, ba încă ceva mai mult, dătusem la iveală o dragoste neţărmurită pentru Francia și cea mai vădită antipatie pentru Germania.
|
|
Guvernul dintr'acel timp, un guvern așa dis moderat care înlocuise de la 16 Noembre 1868 pe guvernul liberal, vădendu-se în

spinare cu o afacere plină de primejdii

prin desele și arogantele

interveniri diplomatice ce o îngreuna și cât se pâte de nepopulară,
se sili pe cât îi stătu prin putință ca, să termine mai curind cu

săvirşirea construcţiunei acestei linii, și eu punerea sa în exploatare mai în grabă. După aceia se apucă să făurescă din nepopula-

ritatea sa arme cu care să se apere de ori-ce atac și să rănâscă
cât sar fi putut mai r&ii pe adversarii săi politici, adică pe liberali.
pe care “i denunţă ţărei ca creatori ai acestei chestiuni gingașe

şi pericul6se; tot de odată îşi dădu silința, ca. să mărscă în loc să
micşorede nepopularitatea adversarilor sti şi săi facă odioși în
fața opiniunei publice. Pe atunci într'adevăr, trebue să mărturi-

sesc fără de nică un înconjur, poporul român ura pe Germani și
căile lor ferate din cauza miserielor fără număr ce concesionarii

acestor drumuri de fier causaii țărei, precum și lucrarea lor executată în rele condiţii de ingineri cu lucrători germani şi începuse

să blesteme cu foc aprâpe în unanimitate pe cel ce ati adus în ţară
pe Strusberg și drumurile lui de fier, adică pe guvernul liberal cădut de la putere din cauza sa, și mai cu semă pe D-l 1. C. Brătianu, sfetnicul cel mai delos

al M. Sale, care cu primejduirea

popularității sale secundase cu multă stăruință pe M. Sa în îndeplinirea acestei Înnalte dorinţă. Din norocire împrejurările vrură
ca în curind guvernul acusator să se transforme în acusat și ne-
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popularitatea liberalilor să se transforzne în popularitate, și toți

să; recunâscă. că
nei, a fost bună
Concesionarii
guvernul român

concesiunea, de și rea în ainănuntele execuțiuși utilă pentru ameliorarea economiei ţărei.
făcea dese interveniri prin consulul lor pe lângă
ca, să li se satisfacă cererile care mai tot-d'a-una

erat în discordanţă cu caetul de sarcini și în favorea. lor, pe care

guvernul era, adesea, silit să le satisfacă, dar pentru ca să "Și îndeplinscă și obligaţiunile lor, adică să termine mai repede lucrările începute, nu prea se grăbeai, pentru că n'aveai bani, obligaţiunele lor nu prea se vindeaii cu prej în pietele Germane şi promi_siunele lor nu prea aţăţai lăcomia speculanţilor şi a amatorilor
de câștiguri mari. Ce e dreptul Principii, Conţii și toţi aceia care
subscrisese actul de concesiune depusese în casa fondului de construețiune mai tot ce avusese și unii angajase și ceea-ce nu po-

sedase pentru a mări fondul, burghezimea berlineză cumpărase și
ea cu preţuri la început ridicate un mare număr de obligaţiuni,
și chiar lacheii şi servitorii nobilimei prusiene

fusese ameţiţi

de

beţia câștigurilor mari; ceva mai mult însăși X Împ&ratul-Rege cumpărase un număr însemnat de acţiuni, dar restul Germaniei nu
intrase în văltâre şi marea bancă nu vrusese să acorde puternicul
stii sprijin acestei operaţiuni financiare, pentru că Dr. Strusberg
prin trecutul săii nu prea recomandabil, nu le inspira îndestulă încredere.

Dintr'acestă

causă nu se stringea

în casa

conceşiunei

bani îndestulători și lucrările nu prea înnaintaui cu repediciunea

așteptată.

|

Cu tâte acestea la 19 Noembre

1869 se inaugură punerea, în

circulaţiune a crâmpeiului de cale ferată dintre Ploesci și Brăila,

cel mai lipsit de lucrări de artă dintre tote crâmpeele, cu poduri
peste Teleajen, Cricov și alte riuleţe provisorii, și cu gările şi cantonele neterminate. Terminarea definitivă a acestui erâmpeiă, racordarea. sa cu crâmpeiul dintre Bucuresci și Ploesci, dintre Roman și Galaţi și terminarea vestitei variante de la Barboși șija
întregei linil dintre Roman și Bucuresci se termină, abia, pe Ia finele anului 1870; tot atunci se termină şi linia Iţeani-Roman și
lași-Pașcani și se dătu circulaţiunei. Linia Mărăşesei-'Pecuck-Ga-
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lați fu dată cireulaţiunei în diua, de 15 Iulie 187 0, linia Galaţi-Ro-

man fu terminată abia la 1 Septembre 1812, iar liniele laterale
Veresci-Botoșani, Leurda-Dorohoi şi Tecuciti-Bârlad în anul următor. Pentru aceste linii se găsise fonduri cu care să se termine

bine r&ii lucrarea, dar pentru linia Bucuresei-Pitesci nu se mai
putu procura fondurile necesare de cât pentru exproprieri și pen-

tru nisce începuturi de crâmpee de terasamente între Bucuresci
şi Pitesci. În urma acestui simulacru de început de lucrări, ea fu
lăsată în părăsire și concesionarul abandonă lucrările și declarâ
'

că nu mai avea fonduri, căci depositul încredinţat lui Ambron s'a
sleit, a dispărut și s'a cheltuit mai 'nainte de terminarea lucrăref,
lată ce se întâmplase cu acest fond pus sub păstrarea. lui Ambron și sub supravegherea lui Winterhalder. În anul 1870 a isbucnit între Germania și Francia marele răsboiti care a durat de
Ja 21 Iulie 1870 și până la 14 Februarie 1871 Și care a costat pe
ambele state multe sacrificiuri de vieţi omenesci şi de bani. Tot
în anul 1870 s'a. lăţit în opiniunea publică a, României înspăimântătorea scire cum că obligaţiunile încredințate lui Ambron ati
dispărut, s'aii evaporat și s'aii cheltuit după ce s'a construit abia
jumătate din întrega reţea, dată în concesiune lut Strusberg.

De îndată ce s'a lăţit în opiniunea publică română acâstă scire
uimitore, tot într'același timp s'a lăţit printre Români o altă scire
îndoit mai odi6să, negreșit provocată de ura ce Românii simţeaii
atunci pentru germani din causa acestor nenorocite căi ferate, sci-

rea cum că banii prinși din vînzarea acţiunilor sustrase s'a cheltuit în folosul Statului German și pentru întreţinerea, armatei germane pe timpul r&sboiului franco-german, precum și pentru susţinerea, r&sboiului cu Francia.

Mai "nainte d'a, se lăţi acestă scire, încă de la începutul anului
1870, guvernul român de atunci, nemulţumit fiind de atitudinea,
lui Ambron care era, prea bine-voitâre faţă cu Strusbărg și prea
puțin ocrotit6re faţă, cu interesele României, în diua de 6 Februarie ceru prin Ministerul de finance de la Consilierul săi informaţiuni în privinţa situațiunei în care se găsea fondul ce i se încre-

dințase și a Casei de bancă în care s'a depus produsul, fie în bani,
V. VI.
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fie în hârtii al vîndării obligaţiunilor. La acestă cerere Ambron răspunse la 16 Februarie că, în urma certificatului inginerului Brand
pentru lucrări efectuate dar necontrolate-până la finele lunei lanuarie 1870, şi a protestului lui Strusberg contra amestecului guvernului român în mersul lucrărilor prin controlul neprecurmat
ce i se făcea, nu sa putut opri d'a priimi ca bun certificatul necontrolat şi d'a plăti sumele coprinse în el, mărginindu-se numai
a face reservele necesare. Sumele rămase neîntrebuinţate și obli.
gaţiunile nevîndute le-a depus la Casa de bancă Berliner Kassen

Verein.

|

În urma acestui răspuns care da pe fată atitudinea, lui Ambron
părtinitâre lui Strusberg și păgubitoare nouă, oposiţiunea liberală
interpelă pe guvern în qiua de 11 Martie în privinţa întregei întreprinderi a lui Strusberg, și în desvoltarea acelei interpelări, ea
califică întrega concesiune ca un furtișag al avuţiei ţărei. Deputaţii care luară parte la acestă discuţiune cerură ca societatea să
„nu mai aibă sediul în Berlin ci în Bucuresci, sai cel puţin comisarul României care era însărcinat cu controlarea, emisiunei obligaţiunilor, să nu mai fie un strein ci un Român, mai ales că Constituţiunea ţărei opresce pe streini d'a ocupa funcțiuni dependinte .
de Statul român. După ce ministrul se apărâ cum putu, dar fără
curagiii, căci oposițiunea avea dreptate, Camera adoptă resoluţiunea prin care guvernul era invitat să deschidă o anchetă asupra
emitiunei obligaţiunilor și asupra, depositului aflat la Berlin ; tot
de-o-dată să facă o prețuire a valorii lucrărilor efectuate, asupra
materialului adus în ţară și asupra comandelor plătite, care informaţiuni să fie comunicate după aceia Adunărei Deputaţilor.
În diua de 14 Martie ministru de finance român comunică lui
Ambron resoluțiunea adoptată de Cameră și i 'ceru un raport
detaliat în privința tuturor obligațiunilor emise şi a sumelor rea-

lisate și date pân'atunci în priimirea lui Strusberg. Tot-de-o-dată
îl invită ea în viitor să trimită regulat Ministerului compturi lunare
de situaţiunea fondului ce-i era încredinţat. Ga răspuns la acâstă
cerere consilierul privat Ambron comunică Ministerului român că
din 245,160,000 franci obligaţiuni definitive ale drumului de fier,
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a liberat concâsionarilorobligaţiuni pentru 150,373,089 franci. Din
restul de 94,500,000 francă val6rea nominală a rămas nevindute
obligaţiuni de 10 000 „000, iar 36,000,000 în bani și hârtii de valre neplătită încă, provenind din vindarea unor obligaţiuni în va-

10re de 54,500,000 franci care s'aii desfăcut cu 660, și valdrea lor
s'a, depus la Casa

de bancă Iosif Jacques din Berlin.

Întracest timp D-l inginer Panait Donici care fusese însărcinat
cu evaluarea lucrărilor făcute, a materialelor aduse în ţară şi a
exproprierilor realisate, comunicâ, ministerului că tâte acestea

se ridicau la o valore de 120,000,000 franci, adică mai puţin cu

30,373,089 franci de cât sumele plătite.
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În urma acestei constatări avu loe un consilii de Miniştri în
diua, de 25 Aprilie în care se încinse o vie discuţiune în privinţa,
sârtei acestui funcţionar necredincios. În urma acestor discuţiuni
consiliul hotări ca să desăreineze pe Ambron de funcțiunea ce o
ocupa

și s'o încredințeze

unui român.

Acâ6stă decisiune

nu se

transformă însă în fapt împlinit, pentru că M. Sa Domnul care,
fiind mai direct ca toți acuzat de crearea, afacerii Strusberg, luase
asupră-și întrâga răspundere a acestei chestiuni și ducerea sa la
un resultat mulţurmitor, pe riscul și pe pericolul Săi, n'a împărtășit acâstă părere, ci din contră a combătut-o cu insistență. M. Sa
a observat că acestă măsură ar putea să fie păgubitâre întregei

întreprinderi a căilor ferate, căci făcea. să pară demne de cregăment sgomotele ce sai împrăștiat în privinţa situaţiunei defavorabilă în care s'ar fi găsind Strusberg.

Cu acea, ocasiune M. Sa declară că, fiind-că t6tă țara îl acuza
într'un mod inconstituţional cum că numai M. Sa era singur res-

ponsabil pentru construcţiunea drumurilor de fier și pentru coRsecinţele sale, accepta acea responsabilitate şi lua asupra Sa tâte .
consecinţele bune saii rele, cu încredințarea că într'o di acea impopularitate cu care atunci era, întâmpinat pretutindeni, se va
transformă în popularitate, și totă lumea în loc să] blesteme îl va

binecuvânta, că a, ţinut cu stăruinţă ca România să fie înzestrată
cu o reţea, de drum de fier întinsă şi legată în mai multe puncte
cu Oecidantul european.

aa
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Pân'atunci linia de drum de fier Bucuresci-Vrciorova mai că
nu se începuse; abia între Bucureșci și Piteşci se începuse 6recare lucrări de terasament, cu tote acestea, deja se ivise între con-

cesionar și Mini3tru Lucrărilor. Publice o diverginţă în privința.
traseului acelei linii, pe care concesionarii vrea săl măr6scă cu
“un ocol de 19 kilometri ; mi se pare că era, vorba de vestita pantă
dela Palota atât de fatală siguranţei călătorilor, pentru ca să evite
nisce lucrări deartă prea costisitre pentru concesionari. Era vorba

de o sumă de 5.130.000 lei şi de instituirea unui tribunal arbitrat
care să resolve acestă chestiune. Guvernul român ca să potă-să
impue vederea sa lui Strusberg, dădu ordin la 29 Aprilie lui Ambren ca să nu plătâscă acea sumă mai nainte d'a se rosti tribunalul arbitral într'acâstă privinţă, dar D-sa răspunse la, 16 Maii
că deja a răspuns

suma în litigii mai nainte d'a priimi încuno-

sciințarea ministerială și că nu rămânea altă resursă de cât că,
dacă tribunalul arbitral va da câștig de causă României, va reţine
concesionarilor o sumă ecuivalentă din banii ce va, mai avea să
priimâscă, sai va anula un număr ecuivalent de obligaţiuni. Acest

“răspuns care da și mai evident pe faţă sentimentele prea puţin

binevoitâre ale lui Ambron faţă de Statul Român, înduplecă în fine
și pe M. Sa ca să dea lui Ambron un locţiitor, dar nu prin destituire
ci prin demisie de bună voe. Pentru a ajunge la acest scop M. Sa
trimise la Berlin pe D-l D. Sturdza cu însărcinarea d'a negocia cu

Ambron retragerea sa prin demisiune. D-l Sturdza s'a dus și a-îndeplinit sarcina cu cunoscuta D-sale scrupulositate și stăruință,
dar la 20 Iunie s'a reîntors în ţeră și a comunicat M. Sale că Ambron n'a vrut să priimâscă, acest sacrificii cerut cu stăruință de

Camere și de consiliul de miniștri, sub pretext că spera ca încetul
cu încetul acea chestiune se va aplana și va ajunge la un resultat.
mulţumitor.
Nemulțumindu-se cu acest răspuns, D-l M. Kostache lepureanu
care pe atunci era președinte al consiliului de Miniștri, trimise din
noi la, Berlin pe D-l Sturdza ca să reînepă noui negociaţiuni, şi
după ce D-sa ajunse acolo la 17 Iulie, comunică Ministerului că
Ambron i-a declarat că personal ar fi dispus să renunţe la situa-
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iunea sa de comisar al guvernului român, dar că nu putea să facă,
acel pas din causă că prin el ar păgubi pe Germani, ar aduce preJudiţii-ruinătâre detentorilor de acţiuni Strusberg din întrâga Ger-

manie și ar compromite creditul concesionarilor. D-sa era, convins că acea bruscă retragere a D-sale din funcțiunea ce ocupa,
ar provoca o mare neliniște în lumea financiară germană și ar a«duce o repede scădere a cursurilor, nu numai-pentru obligatiunele

Strusberg, dar și pentru tâte hârtiele române. Afară de acâsta el

avea drept să reclame ca satisfacere pentru tote atacurile al căror
obiect a fost, ca compturile sale să fie mai întâiii reviduite. Ruga
dar pe guvernul român să” trimită o persână de încredere, care
săi cerceteze socotelele, și găsindu-le în regulă, să declare acesta

în mod public și fără, de reservă. Retragerea sa, pentru a evita orlce consecinţe neplăcute, nu trebuia să fie făcută cunoscută de cât
după ce i s'ar da acea, satisfacţiune. În asemenea caz succesorul
stii ar trebui să vie abia în Septembre ca să” ia locul şi să fie
numit pentru un timp determinat.

Acest răspuns era bravada unui om forte îndrăsneţ, care vrea
să ascundă adevărul sub masca unor vorbe umflate, și scândura
de scăpare a unui om cu consciinţa turbure care vrea, să scape
„de responsabilitate prin temeritate. El spuse tuturor mai bine ca
ori-ce alte cuvinte că fondul era cheltuit, risipit, perdut şi că cerea

cu atâta stăruinţă anchetă numai ca să nui se trămită. Cu tâte
acestea șiritlicul să nu reuși. De și răsboiul dintre Francia şi Germania isbucnise, de și Germanii băteaii într'una pe Francezi și

mergeau din triumf în triumf cu pași grăbiţi spre catastrofa de
la Sedan, totuși la 22 Iulie consiliul de miniștri hotări să trimetă
1a Berlin pe D-l Th. Văcărescu în calitate de comisar extrăordinar
pentru a face o anchetă complectă asupra situaţiunei consorţiului
Strusberg. Două feluri de instrucţiuni îi fu date, și D-sa trămise
de la Berlin ca resultat al misiunei sale iarăși două raporturi. Una,
din instrucţiuni redactată în limba, franceză era publică și deschisă. Prin ea i se prescria să verifice şi să constate situaţiunea

și actele Casei de obligaţiuni, să vadă dacă emisiunea obligaţiune-

lor s'a făcut în concordanţă cu prevederile concesiunei, cu lucră-
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rile făcute, cu plăţile efectuate și cu dobândile date, și dacă vinzarea
obligațiunelor ce nu s'aă emis încă a fost executată conform cu

condițiunile stabilite prin actulde concesiune. Cea d'a doua instrucţiune scrisă în românesce era confidențială și da comisarului extraordinar ordinul d'a verifica, conturile în

tâtă întregimea,

lor, d'a

examina contractele concesionarilor, d'a compara certificatele
inginerului șei cu statele Ministerului de lucrări publice și d'a, dispune ca până la fixarea, definitivă a lungimei reţelei, fie de 880
fie de 908 kilometre, valârea celor 19 kilometre să nu fie răspunsă

concesionarului, ci lăsată în deposit.
Precum am dis D-l Th. Văcărescu a trimis în diua

de 3 Sep-

tembre 1870 duus rapârte : unul destinat publicităţei și cel-Talt

confidenţia! și destinat pentru M. Sa și Miniștri. Prin cel public:
D-sa, pentru a calma spiritele și a evitao iritare şi mai mare contra.
Germanilor, ascundea, o forte mare parte din adevăr. D-sa spuse
tot ce a avut de spus în privința insolvabilităţii
lui Strusberg, dar

în privința fondului încredinţat lui Ambron, spuse că n'a, dispărut»
era în fiinţă, aprâpe intact și n'a descoperit în sarcina comisarului

român de naţionalitate germană, de cât 6re-care neregularități de:

contabilitate regretabile, dar nu îndestul de pericul6se, ceea ceera
neezact, pentru că D-sa descoperise cum că fondul întreg dispăruse, fusese sustras și înlocuit
cu hârtii fără de val6re!
Prin raportul confidenţial D-sa comunicâ M. Sale că din comparațiunea contului inginerului şef Brand cu ale D-lui Donici resulta că evaluarea furniturilor și a lucrărilor efectuate făcut de
inginerul str&ih a fost mai urcată cu vre-o 7.400.900 franci de cât.
a celui român, că ceia-ce era și mai r&ii concesionarul Strusberg,
contrarii stipulațiunelor concesiunei, a convertit fondurile societăţei de drum de fier în bani, iar banii, ca să nu r&mâe neproductivi, i-a transformat în efecte ce nu presintat nici o siguranță. Acest fond în bani în valore de vr'o 36,000,000 fr. resultat din ultiina. vindare a obligaţiunilor constituia conform legei un deposit
neatacabil ce nu putea, să fie întrebuințat în speculaţiuni. Fără de
nici o înţelegere prealabilă cu Statul român, Strusberg de conivenţă cu Ambron, a depus fondul în Casa, de bancă Iosef Jacques
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şi acesta a înlocuit banil cu nisce acţiuni comerciale depreciate
care de la proclamarea răsboiului încoa ajunsese să se vîndă cu

ocaua. În urma acestui procedeii incorect acest fond era, considerat ca perdut, pentru că efectele în care fusese transformat de-

venise hârtie albă, fără de nici o valore. Ac6stă comunicare dătu
o isbitură, durerosă, M. Sale, îl amări forte mult și 7] puse într'o situaţiune penibilă, căci toți din t6te părţile isbeaii în M. Sa şi dragostea poporului sii ce mai 'nainte era cea mai dulce mângâere

a Sa, se slăbea din di în qi. Încă de mult timp atât M. Sa cât şi
guvernul săi aprobase opiniunea ce 'și dătuse Ambron ca, pentru

a nu sta banii neproductivi în urma încetării lucrărilor provocată
de răsboii, să cumpere hârtii ale Statului Prusian, dar îl oprise în
mod categorie d'a cumpăra acţiuni private supuse celor mai mari

tluctuaţiuni de curs, mai ales în timpul unui răsboiiă.
În urma priimirei acestul raport chiar miniştri începură să redă,
că Ambron n'a închis capitalul Statului român în valdre de 36
milione în hârtii fără nică o valre, căci nimeni nu putea. să fie
așa de prost ca să închidă bani sunători pe efecte de comercii
private în timpul unui răsboiă, ci -a, înstreinat cine scie cum, sati
şi %-a însușit, și pe urmă, ca să mascheze uriciosul adevăr a pus
în locul lor nisce hârtii fără nici o val6re cumpărate pe nimica pentru ca, să serve drept paravan. După ce 'și făcu acâstă convingere,

guvernul ceru telegrafic dimisia lui Ambron, și vădend că nu priimea nici un răspuns îl destitui și '] înlocui cu D-l L: Steege fost Mi-

nistru de finance în România și într'acele momente agent diplomatic la Viena. Acâstă destituire repede și neașteptată fu lovitura,
de graţie dată lui Strusberg; ea îl sfărâmâ fără să-i mai fie prin
putinţă ca să se mai ridice vre-o dată, dar cum dice „Memoriile
asupra vieţei Regelui Carol I“, el capitulă după o lungă şi cu-

ragi6să resistenţă.

XI.

Resoluțiunea de la Ploesti şi hotărîrea Iată de
M. Sa d'a abdica.
În timpul în care Ambron înstreina depositul încredințat și
Germanii bătea mereii pe Francezi, întrun oraşiti din România,
în Ploesci, se săvârși un act necugetat, copilăresc chiar, dar forte
primejdios pentru ţară, provocat chiar de aceste două fapte care
amăraii pe Români până la disperare. În diua de '7 August 1870
căpitanii Candiano și Comiano, unul în reservă și cel-lalt în activi-

tate, năvăliră în fruntea unui număr 6re-care de cetăţeni locali,
ca la vre-o opt-spre-dece ploesceni cunoscuţi ca liberali înfocaţi,
în biuroul telegrafic postal din Ploesci, întrerupse comunicaţia cu
Bucurescii, puse mâna pe autorităţi, proclamară faimâsa republică de la Ploesci, şi compromise fără consimţimântul și scirea
lor pe D-nii general N. Golescu și 1. C. Brătianu, iumindu-i pe unul
cap al guvernului provisoriii şi pe cel-Y'alt prim Ministru al acestei
republice efemeră. În adevăr ea n'avu lungă durată, nu dăinui nică
măcar o singură di, căci întâmpină o vie resistenţă din partea ar-

matei care, în frunte cu major A. Gorjan, puse mâna pe turburători, îi arestâ, îi desarmă și puse cu înlesnire capăt acestei încer-

cări care ar fi putut să fie îndoit mai criminală, dacă ar fi fost seriosă și bine cugetată.
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Guvernul junimisto-conservator care se afla la putere într'acea
“vreme, nu se mulțumi numai cu înnăbușirea revoltei și cu arestarea, culpabililor, ci se hotări să profite de ocazie ca să făurâscă o
nenorocită. aberaţiune, un act de răsbunare, o faptă uricisă implicând într'acest complot pe căpeteniele cele mai fruntașe ale .
partidului liberal, și denunţendu-i ţărei printr'o proclamaţie adresată poporului ca pe autorii morali ai tentativei, şi ca pe niște

Erostraţi moderni. Nu se mulţumi numai cu vorbe ci recurse şi la
fapte, arestară

pe generalul Golescu unul din locotenenţii dom-

nesci, care încredințase puterea în mânele M. Sale la 10 Maiii 1866,
și pe 1. C. Brătianu care fusese la 1866 la Duseldorf, spre a! oferi

tronul României, pe acela care înduplecase pe M. Sa ca, să priimescă acel tron, care îl însoţise de la, Baziași și până a călcat pe
pămintul României și de acolo până la. Bucuresci până ce a luat
frânele ţărei în mână, și care a înfruntat

teritoriul austriac pericole mari, pe
lierul M. Sale în 1866, 1867 și 1868
ciunea, nedreptei impopularităţi ce
berg. D-sa a fost arestat la Florica,

împreună cu M. Sa pe :

acela care apoi a fost consişi a împărţit cu M. Sa amărăa isvorit din afacerea Strusîn casa, sa care era prea de-

parte de orașul revoluţionat, și aruncat în închis6rea de la Ploesci
la un loc cu făcătorii de rele.

General N. Golescu a fost liberat din închisre şi scos din causă
din ordinul M. Sale, de şi D-sa fusese proclamat regent de către
revoluționari, dar D-l Brătianu și cel-alți două-deci ce fusese
arestaţi împreună cu D-sa, fusese menţinuţi în închisore și daţi
în judecata Curţii cu juraţi din Târgovişte ca, nisce criminali, ca

nisce acusaţi de înnaltă trădare. Mult se căutară prin casele și
hârtiele celor arestaţi acte doveditâre de culpabilitate, mult se
scotociră sertarele 6menilor acusaţi și se scrutară consciințele
Omenilor legaţi cu ei prin dre-care relaţii, dar nu se găsi nimic, nu
se află nimic, nimeni nu se înduplecâ, să fie delator și să 'și bage
sufletul în foc spre a arunca pe acusaţi în ocnă, pentru că de sigur, afară de cei prinși în flagrant delict, nimeni nu fusese vinovat
de plămădirea unui act atât de ușuratic, iar nici de loc pentru că,
precum afirmă Memoriile privitore la domnia Regelui Carol,
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elevii lui Mazzini nu lăsau nici-o-dată să se găsescă la ei scrisori

sai acte compromiţătâre. Pe atunci M. Sa, de și '] avusese în dout
rînduri ca consilier apreciat, totuși nu cunoştea încă îndestul de
bine eminentele calităţi de om de stat ale lui 1. C. Brătianu, ci !
judeca după legenda scornită și răspândită de conservatori, şi "1
credea a fi un revoluţionar mazinist, adică anarhist. În faţa acestei
lipse de dovedi, şi ca consecinţă fir6scă a neprobării gravelor acusaţiuni ce i se aruncase în spinare, Curtea

de juraţi din Târgo-

„_vişte în diua de 17 Octombre 1870 achită pe toţi acuzaţii, pe vinovali ca şi pe cei nevinovați și se îngropâ ast-fel prin absolvire
copilăria de la Ploesci. Numai bietul căpitan Comiano, fiind în activitate şi tradus înaintea unui consilii de răsboiii, fu condamnat
de acest tribunal militar la ocnă pe viaţă pentru crimă de înnaltă
trădare, pedepsă ce, în urma recursului făcut la 12 Decembrie, fu
" redusă la o osândă de 10 ani. Acâstă osândă durâ abia până la 29
August 1871, când M. Sa, element ca tot-d'auna, mai ales pentru
- cei ceL ofensase, îl graţiă și 1 liberă din închisâre. Cu tâte acestea

traiul de ocnaș și ruşinea d'a se vedea în lanţuri scurtă viaţa nenorocitului condamnat și-l băgă în mormiînt mai nainte de timp.
Achitarea acusaţilor produse o sguduitură înfricoșată în guvern
şi mâhni forte mult pe M. Sa, dar produse în public o bucurie și
o satisfacțiune cu anevoe de descris, căci pe atunci el, fiind amărit
și surescitat de nenorocirile ce îndura, Francia, făcea, tot ce putea spre a mâhni și a supăra, pe M. Sa, mai ales prin puţina sim-

patie ce '] arăta, și prin imputarea, ce "1 făcea că era de origină
germană. Cu acea ocasie mulţimea, găsise de cuviință să fie în-

doit mai nedreptă și mai ofensătâre față cu M. Sa, de și EI în tâte
ocasiunele câte 1 se ivise până atunci, dăduse îndestule dovedi de
dragoste și de atașament faţă cu noua Sa, patrie.
— Achitarea revoluționarilor, dise M. Sa într'un moment de
amărăciune, e o lovitură dată instituţiunilor liberale din România.

Miniștrii în aprinderea indignărei din primul moment, depuse
demisiunea întregului cabinet în mâinele M. Sale, dar M. Sa îi rugă
să-și retragă dimisia și să r&mâe la post și le anunţă atunci pentru
prima 6ră, că era hotărit să aducă, peste scurt timp la îndeplinire
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hotărîrea ce luase încă de la 19 Ianuarie trecut, în urma campaniei antidinastice începută de presa oposiţiunei, și mai cu. semă *
de ziarul Le Pays Roumain dirigeat de D-nii N. Blaremberg și

P.P. Carp, adică să abdice și să lase puterea în mâinele celor trei
locotenenţi domnesci ce i-aii încredinţat!o.
Pe atunci M. Sale i se părea că poporul român nu era îndestul
de pregătit pentru usul libertăţilor constituţionale ce a dobândit,
şi că. abusa de ele în mod ofensător pentru M. Sa, întindend până
la înnălţimea tronului ura ce începuse să simţă ei contra Germanilor, de la declararea, r&sboiului franco-german încoa. | se păru
asemeni că a, fost ofensător pentru M. Sa și strigătul ce a scos din
rărunchi D-l P. P. Carp ca Ministrul Afacerilor străine al României, atunci când a strigat în plină ședință a Camerei: Inima nostră
va. fi acolo unde va fâlfâi steagul Frances. Nisee incidente ca, ace-

stea, și nisce scrupule personale, care a fost în tot-d'a-una cea mal
frumâsă podobă a M. Sale, acelea care Îl împedica d'a călca acea
constituție pe care a jurat, ÎL îndemnase să ia hotărîrea da de-

misiona și d'a, se retrage în viaţa, privată. Acestă hotărîre
nu va îi
executată imediat, ci după ce o va justifică faţă de Puteri prin scrisori personale, în care va enumăra causele cari Lai determinat ca.

să facă acest pas atât de grav. Acestă scrisore fu trimisă Puterilor
în diua de 25 Noembrie 1870, dar conţinutul săi a fost de mai nainte făcut cunoscut destinatarilor prin indiserețiunea, D-lui Green
consulul general al Marei Britanik, care nu aproba atitudinea. M.
Sale din ultimul timp. N'o aproba pentru că i se părea că acea atitudine era pe nedrept ostilă poporului ce guverna, şi pentru că M.

Sa își făcuse o opiniune prea puţin favorabilă despre aptitudinele
acelui popor mai 'nainte d'a avea prilejul să'l cun6scă îndestul.
Cu tâte acestea acea opiniune a M. Sale dintr'acea vreme era.
scuzabilă, explicabilă și chiar firescă. Pân'atunci M. Sa

sese prilegiul să intre în contact direct cu poporul,
numai din spusa celor ce-l înconjura. Născut dintr'o
ciară și chiar domnit6re, M. Sa crescuse înconjurat
ristocraţi și simţea o atragere firescă către ei. Viind

nu avu-

ci-l cunoscea.
familie prinnumai de aîn ţ6ră și ne-

cunoscând 6menii din ea, M. Sa din primele dile intrâ în contact cu
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boerii, ca unii ce prin posiţiunea, ce aveati și posturile ce ocupat

erati mai aprope de tron. Credendu-i nobili M. Sa credu că boerii
noștri erai și sinceri, iubitori de adevăr, leali și mai cu semă iubitori de popor, precum erai aristocrații din patria Sa. Nu scia
încă că boerii noștri nu erat aristocrați, n'aveaii calităţile și nică
chiar defectele lor, și nici nu cunosceaii pe popor, pe care nu-l cunosce nici adi, ci mergea înnainte spunând într'una că era leneș,
beţiv, răi şi ignorant cum dic și adi. Astă-di M. Sa cunosce bine de
tot pe omeni şi judecă pe fie-care după faptele și firea sa, dar pe
atunci, în necunoscinţă de causă, a putut să ia drept bune afirmările boeresci și să se depărteze de popor și pe urmă să se descurajeze după ce poporul a început să facă gol în jurul M. Sale. De
îndată însă ce a făcut cunoscinţă cu poporul la 1877 pe câmpiele
Olteniei și ale Bulgariei, de atunci s'aii schimbat lucrurile, M.Sa a
început să aibă încredere în el și în aptitudinile sale, și bine a făcut,
căci poporul prin sacrificiul sângelui fiilor săi și prin entusiasmul
cu care L/a secundat în tote faptele Sale măreţe, Va făcut să devie
eroul de la Plevna, regele încoronat prin popor și iubit de popor.
Serisorile domnesci fură trimise la adresă prin representanţii
Puterilor garante aflaţi în Bucuresci și prin agentul ţărei din Constantinopole. Ele aii fost abia expediate și la 27 Noembrie D-l de
Radovici Consulul general al Germaniei, priimi o depeșă a Contelui de Bismare trimisă direct din Versailles, prin care "1 ruga să
amâne executarea decisiunei de abdicare până la încheierea păcii
dintre Germania și Francia. Intervenirea era tardivă, scrisorile fu-

sese deja expediate ; a se retrage era peste putinţă. Din norocire
neputința deveni putinţă printr'un concurs de împrejurări despre
care voiii vorbi mai la vale,
Curend după aceea, decisiunea M. Sale fu făcută cunoscut publicului prin așa gisa epistolă adresată D-rului Auerbach cu data
de 10/22 Decembre 1870 şi publicată în Gazeta de Augsburg. Ea
produse în România o sensațiune mare şi o mare mâhnire. Acestă
mâhnire, lucru de mirare, fu simțită mai mult de către imarele pu-

blic și de către partidul liberal, între care, după cum se credea, M.
Sa număra mulţi adversari personală și mulţi doritori de răstur-
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nare, și mult mai puţin de către cel ce se arătat pe fată că'L
iubeaii și 'L susțineaii. Așa dișil Săi inimici întepură să se îngrijescă
de sorta, ţărei și de viitorul ce o aştepta în cas când ar rămânea
tronul ei din noi

vacant;

ei începură

să se cutremure

faţă cu

perspectiva d'a vedea redeșteptându-se din noi apetiturile poftitorilor de domnie şi d'a se pomeni iarăși cu îmbulzela de pretențiuni la tron și cu vechile pofte de putere abia amorţite. Situafiunea era gravă, mal mult de cât gravă, primejdi6să şi neliniști-

tore, pentru că liberalii intrase întrun conflict prea pronunțat cu
guvernul, luase o posiţiune îndestul de ostilă față cu Suveranul

țărei, din causa r&sboiului franco-german și a chestiunei drumului
de fier, și nimeni din ei, nici chiar D-l Brătianu, nu mai suiati treptele tronului. Afară de acâsta poporul, negustorimea, și chiar Adunarea deputaţilor nu perdea nici o ocazie d'a da la ivâlă puţina.
simpatie ce începuse să le inspire Alesul lor, care avea tote cali-

tăţile d'a corespunde la tâte aspiraţiunile naţionale, dar pe care
numai împrejurările, o camarilă linguşitâre dar cu întenţii dușmănesci, și nisce greșeli politice comise de către unii liberali prea. ne-

răbdători, L'a lipsit pentru cât-va timp de acel scut puternic care
face adevărata tărie a Suveranilor, adică de dragostea mulțimei.
D-l Rossetti în nisce termeni mai vioi şi D- I. C. Brătianu în
mod mai calm și mai obiectiv, s'a silit prin diarul Românul să
atragă atențiunea M. Sale asupra consecinţelor ce ar avea pentru
ţară grava decisiune ce a luat,să-i pue în vedere primejdi6sele consecinţe ce ar avea, pentru viitorul patriei sale adoptive, retragerea Sa după tron într'un timp atât de turbure, să apere reputațiunea poporului român grei atinsă prin asprele cualificative ce i-a
adresat și prin nemeritatele imputări ce i-a făcut prin scrisorea
adresată lui Auerbach, să! solicite ca, să aibă mai multă încredere
în poporul ce sa jurat să guverneze și să] ducă la îndeplinirea viselor sale, și să'l implore ca să se ferâscă de cursele ce-i întindeaii

în cale îmbunătorii și curtezanii vicleni care zugrăveaii
în culorile cele mai negre, într'adins ca să'llipsescă de
Săi, care ar fi iost pentruM. Sa o pavăză, ce lar fi făcut
rabil și nebiruit. Numai acești îmbunători, numai ei laii

poporul
sprijinul
invulnefăcut să

|
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se desgusteze de domnie, Vaii îndemnat să se hotărască să abdice
și Pai înduplecat să se determine ca să lase tronul vacant în nisee
vremuri atât de grele, pentru ca să reîncepă ei din noi vechile lupte pentru domnie, vechile nenorociri pentru ţ6ră.
Liberalii cu tot limbagiul lor aspru și fără de ocoluri se purtară
cu acea ocazie în mod sincer și leal şi 'și exprimară prin scris în
mod franc cugetarea, lor cea mai intimă, dar M. Sa nu putu să aibă
“ încredere în vorbele lor şi nu găsi de cuviinţă ca într'acele momente de surescitare să dea ascultare vocei oposiţiunei, pentru că
Adunarea Deputaţilor care pe atunci se găsea sub influența D-lor
N. Blaremberg și N. Ionescu, a unor inimici declaraţi, nu 'numai
ai M. Sale, ci mai ales ai Principelui străin, fiind în majoritate liberală, îl supăra forte mult. Acestă Cameră prin conduita sa agresivă îl amăra într'una printr'o oposiţiune sistematicăce făcea
guvernului Sti, şi prin cuvintele ofensătâre ce unii deputaţi adresaii în focul discuţiunei chiar M. Sale. Acestă causă şi mai ales discuţiunea răspunsului la adresa tronului care fu fârte violentă, sili
pe M. Sa să priimâscă cât se pâte de rece pe delegaţii representaţiunei naţionale atunci, când se presentară la Palat Și Președintele
ei Îi citi răspunsul săi la Mesagiul tronului, și d'a se gândi-și mai
serios la abdicare și la părăsirea României.
Seris6rea prin care M. Sa comunica Puterilor intenţiunea Sa d'a
ahdica produse în străinătate o fârte mare impresiune, dar nu im"presiunea cea așteptată, nu simpatia dorită, nică promisiunile sperate, ci numai o surpriză îndestul de mare, regrete multe dar pla-

tonice și un potop de cuvinte desagreabile lă adresa României, pe
care toți o credură că era încă nepreparată pentru libertăţile constituționale ce i s'a dat. In 'Turcia, ea produse o impresiune de altă
natură care îu forte neplăcută. Ea provocâ la Înnalta Portă multă

indignaţiune, căci M. Sa, care, după părerea Marelui Vizir, era un

vasal al Imperiului otoman, un înnalt impiegat al Sultanului, un

egal al Kedivului Egiptului, a îndrăsnit să! ȘI anunţe dorinţa
d'aab-

dica, nu numai sultanului suzeranul săi, ci și representanţilor celor şâse Puteri garante care, după credinţa Turcilor, n'aveait nici .
un drept să se amestece în privința afacerilor ce privea, Principa-
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tele Dunărene. Acestă impresiune neplăcută fu pusă în vederea M.

Sale printr'o epistolă ce 'I adresă Ali Pașa Marele Vizir direct M.

Sale; ea sosi peste câte-va dile după ce Principele de Bismare îi
depeșase de la, Versailles prin consulul german acea telegramă
prin care 'L povăţuia ca să amâne abdicarea Sa cel puţin până după încheierea, păcii cu Francia. La nota marelui Vizir M. Sa r&sspunse mai târdii, enumsrându-i câte-va puncte din nemulţumi-

- xele de care avea drept să se plângă contra purtărei Înnaltei Porţi

faţă de M. Sa, nemulțumiri cari aii contribuit să-l determine da
face un pas atât de important;

dar la, telegrama Pr. de Bismare

M. Sa, răspunse imediat șii spuse franc că ea a şosit prea târdii și
că hotărîrea Sa, era nestrămutată,
|
Acâstă hotărire din norocire nu fu nestrămutată, şi nici adusă
la îndeplinire până în giua de adi, spre binele nostru, căci, cum
am dis mai sus, alte împrejurări o făcu să devie imposibilă.
In-

tr'acest timp afacerea, Strusberg se înrăutăţise mai presus de cât
ori-ce așteptare; ea se transformase într'o mare escrocherie, a că-

rei victimă

nevinovată

era Statul român,

iăr autorii delictului

erai Principii și nobilii prusiani înrudiţi sati în legături fârte in- |
time cu M. Sa Domnul. Nu mai încape nici o îndoială M. S. într'a-

cestă urită afacere n'a fost întru numic vinovat pentru faptul săvîrșit, dar purta, în mod fatal greutatea responsabilității, pentru
că M. Sa recomandase pe Strusberg și pe Ambron miniştrilor sei,
se încreduse în onorabilitatea lor și stăruise cu căldură ca să se
înzestreze România cu o întinsă rățea de drum de fier.
Iată ce se mai întîmplase :
O veste neașteptată, o veste fulgerătore, .o veste care uimi Şi
amări peste măsură pe M. Sa sosi într'acel timp din Berlin: vestea,

cum că Strusberg nu vrea și nu putea să plătescă cuponul pe Ianuarie 1871 și că, el escrocul care înstr&inase fondul drumurilor
de fier, pretindea ca de atunci înainte Statul român să plătescă
cupânele dobândilor și ale amortisării întregului capital, de şi el nu
era dator de cât să garanteze companiei de-exploatare o dobândă
de 50/o la capitalul de 245 milione, din diua terminării întregei reţelă și a, luării sale în priimire.
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Acest procedeii neonest al antreprenorului supărâ peste măsură

pe M. Sa, îl scose din fire, îl făcu să trâcă peste răbdare și îl sil;să renunţe pentru moment la, ori-ce gândire de abdicare, pentru
că plecarea, într'o asemenea situaţie ar fi putut să fie privită ca o
dosire. În faţa pericolului eminent M. Sa nu se dădu înnapoi ci luâ
în mână cu energie interesele României şi deveni apărătorul lor
cel mai zelos.
|

„_ «Prinţul Carol, dice memoriele privitâre la Viața Regelui Carol, simțindu-se personal atins de acâstă lovitură ne așteptată '
care sgudui puternic și '] umplu de amărăciune, dădu ordin d-lui
Steege noul comisar al guvernului, ca. să procedeze cu energie

contra, lui Strusberg. Construcțiunea drumurilor de fier a, fost visul Săi, dorința Sa favorită şi chiar consolaţiunea Sa. In ultima
epistolă ce a adresat tatălui săi i-a scris: Cel puțin am făcut ceva
pentru ţ6ra mea, am înzestrat'o cu căi ferate! Acum chiar acea
"bucurie îi e otrăvită, și se vede lipsit și de acâstă consolaţiune!
De acum încolo se ridică înnainte-l o imperi6să necesitate, nu mai
pote să aducă la îndeplinire planul ce concepuse, pentru moment
nu maj pote să demisioneze, cel puţin până ce nu va face să triumfeze drepturile ţărei, până ce nu va limpedi situaţiunea și nu
va termina acâstă afacere».
Acestă nouă hotărire fu luată în diua de 6/18 Decembre 1870,
adică cu mai bine de trei luni mai 'nainte de venirea D-lui L. Catargiu la putere, dar fu p'aprope s'o părăsscă și să plece fără de
veste după nenorocitul incident de la Slătinânu.
După ce amânase pentru un timp nedeterminat hotărîrea ce
luase d'a abdica, M. Sa ca să'și ajungă scopul și pentru ca să'și
ușureze întru cât-va sarcina, priimi în diua de 15 Decembre dimisia, cabinetului Iepurânu care'i fusese dată mai de mult, şi la
16 însăreină cu formarea, noului cabinet pe d-l [. Ghica care era
susţinut de liberali și putea, să aibă o majoritate în Cameră. D-sa
formâ ministerul la 17 și la, 18 noii Miniștri depuse jurămîntul în
mânele M. Sale. Noul minister era compus din D-nii1. Ghica Președinte al Cons. de Miniștri și Min. de Interne, N. Calimachi Catargi Min. al af. Streine, D. Sturdza Min. de Finance, D. Berendei
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Min. Lucr. Pabl., D. Cariagdi Min. Justiţiei şi ColonelE. Pencovici
Min. de Resbel. Noii Miniştri se hucuraii de 6re-care trecere în Cameră, dar în Senat nu număraii mulţi amici. Consulul Germaniei
cari avea tot interesul ca să fie la, putere un Ministru als&ii, îl privi
cu ochi răi și îndemnă pe M. Sa ca să nu-i acorde prea multă încredere și să/l privâscă ca, pe o persână care nu era animată de

bune intenții faţă de M. Sa.
Acestă stare de lucruri făcu situaţiunea, noului minister forte
dificilă, pot qice imposibil de ţinut. Lipsit de încrederea Senatului,
aprope lipsit de încrederea Suveranului şi bucurându-se numai de
o mică majoritate în Cameră, el mai bine de cât predecesorul săii

D-l Manolache Kostache Iepureanu putea să qică că era un copil.
orfan care nu era îmbrățișat mai de nimeni și în schimb moștenea 0 succesiune dintre cele mai detestabile.
Într'adevăr de îndată ce se lăţise în ţeră scirea că Strusberg nu
mai vrea, să plătescă cuponul, opiniunea publică fu alarmată, pa-

nica, se lăţi în ț6ră. și Adunarea Deputaţilor care nu căuta de cât
pretexte ca să aţițe foc peste foc, deveni ecoul înflăcărat altuturor
sgomotelor, al tuturor îngrijirilor. Mai 'nainte d'a cădea Ministerul

trecut și de îndată ce s'aii deschis Camerile la 15 Noembre 1870, se '
anunţă una după alta în Adunarea Deputaţilor două interpelări,
una în privința dispariţiei fondului încredinţat lui Ambron și a responsabilităților provocate de acea dispariție și alta în privinţa lu-"
crărilor efectuate până atunci de Strusberg și asupra intenţiunelor sale pentru viitor. Aceste interpelări fură desvoltate pe rind la
28 și 30 Noembre mai nainte de-constituirea, noului cabinet. Cu
acea, ocaziune oposiţiunea liberală atacâ guvernul cu atâta foc şi
pasiune în cât la. 14 Decembre 1870 ministerul presidat de D-l M:
Costache Iepureanu, în urma acusărilor ce i s'a făcutîn Cameră, fu

silit să demisioneze și să cedeze locul D-lui I. Ghica care întocmi,
precum diseiti mai sus, un minister moderat dar susținut de liberali. Acest minister împreună cu Camerile hotăriră să numescă, o
comisiune compusă din persâne de încredere al&să din sinul Cor-

purilor legiuitâre, care să facă o anchetă minuţi6să atât în privinţa

situaţiunei lui Strusberg cât și a fondului încredinţat lui Ambron.
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Acestă comisiune începu imediat să facă cercetările necesare
şi în scurt timp aflâteribilul adevăr şi anume că fondul a dispărut, s'a sustras și sa cheltuit, fără să se potă afla pe ce și fără a
se putea pune la loc de cine-va, și că Strusberg era un om compromis, lipsit de ori-ce încredere în piața germană, în neputinţă

da urma înainte cu lucrările și chiar în imposibilitate d'a plăti
cupânele în viitor. Raportul comisiunei fu citit în Ad. Dep. în ședinţa, de la 24 Februarie 1871 de către D-nul deputat Al. Holban.
Acest raport era un rechisitor în tâtă forma care scotea în evidenţă reaua credință a lui Strusberg și complicitatea lui Ambron.

Conţinutul și insinuările răutăciose ce coprindea acest raport scris
„întrun stil cât sepâte de ostil şi de îrritant pentru M. Sa și ostil Germanilor, mâhni forte mult pe M. Sa, mai cu sâmă căci singur își
imputa greșela, ce făcuse d'a se încrede prea mult în Strusberg și
Ambron și d'a le acorda, în avântul lealităţii sale de bărbat tînăr
și neexperimentat, prea multe puteri şi o confienţă nemărginită.
M. Sa era amărit mai cu s6mă că Ambron fusese mult timp servitorul credincios al familiei, și că prin conduita sa de administrator corect şi fără de pată reușise să dobândâscă încrederea
tuturor.

,

Desbaterile în Cameră începură în diua de .25 Februarie și se
terminară tocmai la

Martie. Ele fară furtun6se, violente, ostile M.

Sale și pline de alusiuni ofensătâre,atât pentru persona cât și pen-

tru familia Sa, de și toţi la un loc nu posedat mai mult de cât o
singură acţiune de 100 de talere. Ele se terminară prin adoptarea
unei propunere făcută de General Florescu care cerea ca să se
supue chestiunea imediat unui tribunal arbitrar. Mai 'nainte de
începerea, desbaterilor, adică la 24 Februarie, Strusberg trimise
guvernului român o depeșe obrasnică prin care”! adresa un fel de
ultimatum. Tare în dreptul săi, dicea el, refusa d'a mai plăti ori-ce

fel de cupon și amenința că va cere de la Români prin sprijinul
guvernului să plata lor precum și daune interese. Acestă depesă,
desbaterile ce provocară citirea sa în Cameră și aţitudinea se-

meţă, agresivă și provocătore a consulului Germaniei D-l de Ra-

dovici care se declară în modifățiș inimic al Românilor pentru că

A
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simpatisaii cu Francezii, fură adevăratele cause ale nenorocitului
incident din sala Slătineanu, pe care mult timp îl regretară Românii și scump îl plătiră.
Acest incident isbucni fără de veste ca o bombă, mai ales că
D-l de Radovici a fost o nenorocire pentru Români. D-sa fiind din
fire om impulsiv, semeț, tenace, îndrăsneț, vendicativ și-cu mare.
trecere pe lingă contele de Bismare care protegea şi'l susţinea,
în t6te acţiunile sale bune sai rele, era un contrast isbitor şi neacomodant cu firea nâstră a Românilor. D-sa era bine vădut de M.
Sa, forte adesea consultat și mai în tot-d'auna ascultat; cu firea

sa pornită și cu caracterul stii combativ şi pasionat, fu pentru Români într'o epocă atât de gingașe un pericol naţional; el ne causă

multe neplăceri, înbăspri animosităţile care lesne s'ar fi potolit,
și reuși a le transforma pe tâte în conflicte înveninate de ură și
într'o luptă făţișe, care aduse asupra, capului nostru greutăţi ce ar
fi putut cu înlesnire să se transformeze în nenorociri, daca sorta

nu sar fi îndurat ca să ne scape de el.
În timpul în care relaţiunile dintre tron și naţiune erai cât se

pote de încordate, și în momentul în care M. Sa era mai hotărit
ca ori-când să abdice, în loc d! a pune umărul ca să potolescă spiritele pe nedrept surescitate, D-sa pe la 3 Februarie 1871, scrise
la Berlin cum câ influenţa franceză domina mai mult ca ori-când
întrega societate română, și că D-l Kogălniceanu ar fi dis în publice
că Românii, neputând să se ducă în Francia ca să se lupte cu Germanii, făceaii acelaşi lucru aci în ţera lor. Mai spuse incă că în salSnele din Bucuresci nimeni nu credea că M. Sa se va îndura ca
să se separede bună voe de tron și de națiunea, română.
Ceva mai mult, pe când Principile Carol Antoniii tatăl M. Sale
povăţuia pe fiul Săii ca să nu se precipite, să nu lase o tsră pe
care s'a jurat s'o facă fericită de cât atunci când demnitatea sa
îi va impune acel sacrificii, și! îndemna să bată fierul până e cald,
să se pue la muncă cu ardâre, cu curagii, cu stăruință și cu ener-

gie, căci resultatul pote fi regenerarea acestei țări pentru
'şi-a jertfit priimii ani ai tinereţei, şi să se retragă numai

care

când nu

va fi prin putinţă aminteri, și atunci cu tote onorurile cuv enite;

16p
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pe când un om mare și înţelept da fiului Săi nisce poveţe atât de
„bune, D-sa, Consulul General al noului imperiii german, își exprima,
prin rapârte scrise mirarea că Principele încă sta la îndoială, și că,
de și aprecia noblețea motivului care 'L mai reţinea în Bucuresci,
totuşi nu“ aproba șovăirea și'și exprima fățiș părerea că ar fi fost
mai de preferat ca M. Sa să pue sentimentele Sale personale mal
presus de ori-ce consideraţiuni ideale și de ori-ce jurăminte făcute, și să plece mai în grabă în patria Sa.

În timpul în care prea puternica Germanie era representată
printr'asemenea om care aborda pe M. Sa în ori-ce oră din ţi și
chiar din n6pte, ba încă și fără de martori, ar fi trebuit ca în capul guvernului român să fie un prim-ministru energic, popular și
dispunând în Camere de o majoritate sdrobitâre, ceia ce lipsea cu
totul D-lui 1. Ghica. D-sa era om eminamente onest, leal, devotat
tronului și nestrămutat în credinţele sale, dar nu era popular, era
prea drept, prea imparţial și prea leal, din care causă era sclavul

iar nu stăpânul majorităţii liberale care "1 susţinea, în Cameră;
afară de acesta nu se bucura de nici o simpatie în Senat, în care
conservatorii eraii în majoritate. Tot de o dată era mâle, lipsit de
energie, uritor de trucuri care în politică ati mare cătare, uritor
de fraseologie bombastică şi de discursuri chilometrice fără de
mied dar cu efect ; vorbea puţin, rostea discursuri concise, dar vorbele ca și faptele sale erai conchidătâre, matur cugetate și neted exprimate. Faţă cu o Cameră atât de turbulentă, atât de iubitore de gâlceavă şi cu un consul prusian atât de provocător, b-l
Ion Ghica nu era omul situaţiunei, pentru aceia ministerul săi de
patru luni, din 1870—1871, fu un minister șters, anodin, fără vadă
și cu un sfirșit forte tragic.
Pe când acest minister se sbătea în ghiarele dificultăţilor celor
mai imposibile de învins, şi abea ţinea în frii majoritatea Camerei și aprope unanimitatea presei, care perduse cu totul busola,
iată că sosi de la Berlin scirea că D-l Steege, care fusese trimis

acolo ca să resolve diferendurile dintre Statul român şi Strusberg,
a făcut greșela d'a se hasarda să promită

printrun act scris, în

numele guvernului român, că în ceia ce privea

chestiunea

căilor
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ferate, guvernul săti va împlini în mod conscienţios ca și pân atanc tote angajamentele luate, și că purtătorii de obligaţiuni în

nici un caz nu vor suferi nici o pagubă, ork-ce s'ar întâmpla, ci
numaj o mică întârdiere.

Acestă promisiune aprope categorică,

făcută fără scirea guvernului român; avu ca consecinţă revocarea
şi înlocuirea sa. prin D-l Th. Rossetti.
Incuragiat de acestă promisiune oficială, guvernul german luă
în mână apărarea supusului săi, interveni pe lângă guvernul ro-

mân ca să dea chestiunei o soluţiune grabnică şi satisfăcătâre intereselor germane, și insistă cu bruscheţă și stăruință ca statul
nostru să plătescă cuponul neplătit, căci detentorii 'și-ai dat banii

în mâinile lui Strusberg numai în vederea garanţiei sale că va plăti
cupânele la timp. Tot într'aceiași vreme Strusberg, vădendu-se
sprijinit, trimise guvernului nostru acea depeșe impertinentă de-

spre care am vorbit mai sus, prin care declara categoric că nu va
mai plăti nică un cupon şi va trage pe guvernul român la răspun-

'dere ca să” plătescă și daune interese.

”

Curând după aceste două acte d'o gravitate escepţională, veni
şi nenorocitul incident din sala Slătineanu, care puse vârf la tote.
“ Iată pe scurt istoricul acestui regretabil incident. Populaţiunea,
capitalei orbită de durerea ce-i causa îngenuchiarea Franciei, capitularea Parisuluiși brutalitatea despreţuitâre cu care Germanii învingători trata pe cei învinși şi pe amicii lor, înnebunită asemeni de indignarea ce scornise în sufletul săi escrocheriele co-

mise de Strusberg și de complicii săi, toţi Germani, în paguba Ro-

mâniei, pe care o tratati cu aceiași brutalitate ca şi pe Francia,

aflând că Germanii din Bucuresci s'aii hotărit să serbeze victoria Germanilor și încheierea armistiţiului printr'un mare banchet
ce '] vor da în public și în mod ostentativ în sala Slătineanu, care
era situată în partea cea mai frecuentată a Capitalei, s'au adunat în număr mare pe Podul Mogoş6ei în fața, sălei sus numită și
sai hotărit să facă manifestanţilor o demonstrațiune ostilă, care
să determine pe Germani d'a renunţa la banchetul lor sai da-l
face într'altă parte și întrun mod mai puţin provocător sai jignitor susceptibilităților nostre.
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Adunarea. mulţimei se făcu fără de veste, în mod spontaneii,
fără, prevestire prealabilă, și fără multă vorbă, ast-fel că poliţia
și guvernul aă fost surprinși fără; de veste şi fără să pâtă să ia
cele mai elementare măsuri de înfrânare şi de apărare. Pe atunci
era prefect al poliţiei Capitalei răposatul C. Ciocârlan, om forte
onorabil, liberal înfocat și într'același timp devotat tronului, dar
cu un caracter slab, domol, lipsit de energie și nepotrivit cu grava
situaţiune în care se afla. EI fusese informat la, timp despre inten“iunea, Germanilor d'a da un banchet demonstrativ şi de locul în

care avea să se dea, și se dusese de cu diuă la, organisatorii banchetului, le pusese în vedere pericolul la care se expuneaii și * rugase cu căldură să renunţe la el, cel puţin pentru acea qi, saii să 1
facă întraltă parte, dar de îndată ce priimise din partea acelor persone un răspuns semeţ și ofensător pentru demnitatea naţiunei
sale, n'a sciut să fie energic și să facă uz de puterea de care dispunea pentru ca să împiedice ţinerea banchetului prin mijlocele
ce are la îndemână poliţia.
Acest banchet avu loc în diua și ora hotărită, el fu dat în sera
dilei de 10 Martie, care era aniversarea Regelui Prusiei de curând

proclamat la, Versailles Împărat al Germaniei, şi la el tu invitat între toţi fruntașii 'colonici Germane din capitală și D-l de Radovici

consulul general al noului imperii. Altul în locul D-sale ar fi cumpănit gingășia situaţiunei, ar fi ţinut. sâmă de surrescitarea momentană a, populaţiunei române contra statului şi naţiunei ger-

mane, sar fi sfiit d'a brava cu semeţie întăritarea publicului, ar fi
declinat ondrea d'a presida acel banchet, și ar fi povăţuit pe Germani să fie prudenţi și concilianţi; D-sa, însă, doritor fiind d'a ne
sfida cu orik-ce preţ și d'a ne întărita până la desperare, n'a vrut
să ţie s&mă de nici o consideraţiune, a priimit invitaţiunea, a mers
la banchet, la presidat și ... a, silit pe

Bucuresceni să 'și piardă

mintea, să iasă din calmul lor obicinuit, să tragă clopotele bisericelor, să sune toxinul de alarmă, să spargă giamurile sălii în care
sa început banchetul, să intre în sală și să risipâscă pe conmeseni prin silnicie, fără ca guvernul să, pâtă a. preîntâmpina neno-

rocirea, fără ca poliţia, să fie în stare a'și face datoria. Consulul
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german fu scos cu multă greutate din mijlocul mulţimei înfuriate
de către D-l N. Calimachi Catargi Ministrul Afacerilor străine al
României care avu parte să soșescă la, timp, și reuși să] cruţe cu
expunerea, persone sale de insultele glâtei, să] ia la braţ, să/l
scotă afară şi să/l conducă în cupeul săii până la reședința sa: consulară.

_

Abia, noptea, târgiii armata cordusă în persână de general Solomon reuși să risipâscă pe turburători, să înconjâre palatul, să apere tronul şi să restabilescă liniștea. Acest incident nenorocit

care a sărbătorit cu bolovani și pietre terminarea răsboiului „proclamarea imperiului german și aniversarea Împăratului Rege Vil- .

helm, I a avut pentru noi nisce conisecinţe durerâse, mâhnitâre, -

umilit6re și costătâre. Mulțumită loviturei din picior a consulului
german, Ministrul I6n Ghica a fost destituit, iar nici de loc demi-

sionat cum cereaii usurile constituţionale, M. Sa, Domnul în prada
emoţiunei primului moment a uitat pentru un minut afacerea, -

Strusberg și obligațiunea morală ce'și luase d'a da acelei nenorocite afaceri o soluțiune avantagi6să ţărei, ca unul ce personal era
angajiat ca să facă tote sacrificiile putinci6se ca să nu devie imposibilă regularea, acestei chestiuni printr'o catastrofă provocată,

de M. Sa, și în aprinderea justei indignări ce scornise în sufletul Săi
acestă nebunie incalificabilă, chemâ la palat chiar într'acea nâpte
locotenența domnâscă din mânele căreia luase frânele puterei.
A doua di la 11 Martie doi dintre cei trei locotenenţi domnesc,
general N. Golescu și D-L. Catargiu, căci general N. Haralambie
lipsea într'acel moment din capitală, veniră la palat la 111]. ore
a. m. și de îndată ce” priimi M. Sa. depuse în mânele lor frânele
guvernului ţărei.

Din norocire amândoi foștii locotenenţi, de și din tabere opuse,
unul fiind liberal și cel-lalt conservator, fură 6meni de inimă, buni
patrioți, fiinţe energice și devotate binelui comun, ast-fel că amândoi în comun acord reiusară d'a lua în mâni frânele puterei, puse
în vederea. M. Sale pericolele ce ar atrage pentru ț6ră retragerea

Sa, din domnie, șiL rugară ferbinte să renunțe la, acestă hotărire
funestă și să rămâe pe tron, promiţendu-i fie-care în numele par-
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tidului săi sprijin și devotament sincer și leal. D-nul L. Catargiu
merse mai departe, se oferi să ia în mâni răspunderea situaţiunei
şi sarcina puterei și promise că va învinge tote dificultăţile. M. Sa
în cele din urmă ceru o

qi de răgaz şi de resgândire.

A doua di, adică la 12 Martie, M. Sa răspunse celor doi foşti locotenenţi domnescă că amâna de-o-cam-dată pentru un timp nedeterminat hotărîrea sa d'a abdica, și însăreinâ pe D- L. Catargiu
cu formarea ministerului. Peste câte-va ore după aceia se formă
Ministerul L.. Catargiu care luă internele și Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, avend pe D-nii G. Costaforu la Externe, P. Mavrogheni
„da Finance, N. Kreţulescu la Lucrări Publice și ad-interim la Jus-

tiţie, General Tell la Culteși Instrucţiuni Publice, și general1. Em.
Florescu la Resbel. Acest Minister depuse jurămintul și intră în
funcţiune chiar într'acea di de 12 Martie la 111/, a. m. În aceiași di
noul Minister se presentâ înnaintea Camerilor şi le citi profesia sa
de. credinţă; dar dobândind o priimire ostilă, Ja 13 Martie le ceru

votarea budgetelor, la 15 Martie le ceru un vot de încredere și după

ce dobândi de la Cameră un vot de blam, la 16 Martie Pres. Consiliului de Miniștri închise sesiunea Senatului, disolvâ Camera și
convocă colegiile electorale pentru 2—10 Maii.
Noul minister dătu în judecată criminală pe fostul prefect al
poliţiei Capitalei ca autor moral a] turburărei din jurul sălei Slătineanu și pe vr'o câţi-va făptuitori priași asupra faptului ca complici, și reusi a obţine de la Tribunal o sentinţă de condamnare,
dar Curtea de Apel din Bucuresci îi achitâ pe toţi în unanimitate.
Acest prim nesucces dobândit de guvern care! supără forte mult,
fu răsplătit cu prisos prin succesul ce dobândi prin alegeri, care
fură ce e dreptul pătate de cele mai făţișe ingerinţe şi de nisce bătăi ne mai pomenite, dar îi dătu în schimb nisce majorităţi compacte.

XII.

Constituirea nouei societăţi române Bleichrăder-Hansemana.
După ce am insistat cam mult asupra acestor evenimente im-

portante,

r6de ale nenorocitei chestiuni Strusberg, e timpul să

scurtez istoricul acestei încurcate chestiuni, care a devenit prea

lung, și să spui numaiîn câte-va cuvinte cele ce s'aii mai întâmplat.
La 18 Martie s'a lăţit în Bucuresci scirea că Strusberg, în urma, neplăţii cuponului, a fost arestat pentru bancrută fraudulosă, scire
ce n'a fost de-o-cam-dată adevărată, fiind că parchetul din Berlin
n'a vrut să dea curs cererei formulată de comisarul român, spuindu-i că nu era, interesat bănesce în chestiune. Tot într'același
timp D-l de Radovici 'și-a arătat pe faţă nemulțumirea sa că M.
Sa a renunţat la abdicare, și a cerut D-lui de Bismare ca să i se
dea o satisfacere deplină, și dacă guvernul roinân nu va vrea saii
nu va putea să %-o dea, s'o câră Porții și s'o silâscă să ocupe țara

militărește ca. pe o ţară rebelă.

|

La 23 Maiii s'aii redeschis Corpurile Legiuitore care, după ce Ca-

mera a verificat titlurile noilor aleși, după ce ambele ai votat r&spunsurile la mesagiul tronului, răspunsuri care prin expresiunile
de nemărginit devotament către tron ce-conţineai a determinat
pe M. Sa să renunţe în mod definitiv la abdicare, aii început să se
ocupe de ardătârea chestiune a drumurilor de fier.
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În diua de 1 Iulie Da M. Kostache lepureanu a citit raportul
_ prin care cerea Camerei să închee cu representanţii lui Strusberg

o nou& convenţiune, ceva mai onerdsă ca cea în fiinţă, dar prin
care România, după părerea guvernului, ar face să triumfe mai
repede drepturile sale și să obţie nisce concesiuni mai avantagi6se ca ori-care altele. Imediat după citirea acestui lung raport,

62 de deputaţi, bazându-se pe raportul anchetei făcut de Camera
precedentă, propuse : 10 Ca ori-ce înţelegere cu Strusberg să înceteze ; 20 Statul român să urmărescă înnaintea, unui tribunal de
arbitri anularea concesiunei ; 30 'Tâte liniele ferate și tot materialul intrat în ţară să fie puse sub secuestru și reservate ca să
serve drept despăgubire detentorilor, iar Statul român să, urmărescă pe cale corecțională pe. Sirusberg și pe. complicii să.
În urma, acestei propuneri guvernul, vedend

că propunerea sa

n'avea șansă, de reușită, o retrase, își însuși propunerea celor 63
care fu transformată în proect de lege și stărui ca ea să fie votată.
La3 Iulie acel proect fu trimis Secţiunilor Camerei și ele îl maj forfecară puţin. Noul proect pe lângă articolele de mai sus mai prevedea ca: 40 detentorii-de obligaţiuni să fie invitaţi a se constitui
în societate pe acţiuni care va lua tote drepturile și datoriile concesionarilor, 5 în caz de neconstituire în răgaz de 30 dile Statul

român să asigure răscumpărarea obligaţiunilor Strusberg precum
şi alte 14 condițiuni de detalii de o importanţă mai secundară.

Acest proect fu votat de Cameră la 6 Iulie și de Senat la 7 Iulie,
și Corpurile Legiuitore se închise la 8. Proectul dobândi voturile
Camerilor, dar M. Sa Domnul, după ce Dl de Radovici îi comunică că acea lege vă scorni în Germania o iritaţiune contra nâstră
fără de margini, temându-se ca să nu aducă asupra, ţărei nisce primejdii şi mai mari, nu vru de-o-cam-dată s'o saneţioneze, mai cu

semă că grijile nenumărate ce-l muncea și contrarietăţile de tot

felul ce-l sbuciuma îl înbolnăvi și-l trânti la, pat coprins de friguri.
Pe când se sbuciuma în prada frigurilor, M. Sa află la 11 Iulie
că Principile de Bismare a rostit ameninţarea că va îndrepta către Turcia reclamaţiunile sale într'acâstă afacere ; mai află ceva

mai târdiii că amenințarea deja, a fost transformată în realitate

:

o
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și că deja a cerut Porții ca ea să reguleze afacerea Strusbergîn ţera,
nostră, la care ea a răspuns promițând că, se va, ocupaîn curândde
acea, afacere. Aflând acâstă scire ameninţătâre în diua de 17 Iunie, M. Sa, simțindu-se mai bine, părăsi patul, sancţionă legea pri-

vitore la drumul de fier şi trimise Președintelui Consiliului de Miniștri o serisore prin care'i făcea, cunoscut motivele carea silit

să stea cât-va timp la îndoială și acelea care Va determinat s'o
sancţioneze. A subseris'o pentru că avea. încredere că lealitatea
Ministerului va sei să se serve de

acea lege importantă ca de o

bază a, unei soluţiuni echitabilă și demnă
gravă și de încureată. După aceia în diua
"D-lui de Radovici care venise la Cotroceni
unice că Germania a intervenit pe lângă

de o chestiune atât de
de 20 Iulie comunică
ca să'L vadă şi să-i coPârtă într'acestă ches-

tiune, că acea măsură nu va avea alt resultat de câtp'acela d'a su-

rescita, și mai rii spiritele şi sentimentele antigermane și d'a face
soluţiunea și mai dificilă.
.
|

În aceiași chestiune D-l G. Costaforu comunicâ Consulului (ierman că, conform capitulaţiunilor și a convenției din Paris, Lurcia
n'avea drept să se amestece în afacerile nostre interidre, că România se va apăra. prin tte puterile sale cantra atestui amestec
ilegal, că noua lege nu e alt de cât baza unor negoţieri ulteridre,

că Statul român nu urmărea, alt scop de cât p'acela d'adesinteresa, pe detentorii de obligaţiuni și că, în ori ce caz avea dreptul

da se apăra contra, ori-cărei exploatări. Ca, corolar la acest răspuns, Consiliul de miniștri supuse M. Sale în scris opiniunea, că,

pentru a desarma pe detentori, în urma punerei liniilor ferate sub
sequestru, să le plătescă cuponul întârdiat, adică pe cel dela Ianuarie, și D-l Costaforu fu însărcinat să declare Consulului German că
guvernul român, în interesul țărei, era animatde dorinţa d'a da satisfacere, în măsura posibilului, pretenţiunilor germane. Tot D-sa
la 3 August trimise Porții prin agentul săi din Constantinopole
o notă prin care protesta contra amestecului săii în acea afacere

şii amintea conţinutul tractatului din Paris, care prin art. 22 îi
interdicea, ori-ce drept de ingerință în afacerile interidre ale României şi prin art. 27 îi da dreptul d'a interveni numai atunci când
.
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va fi silită să menţie sati să restabilescă ordinea legală, care nu
era întru nimic turburată prin afacerea Strusberg.
Din nenorocire, cu tâtă vădita buna voinţă a guvernului român,
resolvarea chestiunei nu dobândi o soluţiune grabnică, căci guver-

nul german îi opuse cea mai vie resistență. Mai întâiă parehetul
din Berlin, precum am mai dis mai sus, se opuse d'a da curs cererii
guvernului

român

d'a începe

urmărire

penală contra lui Strus-

berg, a lui Ambron și a bancherului Jacques, pretextând că numai
partea păgubită, adică detentorii de acţiuni avea acel drept. După

aceia, ca, să înnăsprescă și mai răi relaţiunile dintre Români și
Germani care erai destul de încordate, guvernul German găsi de
cuviinţă să dea României o lovitură dintre cele mai umilitore pen-.
tru sentimentul nostru naţional, și cu ocasia preînnoirei deplinei
puteri date D-lui de Radovici, care din Consul general al Germa-

niei de Nord devenea Consul general al Imperiului German, să “i
dea depline puteri, nu către guvernul român cum se usitase în mod
continui de la 1864 încoa, ti către Sublima Pertă, și să retrămită
pe consulul stă în Bucuresci învestit cu un berat turcesc ca pe
timpurile domniei juridicțiunei consulare de tristă memorie, spre
a ne aminti că eram,vasali iar nu autonomi. Acest berat rămase

până adi în cartonele Consulului general și nu fu remis la destinaţiune, căci guvernul român nu vru să "1 priimescă, şi D-l de Radovici continuâ a funcţiona încă un an tot ca Consul general al
Germaniei de Nord până la încetarea misiunei sale și înlocuirea.

sa cu D-l de Pfluel.

Faţă cu aceste relaţiuni încordate care ameninţaii să redeschidă încă de la 1871 chestiunea Orientului şi să provâce un r&sboiii româno-ture, care negreșit avea să aibă ca consecinţă o con- :

flagraţiune orientală, dacă nu chiar generală, baron de Schlechta

Agentul diplomatic și Consulul general al Austro-Ungariei în Bucuresci, propuse M. Sale în numele guvernului săi, bunele oficii și
intermediul guvernului imperial-regal pentru a aplana diferendul
româno-german și a găsi o soluţiune acceptabilă de ambele părți.
M. Sa și Guvernul român priimi propunerea și autorisară pe Agen-

„tul Austro-Ungariei să râge pe guvernul stii să lucreze într'acest
+
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sens. Contele Andrăssy care de curând dobândise Ministerul af.
Streineal Austro-Ungariei lucră într'acest sens, şi ca consecință
și ca prim pas spre a ajunge la acea soluţiune,la. 2 Octombrie 1871

tribunalul de arbitri adunat la Berlin după cererea, guvernului român, hotări să se resilieze concesiunea Strusberg în paguba, sa, ră-

mâind ca guvernul român să intre în înţelegere cu detentorii de. -

obligaţiuni pentru despăgubirea
lor. Tot pentru același scop, la 20
Octombrie, guvernul român propuse detentorilor să le plătâscă o
anuitate anuală de 11 milisne, adică o dobândă de 41/, la sută la
capitalul vărsat, și comunică și Porții prin D- E: Strat Agentul ţărei Ja Constantinopole, acestă propunere.
Ca consecinţă a acestei propuneri, veni seire de la Berlin că din
îndemnul Împăratului Vilhelmn I, detentorii de obligaţiuni în diua
de 25 Octombre s'aii constituit în societate care să termine şi să

exploateze drumurile de fier române sub auspiciile caselor de
bancă S. Bleichroder și Disconto Gesselschaft, representată prin
D-l Hanseman

care le puse la disposiţie capitalurile necesare, și

se grăbiră a propune guvernului român

o nouă convențiune mai

îngreunătore ca cea, precedentă, care pe lângă capitalul de 245
mili6ne îr. care avea să cadă integral în sarcina guvernului român, mai avea să garanteze și emisiunea. unor noui acţiuni nu-

mite de prioritate, în sumă ca la vr'o 66,000,000 fe. cu care să se
termine întreaga rățea, și să se consolideze cea deja construită.
Guvernul român, ca să iasă dintr'un impas atât de grei, în urma

unui consiliă de miniștri ce avu loc în diua de 6 Noembre, în care
se desbătu în amănunt tote condiţiunile ce aprope ni se impunsi,

priimi propunerea şi se grăbi a depune un proect de lege în asemehea sens pe biuroul Adunărei Deputaţilor eare se deschisese
în sesiune ordinară încă de la 7/1» Octombre trecut.

Noua convențiune nu fu bine priimită de publicul român și chiar
deputaţii și senatorii conservatori în mai multe întruniri private
ce ţinură după presentarea sa, o criticară cu asprime, iar partidul

liberal luâ faţă cu dinsa o posiţiune forte ostilă. Cu acea ocasie
L. C. Brătianu fostul Ministru și susţiitorul cel mai călduros al primei concesiuni publică sub semnătursa
a în Românul de la 26

1P4

Noembrie un apel adresat cetăţenilor români cu un conţinut dintre cele mai violente. Printr'acel apel, D-sa invita pe Româniea cu
forța să se opue contra acestei spoliatiuni, care ne obliga să plă-

tim nisce bani sustrași din casa, de fier de la Berlin, de către nisce
înnalți funcţionar germani, impuși nouă de către a-tot-puternicii
din Berlin, îndemna, pe cetăţenii Capitalei să împiedece cu forța
votarea concesiunei celei noui și denunța. pe nouii concesionar! ca
pe nisce persone demne de aceiași deplină neincredere de care
s'a bucurat Strusberg împreună cu asociaţii săi; din norocire, apelul săi care era, o greşelă politică n'avu ecoii, și legea fu votată
la timp fără nici o împiedecare; cu tâte acestea proorocia sa sa
adeverit peste scurt timp, noii concesionari s'au grăbit a ne do-

vedi că eraii tot atât de hrăpitori și de asupritori ca şi predecesorii lor și că urmăreau același scop: jaful și nedreptatea.
Mai 'nainte d'a se transforma proectul în lege, guvernul german,

ca să ne siluiască voinţa, stărui pe lângă cel turcesc ca să ne dea
zor spre a da mai curînd o soluţiune:satisfăcătâre pentru el acestei
soluţiuni. Marele Vizir, fiind silit de împrejurări, fu nevoit să tri-

“metă M. S. Domnului la 20 Noembre o non telegramă prin care!
ruga să ia disposițiuni pentru o soluţiune grabnică și definitivă.
Tot într'același timp, adică, la 23 Noembre, sosi la Bucuresci D-l
colonel German Fromm ca representant al detentorilor, dar lipsit
de deplinele puteri necesare.
Cu tâte aceste ameninţări și cu tâtă depeşa, trimisă de marele
Vizir M. Sale, pe care toți ambasadorii din Constantinopole afară,
de cel german o găsise prea, accentuată și prea puţin convenabilă.

M. Sa, guvernul săi și Camerile nu se speriară, ci în comun acord
se puse pe lucru, tăiară multe din pretenţiunile noilor concesio„nată, micșorară un mare număr din condițiuni și terminară prin.
a redacta un noii text de convenţie, pe care la 26 Noembre concesionarii fură siliţi să] priimescă. Abia la 12 Decembre începu în
Adunarea, Deputaţilor desbaterea proectului de lege presentat de
guvern privitor la căile ferate și începu printr'o ședință dintre cele
mai furtunose; apoi la, 16, cu tâtă opunerea D-lui G. Vernescu care
rosti un discurs dintre cele mai violente, avu loc luarea sa în con-
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- sideraţie care fu priimită cu 81 voturi contra 49. După aceia în
cepu desbaterea pe articole, și până la 18 fură priimite abia patru
articole din întregul proect; de aci încolo lucrurile merse mai repede şi la 21 s6ra, după ce se votă art. 17 şi ultimul, fu priimită
întrâga. lege cu 15 voturi contra 48. Senatul o priimi la 24 cu 31
voturi contra 6 mai fără discuţiune şi după aceea ambele Camere
fură prorogate pentru sărbători.

Printr'acea lege Statul român oferea, dentatorilor de obligaţiuni
ca: 10 să ia, asupra lor drepturile și datoriile vechilor concesionari,

pentru care sfirşit le acorda un termen de trei ani, cu începere de
la 1 Ianuarie 1872, în care timp să termine liniile nedeterminate

cu obligaţiune pentru Statul român să le acorde un vărsământ. suplimentar de 9 mili6ne, rămâind pentru rest să apuce la r&spundere pe Strusberg ; 20 în cas de nepriimire a acestei îndatoriri, să
trecă tâte drepturile lor guvernului român care, după ce va evalua

liniilede drum de fier executate, își va lua obligaţiunea d'a stinge
în termen de 49 ani prin plata unei anuităţi anuale de 11 miliâne ea
j dobândă și amortisare, întrega, datorie, pentru care le va da obli-

gaţiuni ale Statului român în schimbul obligaţiunilor lui Strusberg. .
În primul caz guvernul român lua asupra, sa plata cuponului de
la 1 Ianuarie 1872 și de aci încolo se obliga a plăti câte 4,760,000
franci la 1 Ianuarie şi la 1 Iulie din fie-care an, până la terminarea

liniei ferate Roman-Bucuresci care trebuia să aibă loc la 1 Septembre 1872, şi de atunci încolo garanta un venit anual de 20,250

franci de fie-care kilometru dat în circulațiune drept dobândă și
anuităţi la capitalul ce s'a băgat sai ce se va mai băga în con- strucţia liniilor ferate române. În fine exploatarea drumurilor de
fier nu va fi transferată la, nică o altă companie străină fără ade-,

siunea guvernului român de către consorțiul berlinez.
Acestă lege nu fu priimită în mod-favorabil nică de concesionari

nică de guvernul german. Fromm depeșă la Berlin că era neacceptabilă, Principile de Bismare se supără și făcu responsabil pe guvernul român de ori-ce întârizere ce'se aducea resolvării chestiu-

nej căilor ferateşi D-l de Radovici declară celor de la Constantinopole că însuşi Împăratul Vilhem se interesa direct și personal de

resolvarea, acestei chestiuni printr'un aranjament

acceptabil și.

definitiv; cu tote acestea guvernul român nu se speriâ, apără cu.

căldură și cu tărie drepturile sale, răspunse Turciei cu bărbăţie,
susținu sus autonomia ţărei, și transformă proectul în lege fără de
întârziere prin sancţionarea: sa de către M. Sa Domnitorul. O ati-

tudine atât de fermă avu avantagiul d'a deschide ochii acţionarilor și d'a-i sili ca, cu tote rapârtele puţin favorabile ale lui Fromm
care nu era nici de loc om de înţeles și bun pentru tratat nisce afa„ceri atât de delicate, să priimâscă legea și conţinutul convenției
tip cu tote clausele penale ce conţinea, și să” sil6scă să depeșeze
guvernului român la 16 Ianuarie 1872 că priimeai 'prima, alternativă din lege, adică constituirea lor în societate de construe-

țiune și exploatare fără drept d'a o conceda alt ui-va fără consimțimentul guvernului român, și că eraii gata să subscrie convenţia, tip.
-

Asemeni la, 2 Februarie Comisarul român comunică M. Sale
că Strusberg care a fost amenințat de concesionari căii vor intenta acţiune penală, s'a grăbit a vărsa în casa noii societăţi deja
| constituită 4,000, 000 talere şi 'Și-a luat angajamentul

d'a mal

vărsa, în decurs de cinci ani 2,000,000 cu o dobândă de 50%/, pe
an în comptul cuponului pe 1871 încă neplătit. La 2 Februarie guvernul român subscrise prin comisarul săi la, Berlin convenţia
subserisă de D-nii Bleichroder şi Hanseman

pentru

terminarea

definitivă a liniei Roman-Galaţi şi Bucuresci-Verciorova, iar concesionarii deschise liste de subscripțiuni pentru un noii împru- mut cu care să se termine liniile neterminate. Curând după aceia,
“adică la 11 Februarie representanții nouei societăți începură să
„execute stipulaţiunile prescrise de convenţiune, şi la 25 Februarie subscrise cu societatea, Staatsbaachn austriacă o convenție
în virtutea căreia ea se angaja a termina construcţiunea defini-

tivă a linielor ferate române. Acest
a convenţiunei numită Bleichrăder
doua a afacerei drumurilor de fier
“în mod definitiv tote fasele acestei

început de punere în aplicare
încheiâ peripeţiele fasei d'a.
române, dar nu termină încă
afaceri care întocmai ca hidra

legendară avea mai multe capete. Peste scurt timp
,

Bleichrâder
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și compania se vădură desamăgiţi în speranţele lor de câștiguri
mari cu sacrificii mici, căci publicul german nu priimi în mod îa-

vorabil nouile titluri numite de prioritate, date în circulaţiune de
către concesionari fără o garanţie specială din partea guvernului
român; afară de acesta exploatarea liniilor date în construcţie nu
produse atât cât se aşteptaii ej, și cu totă enorma garanţie de 71/,
la sută ce le asigura Statul român ca anuităţi pentru capitalurile

depuse, bancherii cei lacomi nu se găsiră îndestulaţi, ci începură
să murmure, să recurgă la. şicane, să arunce în spinarea venitu-

rilor Ordinare consolidarea liniilor şi lucrările suplimentare găsite
necesare, să înceapă a cere rescumpărarea de către Statul român

a liniilor ferate mai nainte de termen și cu câștiguri îorte mari, şi
să repediră în spinarea guvernului german, și făcură uz de t6tă
influenţa lor pentru al îndupleca să reclame guvernului român cu
insistenţă ca să transforme în fapt îndeplinit ac6stă dorinţă. Am

spus câte ce-va în capitolele precedente despre preliminările acestei noui faze care a început să fie tratată cu mai multă stăruință
în anii 1878—1879 și care formeză a treia și ultima fază; în capitolul ce urmsză vom descrie peripeţiele din urmă ale acestei faze,
care puse în mod definitiv capăt chestiunei căilor ferate române,
care fu cât p'aci se ne lipsâscă de fericirea d'a fi guvernaţi spre binele nostru de prea iubitul nostru Domnitor şi Rege Carol], a cărul înţelepciune şi iscusință servă adi drept model pentru multe
State europene.

V. VI
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XIII.

Chestiunea căilor ferate române în timpul răsboiului,
Statutele nouiisocietăți a Acţionarilorcăilor ferate române fură
publicate în diua de 19 Iunie anul 1872, și imediat după aceia,
chiar din primele dile ale existenţii sale, noua societate începu

să facă miserii guvernului român și să opue dificultăţi peste dificultăță înnaintea bunului mers al relaţiunelor dintre ea și noi.
Aceste relaţiuni fură rele, nu din causă că guvernul român îi făcea

vre-o dificultate, ci pentru. că afacerea, financiară era desavantagi6să pentru concesionari care întempinaii piedeci simţitâre din

partea. publicului, căruia ei nu * inspirati o încredere prea mare,
și cereaii dobândă mare și valorea emisiunei mică,
Mai întâiit noua societate trimise la Bucuresci pe consilierul
Reinchard care sosi în diua de 2 lulie 1872 cu misiunea d'a. îndupleca pe guvernul român să modifice clausele din lege în privința
emisiunei obligaţiunilor pentru noul împrumut, care să fie făcute
în numele și pe sema Statului român, dar Ministerul se opuse cu
energie, și, după lungi deliberări, ambele părţi cădură de acord
ca: 10 Societatea de drum de fer să fie autorisată, conform legei
de la 24 Decembre 181, să emită acţiuni de prioritate în valore

de 23.000.000 taleri după terminarea și recepţiunea liniei RomanBucuresci-Pitescă ; 2 Alegerea tipului de obligaţiuni şi stabilirea
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condiţielor faţă de acţionari să fie lăsată în voia societăţii, în limitele legei ; 30 Societatea să fie aitorisată a constitui ea garanţie
pentru noul împrumut o hipotecă asupra linielor priimite de guvernul român, dar fără nici o garanţie specială din partea. sa.
Aceste condițiuni fură aprobate de Consiliul de Miniştri în qiua

de 6 Iulie.

|

În urma, înlăturării acestei prime dificultăţi, concesionarii dătură zor să termine linia Bucuresci-Pitesci, şi la 1 Septembre o
deschise circulaţiunei. În urma acestui fapt, România intră în
posesiunea a 800 chilometre de cale ferată. După aceia alte noui
dificultăţi se ivi în privinţa recepțiunei linielor terminate care încă
nu erai înzestrate cu t6te accesoriele necesare, cu tote locomo-

tivele și vagânole prescrise în contract și cu tâte gările, magaziele
și podurile definitive, pe care concesionarii vrea să le arunce în
sareina, venitului linielor în exploatare și. în paguba guvernului
român, care îndată ce se micșora acel venit, trebuia să plătescă

diferența. Acest incident provocă o discuţiune furtun6să în Adunarea Deputaţilor în diua de 3 Decembre, când avu loc desvoltarea unei interpelări într'acsstă privinţă. E avu resunet și în
Reicstagul German, în care deputatul Lasker a ţinut într'acâstă
privinţă, un discurs energic care a produs în Berlin o sensaţie exiraordinară.

Printr'acest discurs oratorul. german

a scos în evi-

denţă neonestitatea cu care concesionarii sai purtat faţă de noi. Alarmat de acest discurs sensaţional, parchetul din Berlin interveni, începu să investigeze și să facă o anchetă minuţidsă și

descoperi. o mulţime de fapte delictuâse în sarcina lui Strusberg
şi mai cu semă a lui Ambron. Cercetând socotelele gonstrucţiunei
drumului de fer române, justiţia prusiană descoperi că certificatele liberate de ingineri nu corespundea cu actele justificative

date de furnisori și de antreprenoră și că responsabilitatea lui
Ambron era angajată într'un mod prea, neplăcut pentru el, fiind
că dinsul a declarat în rapârtele sale oficiale ce a adresat Ministerului de finance român, rapârte ce ai cădut în mâinele judecătorului de instrucţie german, că a procedat la plata furniturilor de material după ce a constatat prin el însuși: pe când din
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cercetări s'a dovedit că nu s'a făcut nică o comandă la cei mai
mulţi dintre fabricanţii pomeniţi în acte. Aceste dovedi sdrobitâreprăvăli pe Ambron în prăpastia săpată de el însuși.

Întracest timp guvernul român era ocupat cu tratativele cu
puterile vecine pentru a face ca liniile construite saii cele în construcie să devie din di în qi mai producătore prin joneţiuni cu
căile ferate ale Statelor vecine. Ast-fel la, 29 Decembre 1872 se
sancţionă legea pentru-construirea liniei ferate și joncțiunea lașiUngheni, precum și a unui pod peste Prut care unea liniile nostre
cu ale Rusiei ; la 19 Maii 1874 se încheiă între Baron Calice și
D-l B. Boerescu convenţiunea joncţiunei de ia Vârciorova și Predeal care fu adusă la îndeplinire prin terminarea liniei PitesciVârciorova și construcția, liniei Ploesci-Predeal abia în 1879, şi
care legă liniile nâstre cu acelea, ale Austro-Ungariei încă în două
puncte afară de Iţcani, şi la 22 Iulie 1875 se promulgă legea, prin

care se aproba construirea liniilor ferate Ploesci-Predeal și Adjud-Ocena de către constructorul englez Crawley care făcea posibilă una dintr'aceste două joneţiuni. Cu cât-va timp mai nainte,
cam prin anul 1871, ai urmat tratative seri6se pentru construcția
unui pod peste Dunăre între Giurgiu și Rusciuc printr'un con-

structor englez, fapt ce n'a fost adus la îndeplinire numai din causa.miseriilor de tot felul ce ne făcea, Turcia într'acea epocă.
Pe când guvernul își da tâte silințele ca să facă liniile cât se
pâte mai rentabile și înființa, contribuțiuni grele și apăsătâre pentru popor ca acela al monopolului tutunurilor, al timbrului și înregistrărei, al băuturilor spirtu6se, licenţa cârciumilor și alte dări
care făcu să devie traiul în România

forte grei, numai pentru ca

să'și procure bani cu care să plătâscă anuităţile drumului de fier,
concesionarii cei noui se luptaii să emită noul împrumut.de prioritate cu o dobândă mică și un cuanturm de emisiune ridicată numai cu creditul lor, dar nu reușiră, căci publicul german pârlit 0
dată cu acţiunile Strusberg nu mai vrea să acorde încrederea sa
nici chiar unor case de bancă seriose ca Bleichâder și Disconto
Geselschacht, ci cerea garanţia, directă a Statului român, ca să
aibă pe cine să apuce la, cas de păcălelă.
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Vădend că prin ei înșiși nu puteaisă iasă din înturcătură, concesionarii recurse la ajutorul Principelui.de Bismarc, şi D-sa la 8
Ianuarie 1875 îi recomandă călduros D-lui N. Kreţulescu numit
de curând agent diplomatic la Berlin chestiunea, drumurilor de fier
ca să dobândească o soluţiune grabnică şi definitivă. Spre a satisface întru cât-va acestă rugăciune M. Sa stărui pe lângă consiliul
de Miniştri ca să trimâtă la, Belin pe D. 'T. Rosetti spre a încerca
să ajungă la o înţelegere cu noua societate. Deşartă încercare, căci

societatea vrea să facă un împrumut de 75,000,000 franci cu care
să'şiachite tote datoriele și să săvârșescă liniele neterminate, și
vrea ca Statul român printr'o lege specială să acorde acestor acţiuni o prioritate asupra celor deja emise și să garanteze plata lor.
Cererea eră neprevădută de convenţiune, ilegală şi neadmisibilă, căci creditorii cei vechi aveai tot aceleași drepturi ca și cei
noui; cu tte

acestea guvernul german

a stăruit cu cea mai vie

insistenţă ca ea să fie priimită. Guvernul român le-a propus în
schimb ca din 18 mili6ne datorate de către Stat, ca interese și
anuităţi pentru datoria căilor ferate, să prevaleze o sumă de vro
6 milione, care să fie înregistrată ca ipotecă la Tribunalul de IIfov şi afectată esclusiv pentru plata intereselor și anuităţii noului
împrumut, iar cele 12 milione dintr'acestă garanţie să rămâe vechilor acţionari, mai ales că articolul 11 din convenţia încheiată
spune lămurit că societatea avea drept să emită, acţiuni pe riscul
şi pericolul săii, fără ca Statul să fie obligat d'a garanta mai mult
de cât o anuitate anuală de 18.600,750 lei care nu va fi mai mare,
ori-care ar fi cheltuelile și sub ori-ce denumire ar fi, iar emisiunea
"acţiunilor de prioritate nu se va putea face în sarcina. Statului.
Va rămânea numai ca noua

societate

să împartă șuma

anuală

'dată de Stat între acţionarii ambelor emisiuni.
Dreptatea ca în tot-d'auna era în partea nostră, dar cutoteaces-

Ianuarie D-l
tea guvernul german nu vru să seie de nimic, și Ja 25

ca
7. Rosetti depeșă că Principele de Bismare cerea cu stăruinţă
stipuguvernul român să garanteze noul împrumut chiar căleând

laţiunele precise ale nouei convenţiuni. Ca să scape de încurcătură,

să
miniștri propuse să răscumpere întrega răţea de căi ferate și
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termine singur liniele nefăcute, dar la 18 Februarie priimi scirea ,
că societatea nu vrea să priimescă acea propunere şi cerea să i
se garanteze noul împrumut ce vrea să contracteze. Pentru ca să

aplaneze diferendul, guvernul trămise la Berlin la 18 Mait pe DP. P. Carp ca să negoţieze cu societateași să găsească împreună
cu representanţii săi un mijloc de înţelegere.

Ca resultat al acestei misiuni fu proectul unei noui înţelegeri
prin care Statul român își lua obligaţiunea d'a garanta emisiunea
unui împrumut de 63.500,000 franci în acţiuni de prioritate.cu

cursul de 910/, fără ca, Statul să dea pe an mai mult de 18,600,000
lei ca dobânqi și anuităţi la ambele capitaluri. Acest proect de lege
fu depus pe biuroul Camerei la 22 Iunie; dar Camera după ce'l
discută în secţiuni, îl modificăîn părţile sale cele mai esenţiale,

şi la 1 Iulie votă împrumutul de mai sus garantat de Stat dar cu
modificările următâre : 10 Anuitatea anuală datorată societăţei
să fie redusă la 14,000,000, 20 capitalul de construcţiune să fie
redus de la 245 la 188 milione și Statul în schimbul împrumutului
contractat cu garanţia sa directă să intre imediat în posesiunea
a 220 kilometre -de drum de fier, care să devie proprietatea sa.
Acâstă lege fu votată numai de deputaţii conservatori, iar nu și
de membri oposiţiunei unite, căci ei deja se retrăsese din ambele
Corpuri

legiuitore și începuse vestita oposiţiune de răsturnare,

care puse tronul abia cu două degete aprope de prăpastie, chiar

în momentul în care isbucnise r&scola din Bosnia, și Herţegovina,
şi se prepara marele răsboiii oriental. Senatul votă același proect
la 3 Iulie şi la 4 se închise sesiunea extraordinară a Corpurilor
legiuitâre.

Aflând despre legea care tindea la răscumpărarea parţială a
drumurilor de fier, representanţii nuuei societăți trămise la 2 Septembre guvernului român o depeşe prin care"! făcea, cunoscut că
refusa adesiunea lor la acea, răscumpărare ; în urma acestor încunosciinţări, guvernul trimise la, Berlin pe D-l B: Boerescu care
să propue societăţii răscumpărerea întregei reţele până la Vârciorova, în schimbul a 245 mili6ne franci efectivi. De o cam dată
societarii nu priimi propunerea răscumpărării, și iarăși începu cu
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intervenirile diplomatice, cu amenințările prin consulii săi și prin
Porta otomană precum și cu tot soiul de șicane și de miserii făcute de Directorul General al căilor ferate din România, dar atât
N. Sa cât și guvernul S&ii rămase nestrămutaţi în hotărirea ce luase d'a sili pe societate să priimescă propunerele guvernului, mai
cu sâmă că Turcia, fiind încureată până în gât cu turburările din
Bosnia și Herţegovina, nu mai avea gând să mai sprijine şi să se
maj ocupe de interesele germane din România ca să'și mai aprinqă
pae în cap şi din partea nostră.

În fine vădând că incendiul aprins în Orient lua proporţiuni îngrijitâre și ne ameninţa, și pr6 noi, representanţii societăţii începură să. devie mai de înţeles și înduplecară pe D-l N. Kreţulescu

agentul României din Berlm să vie în Bucuresci cu propuneri d'a
ajunge !a o înțelegere în privinţa răscumpărării întregei rețele de

drum de fier. D-sa sosi în Bucuresci la 4 Noembre 1875. Consiliul de miniştri luâîn desbatere propunerea de răscumpărare făcută
de societate în qiua de 7 Decembre și o desbătu mai multe dile
fără nică un resultat. Ea nu dobândi o soluţiune pentrii=că pe atunci Ministru de Finance se găsea. în diverginţă de păreri cu D-l

Lascar Catargiu într'acâstă privinţă ; D-l G. Gr. Cantacuzino fu
"de părere ca propunerea Societăţii să fie respinsă, căci cerea Statului român garanţii hipotecare contrarii convenţiunei, iar celTalţi miniștri fură de altă părere; ei o priimiră în principii ca
punct de plecare al unor înţelegeri ulteridre. Dintr'acestă causă
chestiunea, rămase în suspensiune.

Cu tâte acestea vădându-se sprijiniți de guvernul lor, societarii
la 11 Ianuarie 1876 ridicară noi pretenţiuni şi reclamară o indemnitate specială peste capitalul cheltuit cu construcţia drumului
de fier, de și convenţia subserisă de ei nu prevedea, o asemenea
indemnitate. Pentru ca pretenţia lor să aibă mai,multă tărie, convocâ, la Berlin o adunare

generală

extraordinară a acţionarilor

care avu loc la 7 Februatie 1876 şi obţinu de la ea ori-ce vru,
căci guvernul român nu era representat într'acea adunare șin avea,
nici un vot ne posedând nici o acţiune. Acestă situaţiune desavantaji6să nouă, îndemnâ pe guvernul

nostru să se gândescă la,
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răscumpărarea unui număr 6re-care de acţiuni pe cursul dilei și
prin intermediul unui bancher ostil lui Bleichroder, în virtutea
cărora să pâtă să ia cuvântul în adunările generale printr'un representant al săi și să'și sprijine vederele sale, şi'l sili să intre în
tratative cu casa Landau din Berlin.
Aceste tratative fură întrerupte din causa evenimentelor politice interne și internaţionale ce isbueniră de-o-dată și:se măriră
într'un mod îngrijitor. În interior partidul și guvernul conservator
începu să se cletine din causa mulţimei greșelelor ce săvîrşise una

după alta în decursul ultimilor ani și din causa crisei financiare
ce se mărea din qi în di, cu tot împrumutul perpetuit ce contrac-,
tase de curând în Paris. În anul 1875 el făcuse nisce alegeri pătate
cu nisce ingerințe atât de mari în cât din causa lor mulţi amici
“politici îi părăsiră. Cu ocasia alegerilor col. II] din Bucuresci fură
uciși nu se scie de cine trei bătăuși electorali renumiţi, cari snopeaii pe alegători în numele partidului conservator. Tot într'acel
an se încheiâ cu Austro-Ungaria o convenţie comercială care ucise
pentru tot-d'a-una mica industrie casnică ce dăinuia în ţera nostră
din timpuri immemorabile, care oprea înițeră multe milione, și ne
robi economicesce imperiului vecin, pentru un timp de dece ani..

Contra, acestei convenţiuni se ridicâ, întregul comerciii român, și
“0 delegaţiune dintre cei mai fruntași ai Capitalei, merse la palat

ca, să depue în mânele M. Sale o petiție subserisă de peste 1900
comercianţi însemnţi. Acâstă delegaţiune nu dătu ochi cu Sure-

ranul 'Țărei, căci M. Sa, fiind îndemnat de Primul-ministru, n'a priimit delegaţiunea și n'a dat curs petiţiunei. Acestă măsură luată, ce
e dreptulîn conformitate cu regulamentul Curţii domnesci dintr'acel timp, supără fârte mult pe cetăţeni și antagonismul mulţimei
din Bucuresci contra M. Sale, crescu într'un mod îngrijitor. Pe a-tuncă se publică broșura-pamflet întitulată, Spionul Prusiam subscrisă de un pseudonim Ilie Vulpescu;
tot atunci se împrăsciă în '

ţEră și acea broșură răutăci6să cu subscrierea de Baron de Hann

și se șopti în mulţime svonuri de răsturnare de domnie și de can-.
didatura colonelului Dabija ; tot atunci începu: să se publice prin
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unele diare politice nisce poesil umoristice în formă de pamflete
care erai ofensătâre pentru persâna și familia M. Sale.
Tote aceste sbuciumări și svârcoliri supărătâre dar nu toemai
primejdiose, nu îngriji pe M. Sa, căci era, sigur de armată și conservatorii îl asigurase că se bucura de o dragoste neţărmurită în

restul țărei, dar îl îngrijiră faptul că oposiţiunea unită s'a.retras din
Cameră

și Senat, că majoritatea

guvernamentală

s'a împărţit în

trei coterii dușmane una alteia, că D-l Manolache Kostache Epu-

reanu a întocmit cu liberalii vestita Oposiţiune unită de la Mazar
Pașa și că în cele din urmă Principele D. Ghica a demisionat din
Preşedinţia Camerei şi D-l B. Boerescu din funcţia de Ministru
al Afacerilor Străine ce ocupa încă din 1872 și ai trecut în oposiţiune împreună cu toţi amicii lor politici care, de și puţini la
număr, însă ocupait în ţeră posiţii însemnate. Ii formară un noi

partid intitulat : centru drept. ÎL mai îngrijura faptul că guvernul
a doua di după ce a făcut împrumutul rentei perpetue, mai avea
nevoe încă de un împrumut de câte-va mili6ne, că tesaurul Sta-

tului era gol, bonurile de tesaur rămăsese neplătite la seadenţă,
mandatele nu se mai plăteaii şi Statul român nu mai găsea să se

împrumute nici cu dobândă de 12 la sută, Tâte aceste motive de
îngrijire făcu pe M. Sa să începă a se gândi la eventualitate unei
schimbări de regim și la. o împăcăciune cu liberalii, care forma

pe atunci partidul cel mal tare din ţeră.
Tocmai atunci isbueni între guvern și Senat un conflict de mult

prevădut, dar care se amâna din di în di. În şedinţa de la 3 Martie
1876 Senatul, în urma unei propuneri formulată de D-l 1. Deșliu
conservator băstinaș, respinse urgenţa. asupra proectelor financiare presentate de guvern, și D-l L. Catargiu găsi de cuviinţă să']

disolve şi să convâce colegiele electorale în timpul cel mai răi
ales, în timpul în care întăritarea populaţiunei era generală.

Imediat după convocarea colegielor electorale, D-l1. C. Brăti-

anu ceru audienţă de la M. Sa și se hotărisă sue iarăși treptele .
scării Palatului după o abţinere care durase peste șease ani. M.

Sa priimi cu mulţumire solicitarea fostului săă Consilier, se grăbi
a acorda audiența cerută și! priimi cu cunoscuta Sa amabilitate.
.

186

D-l 1. C. Brătianu mai întâi îi expuse în trăsuri generale situa-

ţiunea

ţărei, pe care o presentâ zugrăvită în culorile cele mai ne-

gre ; după aceia îl rugă ca, să dea, țărei alegeri libere, să schimhe
regimul care într'o situațiune atât. de îngrijitâre, era un pericol

naţional, să ţie semă de situaţiunea interioră şi exteridră care era
încărcată, cu nori prevestitori

de

grosnice

furtuni, și'l rugă fer-

binte să cheme la putere oposiţia unită care represinta tote nuanţele ale tuturor partidelor.
M. Sa promise alegeri liberi, dar, în privința schimbării de regim
îi r&spunse că de o cam dată, de și recunoscea că nu mai putea
merge mult timp cu partidul conservator, totuși nu putea să ia nici

o hotărîre mai nainte de alegeri. D-l Brătianu mâhnit de acest răspuns neasceptat în nisce timpuri atât de turburi, mai făcu o ultimă,

încercare, însărcinâ pe fostul săi amic D-] I. Bălăceanu care ocupa

de cât-va timp postulde Ministru Afacerilor străine, ca să spue M.

Sale, că situaţiunea, era mai rea de cât credea M. Sa, că tronulera
în primejdie mare, că D-sale nui sta prin putinţă să ie în friă mai

mult timp pe membri oposiţiunei, că cu ocasia viitârelor alegeri va
fi luptă pe viaţă și pe morte, şi că ar fi mai de preferat ca M. Sa
să cruțe icra de săvîrşirea unei crime, care va avea loc negreşit
dacă nu se va hotări să facă în curând o schimbare de regim. M.

Sa fiind deja obicinuit cu asemenea amenințări, dice autorul Memorielor privitore la domnia Regelui Carol, nu vru so ia nici
pe ac6sta în serios, cum nu luase nici pe cele din anul precedent.

M. Sa nu vru de-o cam dată să se încreadă în vorbele șefului opo-

siţiunei liberale și să ia în serios nisce ameninţări, dar alegerile
ce avură loc peste scurt timp îi atrase atenţiunea, mai bine de
cât ori-ce amenințare. Ele avură loc: între 26 şi 29, și, precum
prevăduse D-l Brătianu, fură forte agitate, lupta fu teribilă Şi resultatul fu o majoritate de două voturi în favârea oposiţiunei.
Acest resultat sili pe D-l Lascar Catargiu să depue în qiua de 30

„Martie dimisia întregului cabinet în mânele M. Sale. M. Sa o priimi

Și însărcină pe D-l G. Vernescu cu compunerea unui noii cabinet.
D--sa se însărcinâ cu misiunea ce i sa încredințat, dar fiind-că
M. Sa se opuse d'a priimi ca miniștri pe unele personagii politice
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ce nu agrea, declinâ onorea, d'a forma, ministerul și M. Sa reconstitui un noii minister conservator presidat de D-l General [. Em.
tlorescu, care intrâ în funcţiune în diua, de 4 Aprilie.

Acest minister avu o existență efemeră, abia de 24 dile, căci
evenimentele internaţionale care deveneat din di în di mai îngrijitore cereaii o schimbare de regim și reclamaii cu insistență ca
tera să aibă în capul săi un guvern tare și popular. M. Sa încă
n'avea încredere în partidul liberal, și părintele Săi, atunci ca şi
în 1871 îl povăţuia să se ferescă d'a avea prea niultă încredere
în L. C. Brătianu care fusese bine descris celor sus puşi de către
guvernul cădut și frumos zugrăvit ca un răsturnător şi anarhist
periculos, dar în cele din urmă, ne mai putând să se opue curen-

tului popular, și ardând de dorinţa d'a profita de marele evenimente ce se pregăteaii ca să dobândâscă pentru ţeră independența și pentru sine corâna de rege, pe care le putea da numai un
partid puternic ca cel liberal și numai un om energic, hotărit și

popular ca I. C. Brătianu, fu silit să cedeze forţei majore, să'și
calce pe inimă, să uite nemulțumirele din trecut şi să trecă cu vederea vechile animosităţi. Tote aceste considerante îl făcu ca la
24 Aprilie să însărcineze pe D-l M. Kostache lepureanu cu compunerea unui noii minister. Acest minister care intrâ în funcțiunea

în diua de 27 Aprilie, avu pe D-11. C. Brătianu ca, min. de finance,
pe colonel G. Slăniceanu ca, min. de resbel, și fu compus dintr'o
majoritate covârşitore de miniștri liberali.

Acestă schimbare de regim aduse după sine disolvarea Camerei,
alegeri noui care aduse pe scaunele de deputaţi o majoritate liberală care putea fi considerată ca unanimitate, schimbarea aprope

complectă a aparatului

administrativ, judecătoresc, judeţian și

comunal, schimbare de legi în sens liberal, darea în judecată a. mi-

nisterului conservator, economii simţitore în budgetul ţ&rei care
era prea mult încărcat și luarea unor măsuri financiare prin care
să se uşureze întru cât-va starea desperată în care se găsea, tesaurul public. Aceste disposiţiuni și mai cu seamă darea în jude-

cată a ministerului conservator și schimbarea prea repede a legilor, părându-se D-lui M. Kostache Iepureanu prea radicale, îl
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sili ca să spue într'o ședință a Camerei că se simţea la guvern
prea isolat, întoemai ca, orfanul într'o familie streină Și că era silit

să demisioneze din minister spre a trece în oposiţiune.

Acest eveniment avu loc în diua de 24 Iulie. De astă dată luă
presidența Consiliului de Miniştri D-l 1. C. Brătianu care începu
printr'o activitate neobosită și cu resultate din di în di mai spornice acel &pocal minister, care durâ aprâpe fără de întrerupere
doi-spre-zece ani și schimbâ cu totul faţa ţărei și starea sa politică, și economică. Cele ce ai urmat d'aci încolo sunt descrise în
mod cât se pâte de detaliat în cele cinci părți ale acestei scrieri,
prin urmarenu mai e nevoe a le repeta și aci ; voii părăsi dar
scurta schițare politică a, evenimentelor și mă voiii mărgini numai a spune câte-va din cele ce sai petrecut privitore la, căile
ierate.
La '7 Februarie 1876 societatea Bleichrăder convocâ la Berlin
acea, adunare generală despre care am vorbit mai sus, pentru a

discuta propunerile privitâre la răscumpărarea căilor ferate și asupra modificărilor câtor-va punete din statute. Acâstă adunare
faţă cu marele evenimente ce se prepara în Orient, și în prevederea unor bune venituri ce ar produce căile ferate în timpul unui

„iitor r&sboiii, care negreşit ar fi în apropiere de România, hotări
ca societatea, să amâne răscumpărarea până după limpedirea situaţiunei și să contracteze un împrumut provisorii până ce sevor
aplana. neînțelegerile cu guvernul român.

În timpul acesta, Strusberg prins de Ruşi pe teritoriul lor fu
aruncaţ în închisârea dia Moscova, supus unui tratament dintre
cele mai aspre și dat judecății sub acusaţiune de bancrută frau-

dulosă și excrocherie, în calitatea sa de .fundator și director al
unei bănci de scompt și circulaţiune înfiinţată de el într'acel orașiii. După ce suferi torturele fisice şi morale cele mai crude,
lipsa, cea mai chinuitore și umilințele cele mai înjositâre, el fu judecat în giua de 2 Noembre 1876 și osângit la expulsare şi la, confiscarea întregei sale averi din Rusia în folosul creditorilor săi.

Acestă osândă care "1 aruncă pe drumuri lipsit de avere, cu desăvârșire ruinat și cu totul compromis, îl sdruncină sănătatea șii
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grăbi mortea, care avu loc peste scurt timp. Ast-fel pieri, victimă
a îndrăsneței sale activităţi, acela ce odată a ţinut în mâinele sale
întrega avere a

trei imperii şi a mai multor State mai mici, a si-

lit pe mulţi Gmeni politici însemnați să facă anticameră în casa
sa și a; înzestrat Europa cu un marenumăr de chilometre de drum

de fier. Numele săi în România a lăsat o amintire desastruosă,
mai mult din causa lăcomiei Gmenilor de afaceri ce'] înconjura

de cât din causa faptelor sale ; cu'tâte acestea trebue să mărturisim adi că opera, sa ne-a, fost folositâre.

Pe când Strusberg gemea în închisorea din Moscova, Serbia și
Muntenegru declarase răsboii Turciei, sângele începuse să curgă
în valuri, Turcii bătea pe Sârbi și Muntenegrinii pe Turci, iar r&sboiul cel mare dintre Ruși și Români cu Turci era p'aprâpe să is-

bucnescă. D-l |. Brătianu fusese la Livadia. și se înţelesese cu Ruşii în privinţa rolului ce ar juca România în casul isbuenirei unui
răsboiii între Rusia și Turcia. Într'acest timp D-l D. Sturdza își exprimase față cu M. Sa părerea că ar fi mai bine ca România să
păstreze neutralitatea cea mai absolută, părere ce fu împărtășită,

şi de A. S. R. Pr. Carol Antonii într'o epistolă ce adresă fiului săi
la 1 Noembre și de D-l N. Ionescu care cerea cu stăruinţă ca Ro“mânia să se ataşeze strins de Englitera, dar fu combătută de Brătianu care vedea, mântuirea, numai în o înţelegere cu Rusia, pă-

rere ce era împărtășită fără reservă și de M. Sa Domnul.
Cu acea ocazie M. Sa avu prilegiul să cunoscă mai bine ca oricând pe D-l Brătianu şi se grăbi a serie tatălui său la 7 Octombre,
că într'acea situaţiune seri6să, D-sa în tote ocaziele scotea la ivâlă
eminentele sale calităţi de patriot şi om experimentat, care scia
să tr&că cu dibăcie peste stâncele cele mai primejdiose și să facă
tot ce e omenesc prin putință că România să ia în Europa. locul

ce merita şi să fie considerată ca un factor de care ori-cine tre-

buia să ţie socotelă.
Curând după aceea la 10 Noembre Ţarul Alexandru II ținu la,
Moscova vestita, cuvîntare r&sboinică adresată nobleţei și popofăcea cunoscut că Rusia, va recurge la arme
rului rus, prin care
legitimele sale revendicări în favorea
satisface
va
nu
dacă Turcia
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îraţilor săi de credință şi de origină. La 18 Noembre sosi marele
duce Nicolae la Rișinei și luâ comanda, trupelor rusesci din Eu-:
ropa, și Turcii îucepură să concentreze trupe numerâse în Bulgaria. Cu două dile mai 'nainte, la 16 Noembre, sosi la Bucuresci
consilierul de ambasadă

D-l de Nelidov spre a negoţia cu guver-

nul român un tractat de trecere a oștilor rusesci prin România, în
care chestiunea transportului cu drumurile de fer fu tratatăîn tâte

amănunţimele. "Tot odată propuse D-lui Brătianu să încâpă negoţieri şi în privinţa participării eventuale a României într'o acțiune contra Turciei.
D-l Brătianu priimi mai tâte punctele de detalii privitârela
partea administrativă și teenică a trecerei armatelor rusesci, dar

formă 6re-cari obiecţiuni asupra a patru puncte principale din
tractatul politic, mai ales asupra celui privitor la. garantarea integrității actuale a teritoriului României. Acestă garanţie fu cerută

de D-sa, ca o condiţie sine-qua-non, pentru a pune ţera la adăpostul ori-cărei temeri în privinţa perderei

Basarabiei,

de care

deja, se făcuse 6re-care zvon în lumea politică. D)-sa mai ceru ea
acea garanţie trebuia să fie exprimată în termeni cât se pote de

limpedi și de categorici. Acestă cerere ne fiind acceptată de delegatul rus, întrerupse tratativele la 23 Noembre și'l sili să părăs6scă România pentru cât-va timp.

Curend după aceia la 6 Decembre Contele de Andrassi sfătui
pe guvernul român prin D-l 1. Bălăceanu ca să păstreze cea mai
strictă neutralitate,

şi în cas când armata rusă ar intra, în Româ-

nia, să 'și retragă trupele în Valahia mică, spre a se sprijini pe
Austro-Ungaria. Faţă cu acest sfat D-nii D. Sturdza și N. Ionescu

fură pentru neutralitate, iar D-nii Vernescu și Chițu afară de D.
Brătianu fură pentru o înţelegere cu Rusia. Curând după aceia Baron Stuart la 12 Decembre stăruipe lângă guvernul român ca să
semneze tractatul privitor la trecerea. Rușilor prin România; tot
de o dată îi făcu cunoscut că D-l de Nelidov s'a, reîntors învestit
cu deplinele puteri necesare, dar D-11. Brătianu amână încă pentru cât-va timp subscrierea cerând Rusiei o deciaraţie mai precisă și mai categorică în privinţa garantărei integrităţii României.
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Vădându-se atât,
de mult dorit de Ruși, D-sa solicitâ dela Suveranul săii ca să câră părerea Pr. de Bismare într'acâstă, privinţă,

și M. Sa însărcină pe D-l de Alvensleben Consulul general al Germaniei cu acestă intervenire, şi la 17 Decembre D-l de Alvensleben transmise M. Sale răspunsul D-lui de Bismare. Printr'acel
răspuns, cancelarul de fier, după ce mulţumia M. Sale pentru încrederea ce a avut în sine, își exprimâ, părerea că era mai de pre-

ferat ca România să între într'o înţelegere cu Rusia de cât să fie
lăsată în părăsire pur și simplu la capriciul și la buna plăcere a

Rusiei. Cât pentru Austro-Ungaria, D--sa, Va încredințat că nu va
interveni în contra Rusiei.
În urma acestui schimb de păreri, evenimentele se precipitară

pe fie-ce di în mod mai grăbit și mai ameninţător, răsboiul deveni
inevitabil, congresul
din Constantinopole și cel de la Londra se
risipi fără nici un resultat, Rusia trimise la 21 Martie pe colonel
Bobricoft ca să inspecteze incognito dar cu permisiunea, M. Sale

lucrările de apărare de la Barboșiși Calafat, mai trimisepe general
Katalai ca să intre în înțelegere cu direcțiunele căilor ferate române în privinţa organisărei marelor transporturi de trupe și material, la 31 Martie Baron Stuart dătu zor guvernului român ca să

subscrie tractatul, pe când D-l Brătianu încă sta la îndoială și încă
se opunea, şi tocmai la 1 Aprilie representantul Ruşiei declarâ că
priimea, redactarea art. privitor la garantarea integrităței în con. formitate cu textulpropus de D-l Brătianu. După aceia la 4 Aprilie

s'a subseris convenţia, la 12 Aprilie fură rupte relaţiunele dintre
Rusia şi Turcia și curend după aceia începură ostilitățile între
beligeranţi, atât în Europa cât şi în Asia.
În timpul acestui răsboiii care durâ nouă luni și câte-va dile,
societatea, căilor ferate române întrerupse ori-ce tratative de ră&s-

cumpărare și ork-ce soiii de înţelegere, nu pentru 'că România se
găsea în strimtorarea, causată de răsboii, ci fiind-căi mergeau afa-

cerile minunat de bine, maximul venitului prevădut de conven“iune fusese atins și chiar întrecut, avea bani și nici gând n'avea
să mai intre în tratative de răscumpărare. Cu t6teacestea în timpul campaniei D-l Guilloux directorul Societăţii drumurilor de
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fier Strusberg, în urma ordinelor categorice priimite de la Berlin,

găsise prilegiii ca, pe când era. mai mult ca gentil faţă cu Rușii
care îi plătea tot ce cerea, să facă miserii

guvernului român și

adesea să întrerupă transportul trupelor, muniţiunilor și materialurilor necesare oştilor române în r&sboiă, să desprindă convoiuri întregi de locomotive, sait să le înfunde în linii de garaj fără,
de eșire, care compromise în mai multe rînduri siguranţa și exis- tența armatei nostre pe câmpul de răsboiit. Ca: să termine cu aceste miserii, D-l Brătianu chemă într'o qi la sine pe D-l Director,
şi i spuse cam în glumă, cam rîgind, dar într'un mod categoric și

fără de
D-sa ca,
în timp
dorit şi
plinirea,

nici un ocol că, dacă se vor mai repeta asemenea miseriă,
ministru de răsboiii va pune să! împuşce ca pe un spion
de r&sboiii în curtea gărei. Ac6stă ameninţare avu efectul
imediat ea sili pe directorul şicanator să renunţe la, îmordinelor priimite și să raporteze la Berlin. Curend după

aceia fu silit, tot din îndemnul Consiliului de administraţie, să ne-

mulțumescă pe Ruși, dar aceştia nu recurse la riîs şi la glume ca
să 'și impue voinţa, ci reclamară direct Societăţii și acesta fu silită săi eră demisiunea și să'l înlocuiască provisoriii cu trei locţiitori de director, cărora le urmă pentru scurt timp consilierul

Seebold care fu penultimul director general al căilor ferate române
numit de streini. In urma acestei premeniri nici transporturile
române nici cele rusesci nu mai fură străgănite.

XIV.

Încheierea convenției de răscumpărare a căilor ferate române.
În timpul r&sboiului tratativele răscumpărării rămăsese, precum
am (is mai sus, în suspensiune, dar de îndată ce se terminară peripeţiele lui și începu a se împuţina veniturile provenite din tran-

sporturi militare, mai nainte chiar d'a începe desbaterile tracta- tului din Berlin, guvernul german scâse din sertar pretenţiunele
sale privitore la acestă chestiune şi începu să ni le pue înnainte, .
cu 6re-căre ton impunător, ca preț al bine-voitorei sale interveniri. Mai nainte d'a subscrie epistolele adresate guvernului român |

prin care'l invita să trimâtă representanţi care să susție dreptu-

rile României înnaintea, Congresului din Berlin, guvernul German
se grăbi să-i trimâtă o notă confidențială prin care'l invita să, gră-

bâscă cu regularea definitivă a chestiunei r&scumpărării, mai cu.
semă că de Ja încetarea ostilităţilor și până atunci, adică până la.
10/22 Mai 188, ati urmat un număr 6re-care de negocieri, care negocieri deja aii avansat până a pune bazele unui proect de lege
care să reguleze acea afacere într'un mod mulţumitor pentru ambele părti. Pentru a termina o datăcu acâstă chestiune, guvernul
român rugă pe D-l [. Kalinderu consilier la înnalta Curte de Ca-

saţie, să binevoiască a lua în mână acea afacere, a lua ostenela
să se ducă la Berlin și să se ocupe serios de ea până ce va reuși
s'o ducă la un resultat mulțumitor.
,
V. VI.

|

|
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Într'acea di mare pentru Români, în qiua de 10 Mai 1878, pe
când M. Sa o serba la Pitesci în mijlocul armatei sale cu o pompă

militară. strălucitore, Consiliul de Miniștri desbătu și aprobă un
proect de lege care conţinea punctele următore: 1% Transferareaîn
mânele guvernului român

a întregei administraţiuni a întreprin-

deret şi exploatării căilor ferate, 20 Transportarea la Bucuresci a
sediului societăţii căilor ferate și 30 schimbul acţiunilor de fundatori şi a celor de priorități în obligaţiuni ale Statului român, cu
dobândă de 60/3. În urma, subscrierei acestui proect D-l Kalinderu
priimi la 11 Maiă misiunea d'a merge la Berlin spre a studia, che-stiunea la fața locului și la 17 Mai, după reînturnarea M. Sale în
Bucuresci, plecâ la, Berlin.
|
|
"Cu câte-va luni mal nainte de acestă dată, adică în cursul iunei

Ianuarie, D-l deputat E. Costinescu priimise de la guvernul român
o misiune secretă care consista în a merge mai întâi la Paris spre
a se înțelege cu Banca din Paris şi de Pays-Bas representată prin
D-l Bamberger și cu casa de bancă Comondo, şi după aceia da
se duce la Berlin spre a se înțelege cu casa de bancă Landai în
privinţa răscumpărării pe sub ascuns pe cursul dilei a unui nu- |
măr ori-câtde mare de acţiuni și de priorităţi, cu care să potă
dobândi dreptul d'a lua parte la deliberările Adunărilor Generale
ale Acţionarilor căilor ferate, drept ce nu poseda și care-i era
forte necesar pentru a influența prin posesiunea
lor d'a împune

Societăţii o situațiune mai favorabilă pentru Româniea. Tot de o
dată D-sa fu însărcinat să facă o încercare d'a ajunge, prin mijlocirea acelor case, la regularea, definitivă a acestej chestiuni, şi d'a

realisa r&scumpărarea pe o cale laturalnică și fără de scirea re-

“presentanţilor oficiali ai societăţii, adică d'a trata direct cu aeționarii fără concursul D-lor Bleiehrider și Hanseman.

Pentru a ajunge la aducerea la îndeplinire a celei d'a doua mi- .
siuni trebuia ca D-l Costinescov, în baz acelei dintâi însărcinări,
să intre în posesiunea, unui număr îndestulde mare de acţiuni,
prin puterea, și greutatea cărora, și prin partea, de interes pecuniar ce Statul român ar avea în sânul societăţii, să potă exercita
o influenţă decisivă în hotăririle Adunărilor generale ale acţio.
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narilor. Acâstă misiune reuși de minune prin ajutorul bănesc și
intermediul stăruitor al casei Landai cu care D-l Costinescu încheiase o convenţiune în numele guvernului român, cu condiție
ca săi plătâscă banii debursaţi treptat cu luarea în priimire a acţiunilor, plus un interes Ore-care, și cu îndatorire să nu mai facă
aceiași operaţiune și cu alți bancheri. Printr'acestă răscumpărare
tainică Statul român, cu suma de 23 mili6ne ce i se avansase de
către sus citata casă, intra în posesiunea unor acţiuni în valore
de peste 60 de miliene, pentru că acţiunele pe atunci erai forte
scădute și priorităţile necăutate din causă că publicul nu vrea să
le cumpere. Dintr'acestă causă Landau cumpără acțiuni cu 23—
25 suta, și priorități cu 63—66 suta,; din cele d'întâiti mai multe,
căc] se găseaii din belșiug pe piața Germaniei, iar din cele din urmă

mâj puţine din causă că cele mai multe din ele erai încă în casa
lui Bleichrăder şi Hanseman nevîndute.
Acestă operaţiune ar fi reușit și mai bine, ar fi ușurat întrun
mod surprindător sarcina D-lui Kalinderu, și ar fi dat chestiune
drumunilor de fier o soluţiune mult mai puţin onerosă pentru sta-

tul român dacă sar fi făcut până la sfârșit în secret și n'ar fi în-

căput la mijloc o indiscreţiune, pot dice o delaţiune, în consideraţia resultatelor desastrudse ce a avut. De o-dată și fără de veste,
pe când Statul român se aștepta să intre pe nesimţite în posesiunea întregului stoc de acţiuni și a unui mare număr din priorităţile vândute, fără să avansede un singur ban, că n'avea de unde,
şi pe când guvernul săii se gândea, ca, în baza tratativelor începute cu casa Bleichrider prin D-l Kalinderu, să câră autorisarea,

Corpurilor legiuitore d'a emite acţiuni de Stat 60 lo cu care să plătescă pe Landai și să ridice acţiunile cumpărate de mai nainte
în comptul Statului, D-l Prim-Ministru I. C. Brătianu se pomeni
într'o qi că fu întrebat în particular de către D-l G. Vernescu în
incinta. Camerei, în calitatea sa de deputat, în privinţa misiunei
D-lui Costinescu și a convenţiunei încheiată cu casa Landaii, și
somat cu vehemenţă ca săi dea imediat t6te explicaţiunile necesare limpede şi amănunţit, căci la cas contrarii îi va face acea,
“
întrebare în public şi "i va adresa o interpelare.
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D-l Brătianu audindu-l îl chemâ la o parte, a rugă să vorbâscă
mai încet, şi făcu apel la sentimentele sale de bun român şi Sincer patriot ca să renunţe lă, desvoltarea, acelei interpelări și să lase
lucrurile baltă, căci era la mijloc un interes de Stat d'o importanţă capitală ; în deșert însă fu încercarea sa. În zadar îl spuse
între patru ochi că ceia ce se făcea la Berlin se făcea pentru binele
ţării, iar nu în folosul cuk-va, în zadar îl prevesti că daca va persista în hotărîrea d'a-şi desvolta în public interpelarea, va face
un răi mare țărei;

în zadar

îi făcu cunoscut că D-sa, dacă va fi

înterpelat, va fi nevoit ca în interesul Statului și a reuşitei tratativelor începute cu acţionarii să tăgăduiască tot și să declare că D-l
Costinescu n'a avut nică o misiune oficială, n'a fost autorisat de minister ca să trateze cu cine-va, în ori-care sens și că făcea, aceea

ce făcea la Berlin în numele său și pe răspunderea sa, ceea ce era
în parte adevărat, căci D-sa la plecare priimise numai 0 însărei-

nare verbală iar nimic scris și subscris. În fine în zădar îl spuse
că în urma, acestei divulgări întreprinderea va cădea baltă, ac-

ţiunile cumpărate vor rămânea

îîn folosinţa lui Landai sai a ork-

cul va vrea să le cumpere de la el, pentru că, Statul român n'avea.

bani ca să le răscumpere, şi după aceia va îi silit să se înțel6gă,

cu Bleichroder, să fie la discreţiunea sa şi să plătâscă îndoit și în-

" iveit aceea ce ar fi putut să cumpere pe sub ascuns maj pe nimic.
T6tă munca fuzadarnică, D-l Brătianu vorbi în: pustii, căci D-l Ver-

nescu care în tot-d'auna a fost numai un om pătimaș și vendicativ, iar nică o-dată om politie în sensul cel mare

al cuvântului,

nu vru să înțelâgă și dădu în veleag secretul ce întâmplarea îi pu=
sese la disposiţie, și anunţă în mod public interpelarea sa. D-l Brătianu, ca să nu compromită misiunea D-lui Kalinderu și să nu irite

pe Bleichrider peste măsură contra nâstră, tăgădui tot, spuse că
D-l Costinescu n'avea nică o misiune oficială din partea guveinului
român, că casa Landait opera pe riscul și pericolul săi și că singurui representant al României era D-l Kalinderu care avea mi-.
siune d'a se înțelege numai cu societatea Căilor ferate române representată prin Bleichrâder și Hanseman. La acest răspuns cate-,
goric D-l Vernescu nu putu să dea nici o replică și fu nevoit să se

declare mulţumit.
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D-sa fu mulţumit dar ţâra nu îu, căci presa oposiţiei smulse din
gura. sa nefasta, destăinuire, își înfipse” ghiarele

în ea, o mări, o

denatură, o exploată în mod răii-voitor și duşmănos, făcu din ca.
un monstru şi o transformă într'o mare acusaţiune, într'o puternică armă de partid, întrun mare gheşeft colectivist făcut în nu-

mele ţărei dar spre folosul câtor-va, individi. Acestă campanie fu:
desastrudsă ţărei pentru-că dădu pe faţă planurile secrete ale guvernului român, denunță celor din Berlin combinaţiunea Landaii,
scumpi cursul acţiunilor, deşteptă pe Bleichrider și forţă pe guvernul român ca să rupă relaţiunile cu Landai, să abandone ac-

ţiunile cumpărate în mânele sale și să'] lase să reintre în banii săi
ast-fel cum îi veni mai binela socotelă, să transforme fără de voia
sa o combinaţie utilă ţăzei pote într'un gheșeft, să priimescă con-

diţiunile leoniene ale lui Bleichroder și să sufere a fi străgănit mai
mulţi ani pe la instanţele din Berlin într'un proces de daune interese ce'i-a intentat Landaii.
Aflând despre acest svon, D-l Kalinderu depeșâ de la Berlin în
diua de 23 Maiii că șiansele nu i se păreii favorabile pentru pro“ectul Ministerului, din causă că sai aflat c'a avut loc la, Berlin
negoţieri cu case de a doua mână în loc da se înțelege cu puternicul grup financiar Hanseman și Bleichrăder, care amândoi
făceaii parte din consiliul de supraveghere de administraţie al
căilor ferate române, ca membri directori. Tot de o-dată ruga pe

ministru de finance să nu ratifice convenţiunea fiinanciară de la
10 Maii, ceea ce din ajun era un fapt împlinit. Ca să silescă pe societari să priimescă ca bun acest fapt împlinit, și ca să împace pe
Gouilloux care fusese concediat de societari după ce împlinise
punct cu punct instrucțiele lor, Ministru lucrărilor publice al României îl însărcină să termine cât de curînd linia Ploesci-Predeal,

adică bucata de la Băicoiii până la fruntarie ce fusese lăsată în.

părăsire de Crawley. După aceia,
în audienţă pe D-l Kalinderu care
după o şedere de o lună într'acel
deamănuntul t6te chestiunile de

în diua de
tocmai se
orașiă, în
principii

11 Iunie M. Sa priimi
înturnase de la Berlin
care timp studiase cu
şi de detalii ale afa-

cerei căilor ferate. Într'âcea audiență el asigură pe M. Sa că co-
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„dicele comercial nu se opunea nici la răscumpărare și nici la tran

sferarea sediului societăţei la, Bucuresci.
După ce'și dătu raportul şi priimi noui instruețiuni, D-l Kalin- deru aflând că Hanseman și Bleichrăder se opunea la acceptarea convențiunei subscrise, plecâ în diua de 18 Iulie la Paris ca să
intre în înţelegere cu bancherii din Paris asociaţi într'acestă întreprindere, să-i înduplece ca să stăruiască pe lângă cel din Berlin ca
să priimâscă covenţiunea financiară care era ultima concesiune ce

putea, acorda guvernului român societarilor și să * intereseze d'a
duce afacerea la bun sfârșit printr'un comision suplimentar. Nici
acâstă combinaţiune nu reuși, căci într'acel timp marea finanţă israelită universală își deslănțuise tâtă furia, în contra, nâstră și făcuse o ligă universală ca, să ne constrîngă prin tote mijloacele ca,

să dăm drepturi Evreilor. Spre a le dejuca planurile și a îndupleca
pe societari să fie mai raţionabili, în diua de 4 Decembre Consiliul de Miniştri luă din noi în deliberare proectul răscumpărării
drumutilor de fier şi elaborâ un noă proect ceva mai darnic care

să serve drept bază a unor noui negocieri.

IE

Din nenorocire curînd după aceia, adică la 22 Decembre, isbucni
un conflict serios între guvernul român și Direcţiunea căilor ferate
române compusă din trei persone ; guvernul român nemulțumit de

administrarea acestor directori, care ridicase cheltuelele de administraţie la, nisce sume fabul6se, a refusat sancţionarea bugetului
ce'i-a. presentat, găsindu-l prea, costător, le-a ridicat mandatul și
a cerut consiliului de administraţie din Berlin să numescă conform
convenției un administrator în loc de trei și să reducă cheltuelile.
Cei din Berlin aii refuzat cu semeţie, dar pe urmă, în urma une!
r&sgândiri, la 20 Februarie 1879 aii numit ca unic director general

pe consilierul de guvernământ Seebold.
După ce societarii făcură acest-prim pas conciliant, guvernul
luâ în examinare la, 13 Martie propunerile ce'i venise din Berlin,
dartot de o-dată luâ decisiunea d'a construi cu banii Statului o

nouă linie de drum de fier-între Buzăii și Mărăsesci, care scurta,
distanţa dintre Roman și Bucuresci și făcea aprâpe neproducătore linia Buzăi-Galaţi-Mărăsesci. Acest proect da concesionari-
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lor o lovitură puternică pe care cu convenţia în mână nu putea, s'o
înlăture. Acâstă decisiune îi întărită atât de mult și! făcu să facă
atât de mare gură, în cât însuși Principele Carol Antonii, ca, să
potol6scă, lucrurile o-dată pentrii tot-d'auna, îndemnă pe fiul Săi
prin scrisorea ce-l adresă la 8 Aprilie 1879 ca să supue întrega

chestiune la. judecata unui arbitru suprem ales dintre suveranii
Statelor celor de a, doua mână.
M. Sa n'a priimit acea soluţiune ci a însărcinat pe D-l Kalinderu
plecat din noi la, Berlin ca în diua de 23 iunie să supue D-lor Hansemann și Bleichrăder două convenţiuni, una juridică și alta financiară, cu care să pâtă ajunge la o soluțiune echitabilă. La, aceste

propuneri D-l Bleichrorder își permise să ridice tonul faţă de representantul nostru, să '] amenințe cu aroganță și să-i comunice
la 24 Iunie că guvernul german s'a hotărît a lega, resolvarea che-

stiunei drumurilor de fier de aceia a chestiunei israelite și a recun6scerei independenţei, şi că Principele de Bismare nu se va declara, satisfăcut de cât atunci când ambele chestiuni vor fi pe deplin resolvate. Cât pentru convenţiunile presentată, D-lor propuse

alte două prin care nu admitea strămutarea, sediului societăţei la
Bucuresci, nu admitea. proectul financiar al guvernului care propunea numai înscrierea unei hipoteci pe întrega rățea de căi ferate ca garanţie pentru eventualele obligaţiuni de 600, ci cerea pe
d'asupra, ca. gagii și venitul monopolului tutunului.

Curind după acestă propunere oner6să, adică la, 29 Iunie, interveni şi Banca de Paris și de Pays-Bas pe lângă consiliul de su„praveghere al societăţei căilor ferate care ceru ca, daca se va face
răscumpărarea, să i se asigure şi ei partea de beneficii dintr'acea

transacţiune. Tot atunci secretarul de Stat al Germaniei, D-l de
Radovici, cel cu incidentul din sala. Slătineanu, comunicâ D-lui Kalinderu din partea Principelui de Bismarec, că, dacă, r&scupărarea,
va, fi efectuată în curând, D-sa va interveni pe lângă Puteri ca să
ne recunscă independenţa. Tot de o-dată promise că va stărui
pe lângă Bleichroder ca să fie ceva mai conciliant dacă guvernul

se va angaja, să aducă în desbaterea, Camerilor române proectul

de răscumpărare în cursul lunei lui Iulie.
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pe GerVădând că nu era chip să înduplece prin nică un chip
pe banmani ca să se porte cu noi ceva mai politicos, nici să silescă
triromân
ul
guvern
noi,
de
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cheri să fie mai puţin preten
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se
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ca
a
Sturdz
D.
D-l
mise la 1 lulie 1869 la Berlin pe
D-sa
acolo.
avea
ce
să obție ceva în mod personal prin relaţiunile
20
făcu tot ce-i stătuse prin putinţă, și după ce petrecu acolo vr'o
dile și vorbi în mai multe rînduri cu D-l de Radovici, iar în diua
“de 17 Iulie avu acea mare convorbire cu Pr. de Bismare pe care
am reprodus'o aprope în întregime în Cap. VIII al acestui volum,
se reînturnă în țară și raportă M. Sale tot ce a vorbit în timpul
În lunga
şederii D-sale acolo cu aceste dou personagii însemnate.

convorbire ce a avut cu Pr. de Bismare D-sa 'și-a exprimat părerea, sa întrun mod sincer și franc atingând tote chestiunile ce
priveaii pe România, 1-a spus că chestiunea, căilor ferate interesa
tul,
apr6pe întrega societate germană și mai cu s&mă pe Împăra
cheacestei
al
i-a făcut un istoric amănunţit și forte confidenţial
erai
ferate
stiuni, i-a spus că chestiunea israelită şi aceia a căilor
ia
strîns legate una de alta, i-a spus că fără resolvarea lor Român
va
nu va putea, dobândi independența, i-a spus că va face tot ce
tera
și
ianți
concil
mai
fie
să
ri
societa
putea, ca să înduplece pe
minat prin a-i promite tot sprijinul prea puternic al Germaniei în
casul în care guvernul român va resolva cu bine aceste două afaceri. D-l Sturdza, după cum am spus în capitolul sus citat, a supus Suveranului stii acest raport în mod verbal în diua de 23 lulie, pe când se înturna împreună cu M. Sa din Severin la Bucuresci.
Tot într'același timp Principele Carol Antoni

atât prin scri-

sârea ce a adresat fiului Săi la, 1 Iulie, cât și prin aceia, ce Y%-a tri- |
mis la 21 August X-a spus că chestiunea drumului de fier era cea
mai importantă pentru Germani, mai mult ca, cea israelită care
era numai un pretext, că ea reclama o grabnică soluţiune chiar
cu nisce sacrificii de bani simţitore, și că ar fi fost cu minte și pru-

dent ca să facem ori și ce jertfe de bani pentru a îndupleca pe
Germani să ne acorde puternicul lor sprijin şi mai ales să ne grăbim, că ork-ce întârziere pote să producă pericole îngrijitore. Tot

A. S. R. îi împărtăși scirea că de cât-va timp de când se simței
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“puternic sprijiniți, societarii aii început să devie din ce în ce mai
de neînțeles și mai pretenţioşi. D-l Kalinderu încă de la 28 Iunie
sa plins D- luă de Radovici de tâte dificultăţile ce'i făceati bancherii, și "l-a rugat să intervie pe lângă Principele de Bismare ca,
să le recomande o linie de conduită mai conciliantă, D-l de Ra-

dovici după mai multe rugăciuni, sa înduplecat săi promită că va
vorbi cu Principele de Bismare într'acest sens. După cum am vă&dut mai sus D-sa s'a ţinut de cuvânt și a vorbit Principelui de Bismarc, dar tot într "acelaşi timp a mărturisit D-lui Kalinderu în mod
frane că acea, chestiune a drumurilor de fier era strîns legată de

aceia a Evreilor și că una fără alta, nu se putea resolva.
După ce a stat cât-va timp în ţâra și a avut mai multe conferințe cu cei-lalţi miniștri în privinţa propunerilor germane, D-l
Sturdza plecă, din noi la Berlin în diua de 7 Septembre cu însărcinarea, d'a spune bancherilor în mod categeric că nu le va acorda
cu nici un preţ ca garanție monopolul tutunurilor, căci ar întâmpina în ţâră o oposiţiune peste putință de învins, și că iar cu nici
un preţ statul romăn nu va putea să renunţe la condiţiunea d'a se
strămuta. sediul societăței la Bucuresci.
- «Mult îşi bătu capul D-l Sturdza la Berlin ca să înduplece pe bancheri să fie mai concilianți; merse până a le face cunoscut că din
causa refuzului lor, D-sa, care a subscris prima, convenţiune aprobată și pe urmă respinsă de Consiliul de administraţie al căilor
ferate, va fi silit a depune din noii demisia sa. în mânele M. Sale,
ca unul ce era direct atins printr'acâstă neţinere de cuvint; dar cu
tâte acestea nu putu obţine alt-ceva de cât să priimeâscă transfe-

rarea sediului societăţei în Bucuresci ca una ce nu era contrarie
legilor germane și nici prejudiciabilă intereselor acţionarilor, dar
şi acestă strămutare nu imediat ci după ce va fi aprobată, de o
adunare generală extraordinară ce va. convoca, Consiliul de admi-

nistraţie după ce tote acţiunele și priorităţile vor fi rescumpărate.
Cât pentru ceia. ce privea garantarea de către Stat a, noului împrumut, ei rămase neînduplecaţi și cerură cu insistență ca, pelângă

hipotecarea drumurilor de fier, să li se acorde ca gagii și monopolul tutunurilor. Ne putând obţine mai mult, D-l Sturdza plecâ de

-202

Ja Berlin forte descuragiat, și la, 24 Septembre se reînturnă în Bucuresci și se presentă în aceiași di consiliului de miniștri ca să'și
depue raportul împreună cu dimisia. După ce'l ascultară cu atenţiune, miniștrii mai întâii îi respinse dimisia şi pe urmă, după ce
avură loc nisce lungi deliberări, consimţiră ca, în consideraţia unei
mari necesităţi politice, să depue ca garanţie și venitul monopo-

lurilor tutunurilor, cu condiţie ca, membrii Consiliului de administraţie să convoce fără întârziere o adunare generală extraordinară, care să aprobe transferarea sediului societăţei la Bucuresci
și transmiterea tuturor drepturilor foștilor acţionari în posesiunea
Statului român,
După aceia la 1 Noembre plecâ la Berlin D-l 1. Kalinderu ca să
lămurescă câte-va puncte juridice îndoelnice și să liniştescă pe
guvernul german care mersese cu impaciența până a cere resol-

varea întregei chestiuni în opt dile, ceea ce era peste putinţă, și a
ne amenința că, dacă va trece acel termen, el nu se va declara satisfăcut cu soluțiunea

dată chestiunei israelite. Ajungând

acolo,

D-sa până la 9 Noembre limpedi tâte punctele dubiose, înduplecă
pe guvernul german ca să fie ceva mai îngăduitor și pe urmă subscrise convenţiunea ce D-l Sturdza alcătuise în comun acord împreună cu D-nii Bleichroder și Hanseman, și după aceia porni înnapoi spre Bucuresci, după ce D-l de Radovici l-a asigurat că gu“vernul german va recunosce independența României îndată ce Camerile române vor vota legea şi convenţia, r&scumpărărei căilor
ferate.
-

XV.

Votarea legei şi convenției căilor ferate şi regularea
definitivă a acestei chestii.
Convenţiunea ce a subscris D-l I. Kalinderu la Berlin, era compusă din 29 articole, pe care le reproduc mai jos în resumat ; în

ea se acorda României dreptul d'a transfera sediul societăţei la

Bucuresci dar într'același timp se acorda acţionarilor pe lingă
hipoteca întregei răţele a căilor ferate și venitul monopolului tutunurilor drept gagiii pentru plata regulată a anuităţilor. Acestă,

convenție, după ce fu adusă la Bucuresci, a, fost depusă pe lângă
un proect de lege pe biuroul Adunărei deputaţilor, care o trimise

repede în secțiuni unde fu discutată de urgenţă.
Camera română luă în deliberare proectul de lege presentat de
guvern pentru răscumpărarea căilor ferate, în diua de 13 Noembrie: 189, și D-l N. Fleva raportorul dătu cetire expunerei de motive a proectului de lege și a convenției. Dintr'acestă primă di oposiţiunea luâ o atitudine dirză contra acestui proect de lege și contra
convenției ; D-l A.Lahovari leaderul partidului conservator nu vru
să scie de marele interese ale ţârei, de eminentsle pericole ce ne
ameninţa şi de datoria ce ori-ce cetățean are d'a pune mâna de ajutur pentru a salva patria când o vede în primejdie, ci se agăţâ
de o simplă chestiune de reglement și ţinu un discurs dintre cele
mai violente și mai veninâse la adresa guvernului și ceru amâna-
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rea discuţiunei pentru a doua di. Cererea îi fu respinsă, dar Camera
perdu o di în discuţiuni sterpe și discuţiunea se amână de a sine.
Noul proiect care fusese aprobat şi de acţionari, autorisa pe
guvernul român ; 10 să emită obligaţiuni de stat în val6re efectivă

de 237,500,000 lei cu dobândă 60/, amortisabil în 44 ani; 20.să
constitue o hipotecă legală asupra întregei linii ferate RomanVerciorova; 3" să învestescă convenţiunea anexată pe lingă el cu
t6te formalităţile cerute de legile germane pentru validarea și executarea ei. (De gagiul monopolului tutunurilor nu se făcea în lege
nici o pomenelă) ; 4* să ia măsurile necesare ca cel mult în termen

de o lună după promulgarea, legei să se aprobe de adunarea ge-

nerală a acţionarilor transferarea societăţii !a Bucuresci, şi 5" să
rînduiască imediat după promulgarea legei unul saii mai mulţi
comisari speciali cari să pregătescă transferarea, către Statul român a gestiunei întreprindere! și pentru a controla administraţiunea căilor ferate până la, instalarea, direcţiunei princiare. Acești
comisari vor asista la lucrările direcţiunei actuale precum și a
consiliului de privighere al societăţii.
Pe lângă acest proect de lege eraii anexate statutele societăţii

care num&raii 50 art. și 4 paragrafe adiţionale.și convenţiunea care
avea 29 articole. Dintre aceste articole cele mai principale eraii
următorele, al căror conţinut îl dai în resumat : Art, 1. Societatea
acţionarilor cedeză și transferă, Statului român cu începere de la
1 Ianuarie 1880 și pentru tot restul duratei concesiunei primitive

în mod definitiv și fără nici o restricţiune administraţia și exploatarea întregei rățele a linielor ferate ale societăţii. Art. 2. Guver-

nul român se obliga în schimbul acestei cesiuni a preschimba ac-

ţiunile primitive și acţiunile
de prioritate ale societăţii în titluri
ale Statului român 6 90. Art. 3 Obligaţiunea, de a preschimba atțiunile primitive și de prioritate în titluri ale Statului român vor

începe cel mai târdii la 1 Martie 1880, după ce convenția va fi

aprobată, de adunarea, generală. Art. 4, Consiliul de supraveghere

pentru a constata că majoritatea absolută a capitalului şi a acţiunilor ait fost presentate în termenul stipulat la preschimbare,
va presenta un certificat detaliat al băncii imperiului german ate-
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stând că acestă majoritate se afla, deja. depusă la disa bancă. Art.

5, 6 şi 7 prevedeaii modalitatea acestei preschimbări. Art. 8 ficsa
cifra. netă a sumei ce acorda Statul pentru cumpărarea acţiunilor
primitive şi de prioritate la 237,500,000 franci. Art. 9 prevedea ca |
anuitatea, necesară pentru dobândi și amortisare să fie garantate
printr'o ipotecă
ramurile. sale și
prea pe guvern
tisarea. Art. Ll

luată asupra
prin venitul
d'a înstreina
prevedea, ca

liniei ferate Roman- Verciorova cu
monopolului tutunurilor. Art. 10 0-..
liniile ferate cât timp va dura amorpriorităţile să se preschimbe plătin- -

du-se 1331/ suta, iar acţiunile 60 suta în obligaţiuni de Stat ro-:
mân. Art. 12,
amortisărilor
se facă în 44
țiunelor esite

13, 14 şi 15 prevedea, modalitatea plății dobânilor:
și benificărilor. Art. 16 prevedea ca amortisarea să
ani și regula modalidatea achitărei valârei obligala sorți. Art. 1, 18, 19 şi 20 prevedea modul de ex-.

ploatare a linielor ferate de la 1 Martie 1880 înnainte. Art. 21 şi
22 prevedea modul înființării și funcţionării noii direcţiuni de căi

fixa drepferate înființată, de guvernul român. Art.:23, 24 și 25
adunărilor
a
și
administraţie
de
turile și obligaţiunele Consiliului
şi societate
generale. Art. 26 regula ca diferendurile dintre guvern
ca conprevedea
27
Art.
să se judece de către un tribunal arbitral.

de către
venţia, să fie definitivă numai atunci când va fi subserisă
reprede
Berlin
- guvernul român și înscrisă în registru Trib. din

îndată ce acestă conşentaţiunea societății. Art. 28 prevedea, că
vor fi preschimbate
venţiune va dobândi putere de lege și acţiunile
român va putea :
guvernul
atunci
cel puţin în marea. lor majoritate,
unei adunări generale de
să eră direcţiunei princiare convocarea

de comerciii geracţionari, căreia săi propue, conform codicelui
În fine art. 29
man, transferarea sediului societăţii la Bucurescă.
erai
convenţie
prevedea că: tâte termenele prevădute într'acea,
tabeși
cu statutele
după stilul noii. Acestă conv enţie împreună
oficial No. 265 de la
Monitorul
în
lele de amortisare s'aă publicat
2 Noembre 1819.
abia. a 20 Noembre, căci la 15
Continuarea discuţiunei începu
în locul celei extraordinare ce a
Sa, deschis sesiunea ordinară
a biutrei gile sai p erdut cu preînnoire
funcţionat până atunci, şi
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roului și a diferitelor comisiuni prevădute de Constituţie. Discuţiunea a început prin un discurs al D-lui B. Conta care critică
partea. financiară a legei, la care răspunse
D-l D. Sturdza ministru de finance în qiua de 21 apărînd legea şi convenţia. După D-sa
vorbi în aceeaşi di D-l P.P. Carp care, după ce critică partea politică a legei, declară în numele partidului conservator în care a re-

intrat că va vota contra legei. Mai vorbi tot în aceiași di și în diua,
următore D-l N. Nicorescu care asemeni criticâ legea și convenţia
pentru că Germaniei nu-ă mai inspira încredere. Ca să scape de ei
şi pentru ca să nu se deterioreze liniele ferate, D-sa susținu un noii
sistem de răscumpărare, pe care negreșit n'avea să'] priimescă acţionarii fiind oneros pentru interesele lor, și nici guvernul nefiind
avantagios țărei. După D-sa la 22 Noembre vorbi D-l E. Costinescu
care apără convenţia în totă întregimea sa printr'un mare discurs

ce "1 continu și în diua de 23. Într'acâstă di mai vorbi și DAP.
Buescu care, de și făcea parte din majoritate, combătu proectul
guvernului și ceru pur'și simplu răscumpărarea fără de concursul

bancherilor. Acestă idee fu combătută la 24 de către D-] [. Câmpineanu care o declară nepractică, din causa priorităților care e-

raă în mare parte în posesiunea bancherilor, dar cu tâte acestea
D-sa ceru ca comitetul delegaților să introducă în lege Gre-cari
modificări care să ne dea garanţii mai eficace și mai raţionabile.
Pân' atunci toţi membrii oposiţiei câţi vorbise n'aii adus în discuţiune lumini noi, contrapropuneri mai avantagise şi soluţiuni
“mai eficace, dar reușise a sdruncina încrederea majorităţii în eficacitatea proectului guvernului şi d'a o face să se gândescă la in„ troducerea unor modificări însemnate atât în convonţie cât Și în
statute, cu tote că conform usului deja stabilit asemenea contracte
bilaterale se admit ori se resping, dar nu s> modifică. Primul pas

făcut într'acest sens fu discursul D-lui 1. Câmpineanu. După D-sa
vorbi D-l N. Blaremberg care atatâ legea și convenţia cu cuno-

scuta sa violenţă, D-l Al. Lahovari care, cerend amânarea pentru

a treia di, spuse că proiectul presentat de guvern

era o mistifi-

care. După D-sa vorbi D-l D. Sturdza, ministru de finance care se
apără de tote acuzaţiunile ce i s'a adus și susținu proiectul ce a
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presentat. Acest discurs fu terminat la 25, Într acea di după D-sa
vorbi iarăși D-l B. Conta care luâ din noi cuvîntul spre a com-

bate transacţiunea propusă. Mai vorbi D--l raportor N. Fleva care

o susținu, și în fine D-l Președinte al Consiliului 1. C. Brătianu,
care făcu apel călduros la toţi deputaţii ca să voteze legea.și con-

venţia de răscumpărare fără de modificare. D-sa își termină cu-

vîntarea dicând : Daca nu veţi vota D-v.acâstă, lege, să fiţi înere-

dinţaţi că răscumpărarea tot se va face, dar nu de noi Și nici în

folosul ţărei, ci de alţii... și în paguba el. Atunci veţi plânge toti
pentru că r&ul va fi pentru t6tă țsra iar nu numai pentru majoritatea acesta. După ce terminâ D-sa cuvântarea se ceru închiderea
discuţiei pe care o combătu D-l G. Vernescu. Cu acea ocazie în
puţinele cuvinte.ce rosti D-sa făcu mai multe afirmări pe care D-l
Prim-ministru le declară neesacte. În urma acestui schimb de cuvinte discuţia fu închisă și luarea în considerare a proiectului fu
priimită cu “1 voturi contra 42 și 2 abţineri.
În şedinţa de la 26, avu loc o discuție prealabilă forte aprinsă
asupra votării pe articole sai în bloc a convenției, la care luară

parte D-nii N. Fleva, G. Triandafil, [. C. Brătianu, P.P. Carp şi G. .
Chițu. După aceea începu discuţiunea art. 1, pe care '] combătu cu
multă vehemență D-l A]. Lahovari. La acestă cuvântare răspunse
D- B. Boerescu Ministru Afacerilor străine care apără cu căldură
opera guvernului. Frumos, elocuent și convingător fu discursul,
dar cu tote acestea intriga oposiţiunei răușise, atacurile date de ei operei guvernului îi zdruncinase bazele și înfiltrase în majoritate îndoiala, temerea și neîncrederea, în lealitatea, societarilor
germani. Sub impresiunea acestei înrîuriri, M. Pherechide ţinu.o
cuvântare forte favorabilă legei, în care se ocupâ mai mult de con-

venţie și de statute, dar ceru să se întroducă în ele mai multe modificări, unele de mică importanță iar altele capitale. La 27 mai

vorbi D-l 1. Marghiloman care ceru ca să nu se dea ca garanţie
monopolul tutunurilor ; înşă după D-sa vorbi D-l N. Fleva, care ca
raportor declarâ că comitetul delegaților a priimit mai multe propuneri făcute de D-l M. Pherechide ca modificări la unele puncte
din lege, statute și convenţie, între care şi întreg art. 28 din con-

venție care avea să priimescă următârea modificare: «Tndată ce
convenţiunea va fi intrată în vigore prin executarea art. 3, 4, 19,
21 şi 27 de mai sus, scaunul societăţii căilor ferate este transferat
la Bucuresci, unde se vor întruni în viitor adunările generale ale
acţionarilor și unde se va reuni consiliul de supraveghere. Este
bine înţeles că, cu tță transferarea scaunului societății de la Ber“Jin la Bucuresci, societatea continuă a fi regulată de codicele de
comerciii general german».

După D-l Fleva vorbi D-l G. Vernescu, darD- -sa, einţelegendi importanţa, aliniatului propus, combătu întrâga convenţie și transformă discuţiunea pe articole într'o revenire la discuțiunea, generală. La acest discurs d'o vehemenţă extraordinară respunse D-l
Preşedinte al Consiliului de Miniștri, care făcu un rechisitoriii complect asupra atitudinei puţin patriotică a oposiţiunei căre, în tote
chestiunele cele mari câte s'aii desbătut de la terminarea r&sbo-

iului încoa, n'a bine-voit să se ridice până la înnălțimea diverselor
situaţiuni create de împrejurări, ci a cotinuat d'a fi mică la suflet,
pe când ţera avea, nevoe de mari îhcordări. D-sa își termină di. scursul dicend: «Fac apel și la cei din majoritate și la cei din minoritate ca să ne unim cu toţii ca Români, iar nu să provocăm

desbinări de partidă . ... Gândiţi-vă bine la ţcră, la bietul popor și
Ja situaţiunea în care neraflăm, căci împrejurările sunt forte grave:
„ siliţi-vă cu toţii a vă împlini misiunea pe care și-o împlinesce

“ România de la 1848 încoa . . căci ţâra vă cere ca să întemeiaţă:
aceia ce aţi moștenit și să vă duceţi ţera unde e menită să ajungă,
lăsând și D-v. pagine frumâse în istoria României și atrăgându-v&
recunoscinţa, generală».
După aceia se închise discutiunea, la 91/2 ore sâra, se respinse:

tâte amendamentele propuse la art. | care constituia întrega legeîn esenţa sa și în cele din urmă acest art. fu priimit prin'apel nominal cu 74 voturi pentru având 26 contra şi: 8 abţineri. După acest
vot fură votate pe rînd prin sculare și ședere tote cele-talte articole din lege împreună cu convenţia

anexată,

statutele cu tâte

modificările propuse precum și tabelele de amortisări ete. După aceia întreaga lege fu priimită în mod definitiv cu 75 voturi, având,
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unul contra și 7 abţineri. Mai nainte d'a se vota legea în total, D-l
D. Sturdza Ministru de finance declară că unele din modificări şi din
amendamente introduceaii în convenţie disposiţiuni prea restrictive pretenţiunilor bancherilor ; după aceia, afirmă că câte-va din
ele eraii chiar neacceptabile, căci aduceaii schimbări însemnateîn
conrenţiune, în privința cărora își făcea reserve (mal cu seamă |

în privinţa, transferării imediate a, sediului societății în Bucurescă,
disposiţiune ce nu era prevăqută ast-fel în convenţia încheiată de
D-sa cu representanții acţionarilor) ; cu tâte acestea guvernul va
încerca ca ele să fie priimite de representanţii societăţii, prin ur- .

mare declară că adera la acele modificări. Numai în urma acestei
declaraţiuni proectul fa priimit definitiv tot prin apel nominal cu
14 voturi pentru, având 1 contra și 7 abţineri.
D-l D. Sturdza fusese prea optimist şi'şi făcuse o idâie prea bună
de bancherii din Berlin. M. Sa Domnitorul care "i cunoscea mai
bine fu mai puţin încredător în abriegaţiunea lor. Aflând despre
votul Camerei și: despre amendamentele introduse, M. Sa spuse a,
doua (di, cu ocasia, serbării capitulării Plevnei, D-lui Brătianu că
era sigur cum că nici guvernul german nici bancherii nu vor priimi

convenţiunea ast-fel cum s'a votat de Cameră, și prevederea M.
Sale se realisâ imediat. Chiar în diua de 28 Noembrie sosi din Berlin depeșă că bancherii nu eraii dispuși să priimescă amendamen-

tele Camerii, şi la 29 sosi altă depeșă prin care se comunica guveraului român, că guvernul german era furios contra votului Ca-

merei române și că va refusa d'a priimi convenţiunea modificată.
Acestă nemulţumire fu pusă în mod categoric în vederea Ministrului Afacerilor streine al României în diua de 1 Decembrie prin D-l
de Rotenhan girantul consulatului general german din Bucuresci.
'Tot-de-odată Principele de Bismare comunică Agentului nostru

din Berlin că era supărat mai cu sâmă pe D-l D. Sturdza, pe care "1
acuza c'a apărat cu moliciune înaintea Camerei proectul guvernului, șii făcu cunoscut că în viitorime România nu va mai avea dreptul să spere ceva de la bine-voitorul sprijin al Germaniei. Aceste

două sciri fură puse în cunoscinţa M. Sale chiar în sera acelei dile
de însuși D-l Sturdza, care cu acea ocasiune își depuse pentru a
V. VI.

i
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dota 6ră demisia sa din postul de Ministru de finance, demisie ce
Ya

iarăși îi fu refusată.
|
Imediat după aceea, adică la. 2 Decembrs, M. Sa Domnul scrise
tatălui Săi, şi în serisorea, ce'i adresă se plânse cu amărăciune
de atitudinea ameninţătâre a Cancelariei Germaniei față de noi,

îi împărtăși scirea, că Consiliul de miniştri a fost impresionat în
modul cel mai penibil de acestă atitudine precum și d'a bancherilor care vreaii să ne lipsescă prin forţă de un drept ce era al no-

stru, că D-l Brătianu a început să bănuiască buna, credință a bancherilor pentru curăţenia intenţiunelor lor pentru viitor, și să
credă că Camera, prin modificările ce a introdus, a sciut să pue
degetul pe rană și să ia mai din'ainte măsuri preventive pentru
a apăra interesele ţărei.
«Dacă am fi priimit convenţiunea pur şi simplu, scrie M. Sa, de
sigur că bancherii atuncă când

am fi cerut transferarea sediului

societăţei la Bucuresci ne-ar fi refusat, și m'ar fi pus din noi într'o situaţiune dificilă care ar fi avut pentru mine personal nisce
consecinţe forte neplăcute, căci ași fi fost silit să înfrunt o nouă
ediţiune a afacerei Strusberg. Noi posedăm consultaţiunile jurisconsulţilor germani, între care și p'a consilierului Wilinowsky fra-

tele consilierului cabinetului imperial, care a, fost supuse Camerei. Din ele resultă că strămutarea sediului societăţei la Bucuresci
nu e contrarie codicelui de comerciii german, dar pe semne, ban-

cherii vrea să menţie sediul la Berlin pentru ca să continue da
exercita ca membri ai consiliului de administrație de supraveghere puternica lor influenţă asupra drumurilor de fier române. Noi
vrem din contră să vedem mai curând transferat sediul la Bucuresci pentru ca să grăbim lichidaţiunea. societăței; prin urmare.
cu chipul acesta interesele n6stre sunt în acord cu acelea ale gu-

vernului german, care doresce în mod visibil să se scape o dată
pentru tot-d'auna de acestă interminabilă afacere a căilor ferate
«Răscumpărarea aici e puţin populară, proectul e expus să cadă
în Senat și după aceia relaţiele nostre cu Germania sunt expuse să
devie și mai turburi. Dacă cei din Berlin ar consimţi să se pârte
cu bancherii ceva, mai energic,

aceștia ar fi siliți să se supue ro-
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inţei cancelarului imperiului și acţionari! ar face același lucru. ....
Sunt obicinuit eu lupta și cu dificultăţile, dar ceea, ce e mat durexos pentru mine e că...... întrevăd un conflit cu Germania care
va provoca aici o criză, ale cărei urmări ar putea să fie atât de
grave, în cât să ne imobiliseze cu desăvârșire.
«Singura, concesiune ce putem să le facem este aceia ca să permitem bancherilor să, se lege că vor transfera sediul societăţei la...
Bucuresci cel mult peste câte-va luni. Cred ca venit momentul *
ca Împăratul să pronunje un cuvânt de autoritate; acest cuvânt

nu va rămânea fără, resultat, cel puţin faţă cu Bleichrăder. În ori-ce

"caz trebue ca împăratul să fie pus în cunoscință despre furtuna
iminentă ce ameninţă să turbure relaţiunile nostre. Deja aică surescitațiunea e îndestul de îngrijitâre».

Principele Carol Antoniii nu putu cu acea ocaziune să facă României același servicii eminent cei făcuse cu câte-va luni mai'na„inte cu ocadia resolvărei chestiunei israelite. De şi a intervenit di"rect către bătrânul împărat Vilhelm prin Împărătesa Augusta, to-

tuși Împăratul n'a vrut să mai dică ca, atunci un singur cuvent ca
cu ocasia: resolvării suscitatei chestiuni, ci din contră cu această
ocasie ne-a tratat cu o asprime neasceptată, ne-a cerut cu insi-

stență să ne supunem lacomelor pretenţiuni ale bancherilor și ne-a
făcut să trecem pe sub furcile caudine, cum vom vedea mai la
vale. Era lucru prea firesc; acum eraii în joc interese bănăsci ger-

mane, în care eraii amestecați toţi Principii și chiar Casa Sa imperială, iar nu era vorba numai de un interes pretins umanitar. Ca
consecinţă a acestei atitudini puţin bine-voitore, la 3 Decembre
guvernul român priimi de la Berlin din partea guvernului german

o depege forte amenințătore care mâhni fârte mult pe găvernul român.

Cancelarul cerea cu un ton imperios ca Senatul să respingă modificările introduse de Cameră, pentru ca dinsa să aibă apoi prilejul d'a reveni și d'a da alt vot. În urma priimirei acestei depeși,
la,4 Decembrie se ţinu la Palat un consilii de miniștri presidat
de M. Sa, şi după lungi desbateri, toţi miniștrii întrun comun acord declarară în mod categoric că nimeni, nici liberalii și nică con-
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servatorii, nu vor putea
să se atingă de votul Camerei. În s6ra acelei qile D-l de Rotenhann, fiind priimit în audienţă la palat, comu-

nicâ M. Sale că cra însărcinat special de guvernul săi să-i comunice
că: bună-voința împăratului Germaniei către România, va înceta,
dacă modificările introduse de Cameră nu vor fi înlăturate de Senat și convenţia nu va fi votată de ambele Corpuri legiuitore în
forma, sa primitivă. M. Sa r&spunse gerantului consulatului german că s'a convins singur cum că acâstă cerere va întâmpina nisce
dificultăți extraordinare, dar că se va încerca săle înlăture, și spera,
că va putea, să reuşescă, dacă guvernul german va consimţi ca, cel

cel pujin, să se pue garant că sediul societăţii va fi transferat la
Buturesci. A doua di Contele Tornieli, noul ministru al Italiei,
fiind priimit în audienţă privată la palat, rugă pe M. Sa cu insistenţă și cu un ton cam impunător să găsâscă un mijloc prin care
să restabilescă textul convenţiunei modificat, căci ia cas contrarii
situaţiunea României va deveni întradevăr dificilă și D-sa nu va
putea. să 'și presinte scrisorile de creanță. Cum vedeţi se repeta
și cu acestă ocasiune aceiași presiune europeană ce se exercitase
contra n6stră atunci când s'a resolvat chestiunea israelită; Europa

întrâgă ne punea cuțitul în gât ca să ne deschidem punga

şi să ne

calicim pentru a sătura lăcomia unor bancheri nesăţioși.

Ca culme a descuragiărei, într'același timp M. Sa priimi de la
A. S. R. Principele Carol Antoniu o epistolă prin care mărturisea,
în mod indirect că, de şi a a făcut tot ce Y-a, stat prin putinţă ca.să
ne dea același ajutor ce ne dăduse cu ocasia resolvării chestiunei
israelite, totuși n'a putut să fie îndestul de norocos ca în prima,
dată, și prin urmare n'a avut prilejul ca să ne încuragieze să su-

sţinem lupta cu ardore şi fără a ne pierde cumpătul cumaa, făcut
în trecut. Din potrivă de astă dată în epistola ce adresâ fiului Să
la 5 Decembrie, îi scrise: «Nu pot să ascund spaima ce mi-a pricinuit amendamentul votat de Cameră și temerea că ai pierdut
tot timpul și totă munca ce ai depus ca să ajungi la, țintă. Par'că
văd un naufragiii întemplat în apropiere de țărm și la intrarea în
portul salvator. Îmi daii semă de modul cum e privită în România

acâstă chestiune care a dobândit un caracter naţional ; recunosc
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că acestă chestiune e considerată la voi ca un punct de on6re în
privinţa căruia s'a dis ultimul cuvânt fără putinţă d'a mai reveni;
dar cu tâte acestea, trebue privit lucru şi din altă parte, căcă e la

mijloc o chestiune de interes vital cu care nu e de glumit și în care nu încape nici încăpăţinarea și nici idei preconcepute.
«lată-te readus iarăși la debutul tuturor dificultăților ce reusiseși a înlătura, și în presența a cine scie câte încurcături. Afacerea intrase pe o cale bună, şi iată că un simplu amendament,

care pâte nu e de cât produsul unui joc de intrigi urzite de oposițiune, nimicesce tot aranjamentul, îl transformă în neant și ră-

strnă cu o singură lovitură tote

" bânâite.

ostenelile și tâte resultatele do-

«Singurul salut posibil ar fi, după părerea nea, dacă ar mai fi
timp, respingerea amendamentului de către Senat. Acâstă solu-

ţiune;n'ar causa nică un prejudiţii nimănui și'n'ar aduce atingere
la nici o susceptibilitate ; ea ar fi privită numai ca o restituţiune
în

întegrum ; ar fi numai o acceptaţiune fără de vorbă a între-

gului tractat ast-fel cum Ministerul la, presentat Camerei. Din nenorocire mă tem că va fi prea târdii. De o cam dată nu pot să'mi
dai s&ma cum va, putea România să iasă dintr'acâstă dilemă tără

a se supune unor condițiuni mai coercitive, mai grele și pâte și
mai umilitâre ce i-ar impune creditorii săi. In prediua recun6scerei independenţei absolute acâstă situaţiune este forte rea».
* După aceia, epistola, reproducea, textul unei scrisori a lui Bleiehrâder prin care conjura pe Prinţul Carol Antonii să intervie,

în interesul României, pe lângă A. S..R. Principele Carol ca convenţiunea să fie menţinută și adoptată de Camere în forma hotărâtă între Ministru Sturdza și el însuşi. Într'acea epistolă el dicea:
« Amendamentul introdus 14 art. 28 în diua de 9 Decembre trecut,

r&stârnă basele întregului tractat, căci la elaborarea acestui articol am lucrat în decurs de atâtea luni cu D-l Ministru Sturdza. "MI
este peste putință să priimese articolul modificat pentru că ași lua
asupră-mi o răspundere juridică pentru cele 40 miliâne de acţiuni

de prioritate. Afară de acesta jurisconsulţii mei mă asigură în mod
formal că nici-o-dată judecătorii nostri comerciali nu vor adera

NY
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- la, o asemenea ţransferare de sediti fără o rosoluţiune specială a
adunărei generale».

«Precum veţi acest amendament, urmeză după aceia A. Ş R.
Pr. Carol Antoniu, semnifică un eşec al convenţiunei şi acest eșec
după convingerea mea va atrage după sine căderea ministerului. -

Ce se va întempla pe urmă? Vă veţi găsi în România, în mijlocul
unui chaos. Nu am nevoe cred să spun A. V. R. că n'am nici un
interes personal angajat într'acestă convenţiune și că aceste linii

nu'mi sunt dictate de cât numai de interesul ce port României şi
Principelui ei».
A doua di M. Sa priimi pe sub seră o depeşe de la A. S.R. Pr.
Carol Antoniu prin care 1 făcea cunoscut că Împărătâsa Augusta
%-a, scris pentru a'i semnala primejdia la care se expunea România daca, ea nu va regula maj curînd chestiunea drumului de fier.

A treia di la 7 Decembre D-l Vârnav Liteanu telegrafiă Ministrului
Afacerilor streine că D-l de Radovici s'a exprimat în privința chestiunei drumului de fier în modul următor: «Recunosc că în urma,
negoţierilor ce aii avut loc în privința, strămutării sediului socie-

tăţel, cei de la Bucuresci aă putut crede că ar fi fost posibil ca
guvernul german să priimescă amendamentul. Chiar eă m'am încercat să înduplec pe bancheri ca să cedeze, dar în deșert fură tote,
și ar fi impracticabil d'a căuta, să se exercite asupra lor ori-ce altă
acţiune: Sper dar că guvernul român va presenta la Senat conven-

țiunea fără de amendament. Noi considerăm chestiunea ca intetnațională și ca ast-fel trebue s'o presinte și guvernul român după
tribuna Senatului. În resumat declar oficial următârele : Guver-

nul german nu va permite nici-odată ca convenţiunea să nu fie
“aplicată, în mod leal. Sciti că acum guvernului vostru îi va fi forte
dificil ca să înduplece pe Camere să'și schimbe hotărirea ce a luat,

dar comptez pe înţelepciunea. și dibăcia sa».
În diua în care priimi acestă informaţie de la Berlin, Ministrul
Afacerilor Streine mai priimi o depeșe de la Viena prin care D-l
Bălăceanu îi făcea cunoscut că D-l de Haimerle Va informatcă guvernul german era hotărit să rupă relaţiunile cu România în cazul
în care nu va priimi o deplină satisfacere în resolvarea unei che-

stiuni în care demnitatea sa era angajată. Acestă situaţiune pote
să, aibă nisce consecinţe atât de nefaste pentru România; în cât
“el, baron Haimerle Ministru Afacerilor streine al Austro-Ungariei,
"era forte îngrijit și se vedea, silit să dea, D-lui 1. C. Brătianu Pre-

şedintele Consiliului de Miniștri al României! sfatul cel mai stăruitor ca, să uzeze de tâtă influenţa sa pe lingă Corpurile legiuit6re pentru ca, să'și scape ţâra de Germania.

Naii apucat Capul Statului și Miniștrii săi să se desmeticescă,
din uluiala ce le-a produs atâtea lovituri venite de o dată dintr” a
tâtea părți, și să facă o cercare de îndreptare, cu tot sângele rece
ce reclama, soluţiunea unei chestiuni atât de singașe, căci iată la

10 Decembre M. Sa Domnul priimi de la A. $.R. Principele Carol

Antoniu 6 nouă scrisâre pe lingă care

era anexată și o epistolă

torte confidențială și grabnică ce-a adresat Împărătesa Augusta.

Printr'acea, epistolă Împărătsa,îi dicea,: «E mare primejdia în
„privința resolvărei chestiunei Arab-Tabiei și a recunâscerei, daca.

Carol nu va anula votul Camerei care sfărimă tractatul drumului
de fier încheiat la Berlin. Trebue ca acel tractat să fie restabilit și

pus în executare».

Pe lângă aceste rînduri Tatăl M. Sale adăoga:

<Am răspuns

imediat Împărătesei, exprimându-ă mâhnirea mea că la Berlin se
amestecă la un loc chestiunea drumului de fier cu alte chestiuni

politice importante. Lăsând pe România, să piardă Arab-Tabia,

Germania face greșela d'a aduce mari prejudiţii aliatei sale AustroUngariei şi într' acelaş timp d'a face României răni profunde. Îm-

portanța acestei chestiuni, din punct de vedere militar și comer-

cial, este incomparabilă. Ar fi cu t6te acestea forte bine, dacă "i-ar
mai fi prin putinţă guvernului ca, să înduplece pe Camere să'și

schimbe hotărirea şi să revie asupra, votului dat. Atunci tâte obstacolele ce se pun d'a curmezișul în drumul desvoltărei României ar fi suprimate».

Am reprodus aci, traducend aprope în întregime, după Notele
ce
privităre la domnia Regelui Carol I, t6te depeşile și scrisorile
acestei
“at schimbat între diferite pers6ne marcante în privința
acea
cu
că
tăgădui,
poi
se
nu
ce
afaceri, spre a dovedi prin acte
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ocasie România a fost nevoită să susție din noii un adevărat r&sboi, de astă dată contra Germaniei, pentru ca să'şi apere cu tot
curagiul și energia punga, demnitatea și chiar existența, precum

şi le apărase cu aceiași netemereși energie contra Rusiei în afacerea hrăpirei Basarabiei, a ocupării teritoriului ei cu trupe rusesci și a păstrării Arab-Tabiei, tot cum le apărase și contra Europei întregi cu ocasia resolvării chestiunei evreesci. Alţii în locul
M. Sale și al D-lui Brătianu, vădându-se atât de ameninţaţi și de
hărțuiţi de pretutindeni, s'ar fi speriat, 'şi- ar fi pierdut capul și ar
fi comis cine scie ce greșâlă, dar dânșii nu se speriară de ameninţări, nu se amăgiră de îmbunări și nici nu se lăsară a fi tiriţi
de împrejurări spre priporul alunecos al pierqării, ci se complectară unul pe altul, se îmbărbătară unul pe altul, se povăţuiră unu! pe altul și reușiră. a dovedi contimporanilor lor uimiţi că erai

în adevăr Gmeni mari și demn! de marele evenimente ce erai chemajţi ca să, resolve.
|
Vădându-se în presența unui impas greii de ocolit, D-l Brătianu,
ca să scape din încurcătură, rugâ pe M. Sa ca să intervie pe lângă

A. $. R. Pr. Carol Antoni

spre a înlesni o întrevedere cu Pr.

de Bismarc, ca prin viii graiii să se explice, să delibereze și să a-

jungă la un compromis. Acâstă cerere îi fu acordată și executată
de M. Sa cu grăbire, dar peste două qile, la 12 Decembre, Pr. de

- Bismare răspunse direct M. Sale că, fiind nevoit ca pentru cât-va
timp să se abţie de la ori-ce afaceri publice, cu părere de răi nu va
putea, să facă alt-ceva, de cât să priimescă cu plăcere pe ori-ce
mesager care * va înmâna o scris6re din partea A. S. R. Cu un cusur subțire refusa întrevederea și discuţiunea contradictorie.
Acest răspuns în doi peri determină pe D-l Brătianu să renunţe
Ja întrevederea sa cu marele cancelar şil hotări ca, în faţa opunerei ce întâmpina în streinătate din partea

unor personage pe

buna-voința cărora, avea, drept să compteze, iar în ţ€ră chiar din
partea partisanilor și a celor mai buni amici ai săi, să demisioneze
din noii, să se retragă în viața privată, și să lase îîn mânile opo-

siției resolvarea chestiunei. M. Sa vădendu-l atât de abătut şi de

descuragiat, pe de o parte îi refuză cu energie dimisia, iar pe de
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alta îl îmbărbătă să ducă mai departe lupta, să facă uz de tâtă infiuenţa și energia, sa și să nu se lase a fi doborit de amărăciune, ci
să se lupte până ce în fine va dobândi victoria şi se va vedea ră-

splătit prin succes pentru t6te sforțările și supărările sale. D-l Bră- .
tianu se supuse, rămase la postul săi de ondre, se luptă chiar cu

proprii sti amici, desfăşură o energie și o bărbăţie uimitâre și în
cele din urmă birui. Iată pentru ce curînd după mârtea sa naţiunea întregă, subscrise la ridicarea unui monument care să!] represinte sfărâmând lanţurile robiei, iată pentru ce inaugurarea
monumentului săi a, fost sărbătorită de ţâra întrgă ca, o serbare

naţională. |
După ce renunţă la, dimisie, D-l Brătianu ţinu mai multe întru-

nirk cu senatorii şi deputaţii din majoritate cei mai influenţi, și “i
făcu prin citirea actelor diplomatice să recunâscă eminenta gingășie a, situațtiunei, apoi la 19 Decembre merse la Palat și comunicâ M. Sale că Senatul va vota, legea și convenţiunea ast-fel cum
pretindeait cei din Berlin, dar că va lipsi timpul necesar ca ea să
fie încă odată presintată Camerei mai nainte de începerea vacan-

ței Crăciunului.
|
In Senat discuţiunea acestei afaceri fusese introdusă în mod
incidental în diua de 3 Decembre printr'o desbatere prealabilă la
care luară parte D-nii M. Kostache Iepureanu, E. Stătescu, N. Krețolescu, Ministru Instrucţiei Publice, iar M. Kostache, apoi P. (ărădișteanu, L.. Catargiu, E. Stătescu pentrua doua Oră și general |. E.
a ordinea dileia acestei chestiuni. După acestă chestiune prealabilă, desbatcrea, în secţiuni a acestui proiect ce încă de la 30 Noembrie fusese depus pe biuroul Senatului, a rămas în suspensiune și senatorii se ocupară de alte afaceri. Ea fusese lăsată în părăsire pentru că se lăţise scirea că societarii aii renunțat la r&scumpărare și guvernul era ocupat cu tratativele unei noui învoeli în sensul modificărilor introduse de Cameră. La 15 Decembrie mai avu loc o mică discuţiune într'acâstă privinţă între D-l
L. Catargiu şi D. Sturdza, precum și desvoltarea. unei interpelări
a D-lui Catargiu în privința renunţărei la convenţie. După aceia

..

Florescu,în eare se făcu un schimb de vederi în privința punerei
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desbaterea proectului în secțiunele Senatului începu abia în diua
de 17 Decembrie, căci până atunci urmase negocierele cu cei din
Berlin și consfătvirile dintre guvern și majorități, despre care-am
vorbit mai sus, Ea începu în secţiuni unite ţinute în incinta sălei
de ședințe, cu care ocasie Miniștri dătură tote esplicaţiunile necesare, citiră actele diplomatice, expuse situaţiunea în totă întregi-

mea sa și cerură, în interesele cele maivitale ale țărei, restabilirea,
textului din convenţiune în starea sa primitivă. În urma discuţiunilor ce ai avut loc în secţiuni într'acea di și în diua următâre, în
diua de 19 Decembrie D-l [. Brătianu merse la Palat și comunică,
M. Sale că Senatul va vota convenţiunea în forma, sa, primitivă,
ast-fel cum o cerea, bancherii din Berlin, dar că până la votarea
sa. va, întâmpina o crâncenă oposiţie din partea minorităţii.

In fine sosi și diua cea. mare, diua cee asceptată cu temere și
cu speranţă de tâtă lumea, giua hotăritâre pentru viitorul. mult
încereatei nostre ţări, discuţiunea publică a acestei chestiuni începu la 21 Decembre. Mai întâi D-l raportor E. Stătescu citi raportul prin care supunea Senatului modificările introduse în secţiunele unite de la, 17 și în.comitetul delegaților, și dădu citire
noului proect de lege care număra 9 ait. în loc de 5; După aceia
luă mai întâiii cuvântul Frincipele Gr. Sturdza care propuse respingerea,

convenției și înlocuirea sa printr'un proect de lege de

cumpărarea a unor acţiuni primitive în valdre
obligaţiuni de Stat 6 0/o în val6re nominală de
propunere răspunse D-l Ministru de finance
combătu ca, nepractită și neechitabilă, căci

de 150 milione prin
75 miiâne. La acestă
D-l Sturdza care o
lăsa priorităţile ne-

plătite, ceia ce era nedrept şi crea ţărei nisce dificultăţi politice

enorme și nisce procese fărâ de sfirșit, şi susţinu lucrarea co-

mitetului delegaţiior. După D-sa la 81/, ore sera vorbi D- Th.
Rossetti, care, după ce combătu proectul, declară, că va vota contra sa. La acest discurs moderat ca. formă, dar violent ca fond şi
nedrept în acusaţiuni, răspunse iar D-l D. Sturdza apărând legea
și imputend preopinentului săi inconsecinţă politică. În cuvînta-

rea D-sale aminti D-lui Rossetti că D-sa a negociat la Berlin în de-

curs de mal mulți ani o convenţie de rescumpărare care se deose-
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bia de cea actuală numai în plata dobângilor care, în cea preco-

nizată de D-sa era de 71/, la sută, pe când în cea actuală era de
6/0, prin urmare mai avantagi6să, și cu tte acestea a rostit un
" discurs atât de violent. După D-sa vorbi D-l C. Bossianu care a-

semeni combătu transacția, dar în mod mai moderat și mai obieetiv. La cuventarea D-sale răspunse D-l Ministru B. Boerescu risipind tâte temerile D-lui Bosianu. In fine mai vorbi I)-l Th. Rossetti
care se desvinovăți de acusaţiile ce i.s'aii adus și pe urmă se ridică,
şedinţa pe ia miedul nopței.
La 22 Decembre vorbi D-l |. Ghica care
e
declară că trebuia să
ne scăpăm ori-cum vorm putea, de compania străină și să ne naţionalisâm drumurile de fier. După D-sa vorbi D-l P. Mavrogheni, care

rosti asemeni un discurs forte ostil convenţieiși termină declarând
că va vota contra. La discursul. D-sale răspunse iarăşi D-l Ministru

D. Sturdza, care puse faţă în fată convenţia în discuţiune cu cele
propuse de conservatori și în fine D.l general G. Manu, care ceru
respingerea proectului și depuse pe biuroii o moţiune subserisă de
cei 11 membrii al oposiţiei, prin care motivaii pe larg atitudinea
D-lor. La cuvintarea D-sale răspunse D-l Ministru B. Boerescu,
care spulberă t6te motivele invocateîn acea moţiune, basându-se
în argumeritarea sa numai pe acte diplomatice schimbate şi pe
declaraţiuni făcute în timpul ministerului L. Catargiu. În urma
tuturor vorbi D-l Prim-ministru |. C. Brătianu, care ceru ca un
act de încredere în ministerul săi luarea proectului în consideraţie şi votarea sa în întregime; după aceia proectul fu luat în consideraţie prin sculare și ședere și imediat începu votarea pe articole. La art. 1 vorbi D-l L. Catargiu, care îl combătu, dar după
ce răspunse D-l Ministru D. Sturdza proectul fu admis. După aceia
convenţia se vot, după ce s'aii respins modificările introduse de
Cameră, sa restabilit vechia convenţie în starea sa priimitivă și
's'aii introdus în lege două aliniate noi. Pe lângă densele s'aii mai
introdus.câte-va mici modificări la art 2, 3, 19, 21, 22, 23, 24, 27,
"29, 31 și 37 din statute, care le da o redacţiune mai clară, și după
ce fură priimite tote, Senatul votă și art. 2, 3, 4 și 5 din lege fără
nici o modificare. După aceia votă art. 6 ast- fel redactat : În ter-
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men cel mull de o lună de la intrarea în vigore a convențiunei
„menționată, guvernul este obligat a lua măsurile necesare pen-

tru transferarea reședinței societăței la Bucuresci; pe urmă
votă art. 7 nemodificat și în fine art. 8 în coprindere : Este bine
înțeles că toţi detentorii de obligaţiuni 690 fără deosebire, nu
a dreptul de a îmmpedeca exploatarea liniei prin o urmărire
saă ori-ce alt act judiciar.
După ce fu priimit și acest art. care da o esplicare mai limpede
art. 9 din convenţie, legea fu priimită în total cu 38 voturi contra
4; pe urmă ședința fu ridicată la, 7 ore sera. Un suspin de ușurare eşi din pieptul Domnitorului și al miniștrilor săi după dobândirea acestui resultaţ ; el ridica, o piatră grea după piepturile tuturor acelor ce eraii în cunoscința marei primejdii ce ameninţa
Statul român într'acel moment și'și dădea s&mă de eminenţa pericolului. Mai nainte de dobândirea acestui succes, care era primul
pas ce se făcea spre ţinta dorită de toţi, spre încetarea nesfirși-

telor răsboe diplomatice care ne torturaii de doi ani și ne zădărniceaii tâte sforţurile ce făceam d'a ne organisa și întări, mai nainte
dice de dobândirea acestui resultat, în diminâţa dilei de 21 Decembre M. Sa, plin de amărăciune şi de îngrijire, scrise tatălui Săă următorele

rînduri: «Tot timpul ne e absorbit de chestiunea dru-

“ mului de fier, ceia ce a adus o complectă paralisie în cele-lalte
afaceri. Mai avem încă multe momente dificile de trecut, pe care
numai singur succesul va putea să ne facă să le uităm și să ne
recompenseze pentru giganticele sforțuri ce am făcut. Convenţiunea nemodificată a fost adoptată de secţiunile Senatului cu o
slabă majoritate, după patru dile de luptă, și adi începe discuţia generală care trebue să fie de scurtă durată, căci se apropie vacanţa sărbătorilor. Oposiţiunea, e fârte neastâmpărată Și gălăgiOsă; ea useză d'o energie dusă până la extrem şi trece pâste ori-ce

limită pentru ca să facă să cadă legea. Acâstă lege trebue să fie

votată și de Cameră, dar mă tem că va fi peste putinţă d'a se vota
mai nainte de vacanţă din causa puţinului timp ce a mai

rămas

liber până la Crăciun. ..Vom petrece aceste sărbători în singurătate transportându-ne în mijlocul vostru numai prin aspiraţiuni.
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«Până adi am negoţiat fără dă răgaz cu Berlinul, dar bancherii
n'a vrut să cedeze asupra nici unuipunct, cu tâte că guvernul ger-

man a intervenit în favorea nostră. Mă abţin și acum cum m'am
abținut de la început d'a mă amesteca personal într'acestă afacere,

și las pe miniștri să lucreze în libertate ; mă mărginesc numai d'a,
le inspira curagiii și bărbăţie atunci când îi v&d abătuţi. Deja am
făcut'o atunci când am vEdut pe Brătianu cu totul descuragiat şi în
credinţă că surescitaţiunea'ce domnea. în ţâră îl va împiedeca d'a,
reuși. În cele din urmă, dacă voii vedea că nu mai merge, voiii
intra și ei în luptă, voit acoperi spărtura cu pieptul meti și voiti

face tot ce voii putea ca să sfărim ori-ce resistenţă îndărădnică, .
Voiii utilisa pentru acest scop prânzurile parlamentare, în timpul
cărora, voii atrage atenţiunea senatorilor şi deputaţilor asupra
marelui pericol ce înfruntă România prin nerecunâscerea inde-

pendenţei sale. Într'acelaşi timp îmi voii exprima faţă de ei mâhnirea, că viitorul ţărei e legat de o chestiune ca aceea a drumu-

'rilor de fier».
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M. Sa. împreună cu Guvernul român ati făcut tot ce le-ai stat
prin putinţă ca să împace pe cei din Berlin, aii făcut chiar imposibill și ati satisfăcut aprope în întregimea lor tote pretenţiunile

bancherilor, dar cei din Berlin, în frunte cu acești speculanţi lacomi, nu vrură să se declare mulţumiţi, și la 30 Decembre 1879 D-l
Bleichroder găsi de cuviință să 'și permită a adresa A.S. R. Principelui Carol Antoni o serisore ca egal la egal. Printr'acea epistolă
D-sa își exprima regretele că Senatul n'a vrut să restabilâscă în
16tă întregimea, sa textul primitiv al convenţiunei, şi prin clausa,
ce a introdus în art. 8 a] legei, a condamnat ca răscumpărarea, să

fie amânată ad calendas grecas; s'a mai plâns că acel art. făcea,
ilusorii drepturile

detentorilor de obligaţiuni,

suprima din. noă

dreptul hipotecar al creditorilor şi făcea, ca chiar gagiul să nu potă
fi atins. Opiniunea sa era că guvernul român, daca ar fi vrut, ar
fi putut să împiedece introducerea, acestor modificări. Principele
Carol Antoniu transmiţend conţinutul acestei scrisori M. Sale
prin epistola sa de la 4 Ianuarie 1870, adăogâ că acestă amânare întârza recunâscerea independenţei de către Germania și
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ţinea pe Francia și Englitera în ieservă, ceea ce în cele din urmă
putea să fie prejudiciabil viitorului, precum și tuturor relaţiunilor
României cu statele cele mari.

|

- La 6 Ianuarie M. Sa Domnul nostru răspunse tatălui Săi, şi între
altele i qise: «Scrisorea lui Bleichrăder ne-a surprins într'un mod.
desagreabil, dar nu suntem nică de loc îngrijiţi de consecinţele ce
vor resulta, din amendamentele votate de Senat. Acum când noi
am făcut chiar imșosibilul, cu preţul: celor mai mari sforțuri, ca
să restabiliin convenţia în starea sa primitivă, şi după ce am fost
felicitaţi de tâtă lumea de acest fericit: resultat, reclamaţiunile
fără fundament ale bancherilor din Berlin nu ne mai face nici o
impresiune. Ele nu mai at altă putere de cât.să ne întărescă în
convingerea, ce am avut de la început, că aceste case de bancă nu
vreaii într'adevăr răscumpărarea, pentru că ele găsesc un mai mare
profit din starea actuală de lucruri, de cât dintr'aceia ce vor avea
atunci când căile ferate vor aparţine Statului român. Numai pre-,
siunea guvernului german i-a silit să consimță d'a negoţia răscumpărarea ....
«Convenţiunea, pe care guvernul german a pus stampila sa, are

val6rea unui act internaţional, și ca atare e obligatore pentru ambele părţi. Ea a fost modificată în acord cu bancherii de către guvernul român și numai la art. 9 al convenţiunei s'a introdus o adăogare prin care un sequestru eventual nu putea să fie efectuat
de cât numai asupra venitului liniilor, iar nu și asupra materialului, conform principiului adoptat
ca traficul drumului de fier să
nu potă fi turburat prin nici un fel de obstacol. Legea specială în
nouă articole e un act de administraţie interidră care dă guvernului puterea d'a încheia convenţia șii indică direcţia ce trebuia
să urmeze într'acest scop. Art. 8 dintr'acestă lege specială dice:
Guvernul e obligat ca peste o lună de la punerea în vigâre a ace-

stei convenţiuni, să ia măsurile necesare pentru transferarea la
Bucuresci a sediului societăţei, măsuri ce sunt prevădute de art.
28 din convenţie.
|
« Aceste explicațiuni te vor convinge că acești Domni din Berlin

caută un pretext pentru ce să împiedece punerea în Vig6re a con-
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venţiunei; sper însă că guvernul german va interveni în favorea
nâstră tot cu energia ce a desfășurat pân acum

:

în fav6rea socie-

tăţei acţionarilor. Afacerea drumurilor de fier adi a devenit o
-chestiune europeană, și cabinetul din Berlin s'a angajat făță de

noi că va veghia la, leala aplicare a convenției.
Noi acum suntem
pe un teren legal, noi ne-am
acum

împlinit tote angajamentele ; trebue

ca guvernul german să ne protegeze contra unor asemenea

pretenţiuni.
- «Camera. va vota peste dece dile convenţia modificată de Senat
şi noi asceptâm după aceia, recunoscerea, independenţei care nu
mai pâte

să ne fie refuzată.

Imediat după aceia Brătianu se va

duce la Berlin ... Rusia se arată acum îndatoritore faţă, de noi și
împ&ratul Alexandru acordă o atenţiune cu totul particulară re-

presentantului mei . .: .»

|

Acâstă .scris6re energică, categorică și în parte plină de amari

imputări și ameninţări indirecte, dar îndestulde evidente,adresateguvernului german, și mai ales posibilitatea unei apropieri între

România și Rusia, avu efectul salutarașteptat de Augustul scriitor.
Guvernul german, în urma stăruintelor A. Ș. R. Principelui Carol
Antoniu interveni pe lângă bancheri, îi ameninţă cu retragerea

protecţiei sale și '2/;, Ianuarie A. $. R. trimise de la, Singmaringen
o scris6re din partea lui Bleichrăder în care lacomul bancher mu- .
" iase cu totul tonul, devenise forte conciliant și se mărginea a cere
numai nisce simple explicaţiuni și declaraţiuni făcute de ministru
de finance în privinţa sensului art. 8 şi 9 din lege ca nu din con“ținutul lor să resulte în urmă 6re-cari neînțelegeri.

Tot într'același timp A. $. R. Principele Leopold comunică N.
Sale convorbirea ce a avut cu D-l de Radovici, în care D-sa i-a spus categoric că guvernul german dorea, ca acestă afacere să fie

terminată cât de curend și într'un mod definitiv spre a fi pentru
tot-d'auna înmormiîntată; i-a mai spus că va stărui pe lângă bancheri ca. să fie mai concilianți, pentru a avea plăcutul prilegiii da
recunâsce independența României în cel nai scurt timp posibil.
Un lucru numai

cerea prealabil guvernul german, și a nume ca

convenţiunea încheiată să fie încă o dată interpretată într'un mod
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clar, prin calea unei interpelări ce va avea loc la Cameră, peritru
ca nu interpretarea art. 8 şi 9 să dea loc la, neînțelegeri. Acâstă,
cerere a fost împărtăşită de "Ministrul Afacerilor streine al Germaniei celui al României, în mod oficial în diua de 19 Ianuarie 1880.
| Întracest timp, adică la, 15 Januari, veni în desbaterea Camerei

pentru a doua 6ră convenţia drumului de fier. Mai întâi D-l Raportor M. Ferechide făcu prin raportul ce citi după tribuna Camerei, declaraţiunea că comisiunea însărcinată cu examinarea
convenţiunei a ajuns în deplină înțelegere la concluziunea urmă-

târe: «În presenţa refuzului societăţei căilor ferate d'a transfera
imediat sediul săi la Bucuresci, e în interesul Statului român d'a
se arăta. condescendent într'acestă privinţă, pentru a putea să facă
posibilă punerea în vigore a convenției care, ori-ce sar dice, și
fără acâsta oferă nisce avantagii care nu Sunt d> despreţuit. Afară
de acesta trebue să luâm în, considerație și asigurarea că transferarea, dorită va avea, loc într'un viitor forte apropiat».
În urma acestei declaraţiuni începu discuţiunea generală. D-nil

deputaţi G. Mârzescu, A. Lahovari și N. Blarenberg combătură revenirea la vechiul text al covenţiunei, D-nii Miniștri,D. Sturdza
și B. Boerescu o susţinu și după aceia legea îu priimită în mod
definiţiv prin 72 voturi având 42 contra și 11 abţineri. După dobândirea acestui resultat, la 21 Ianuarie

avu loc în Cameră in-

terpelarea făcută de D-l E. Stătescu asupra sensului art. 8 și 9, la
care D-l Ministru Sturdza, r&spunse declarând că dacă în art. 9 e

stipulat că traficul căilor ferate nu pote să fie împiedecat sai paralisat printr'un sequestru, nu resultă dintr'acâstă stipulaţiune că,
drepturile hipotecare ale creditorilor asupra rețelei calei ferate
remân ilusorii. După ce avu loc și acestă declaraţiune, la 25 Ianuarie bancherii din Berlin, ne mai având loc -de cârmslă, declarară prin scris că priimeaii convenţiunea.
«În fine, strigăA. S. R. Principele Carol Antoniii într'o seris6re

ce adresă fiului S&ă într'aceiași di, întrevedem

pămintul, peste

trei sai patru săptămâni recunâscerea independenței va fi un fapt

împlinit, și plăcerea d'a te revedea îmi apare întocmai ca aurora
înconjurată de raze aurite. Câtă bucurie după ce am suportat
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nisce furtuni atât de violente! E timpul acum ca Germania, să se
porte cu România, cu 6re-care preveninţă, după ce a străgănit'o
întrun timp atât de îndelungat şi a jignit'o în interesele sale cele

mai vitale, tratându'o întocmai ca, Evreii pe țapul expiator»>.

Legea, căilor ferate a fost promulgată în diua de 26 Ianuarie,

împreună, cu convenţia rescumpărării liniei Roman- Verciorova;
după aceea a urmat rosolvarea mai multor chestiuni de detalii,
pe care le enumăr mai jos, în urma, cărora chestiunea drumului

de fier a fost definitiv terminată şi căile ferate ai devenit într'adevăr române. Ca primă consecinţă a terminării definitivă a acestei afaceri, fu demisiunea D-lui D. Sturdza din postul de Ministru de finance, care avu loc la 16 Februarie 1870. D-sa s'a retras din minister ca să se odihnescă puţin și să scape de violentele atacuri ce suferise din partea, oposiţiei în timpul acestel grele
campanii. D-l |. Câmpineanu îi luâ locul.
După ce legea fu pusă în aplicare, la 20 Februarie avu loc adunarea, generală a acţionarilor căilor ferate române, ce se ţinu la

Berlin. Cu acea ocasie acționarii priimiră convenţia de rescumpărare

cu 806.888 voturi, contra 17.979

voturi ale consorțiului

Landai, care, mulțumită indiscreției blamabile a D-lui G. Vernescu, în loc să fie ale nâstre și să ne fie favorabile, ne fură ostile și causa a o mulţime de străgăniri. Imediat după închiderea
adunărei generale şi tot într'aceeași di, Casa

Landaii, nemulțu-

inită fiind de faptul că răscumpărarea s'a făcut prin Bleichrăder
iar nu prin ea, protestă prin D-l Kauimann contra hotărirei acţionarilor căilor ferate și ceru tribunalului comercial a nu înregistra hotărirea, luată, de majoritate. Cu tâte acestea la. 6 Martie

tribunalul ţărei din Berlin ordonă trib. comercial să înscrie în registrele sale hotărirea acţionarilor pentru rescumpărarea, căilor
ferate române. Pentru a, aplana t6te aceste dificultăți, D-l PrimMinistru I. C. Brătianu plecâ la Berlin, și după ce sosi la 6 Martie
și fu priimit imediat în audienţă de către Principele Moștenitor,
la 1 Martie fu priimit de Impăratul Germaniei.
Mulțumită acestei misiuni, tâte dificultățile de detalii fură învinse, tote formalităţile necesare fură îndeplinite cu grăbire şi la
V. VI.

.
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1 Maiti Statul român intră în posesiunea liniei ferate Roman-Vâr-..
ciorova și numi ca administrațori pe D-nii I. Kalinderu, E. Stătescu și colonel St. Fălcoianu. La, 6 Maiii se publică în Monitor
legea prin

care Statul

român

era

autorisat să exploateze acea,

linie ferată.
Întracest timp casa Landaii intentâ acţionarilor căilor ferate
un proces de anulare a convenţiunei de răscumpărare a căilor
ferate încheiată cu guvernul român, și după ce cererea sa a fost
respinsă de Trib. şi Curtea de apel din Berlin, Curtea, supremă din
Lipsca admise intervenirea lui Landaii și declară nulă și de nul.
efect convențiunea încheiată de societatea acţionarilor căilor f6„Tate cu guvernul român. Acest fapt fu pus în discuţiunea, Senatului la 13 Februarie 1881 de către D-l T. Rosetti, printr'o interpelare adresată guvernului, la care D-l L. Câmpineanu Ministrul de
finance răspunse, spuind că sentința Curţii supreme din Lipsca nu
putea împiedeca întru nimic pe Statul român d'a stăpâni căile sale
ferate. In urma, acestui răspuns, Senatul trecu la ordinea dilei.
Cu tot acest vot, guvernul român nu se lasâ a fi străgănit multă

vreme de către Landai prin asemenea, chițibșuuri de procedură
şi de procese, ei trimise la Berlin pe D-l 1. Kalenderu șii dătu procură d'a

interveni în judecată în numele Statului român. În vir-

tutea acestei procuri D-sa. puse procesul în stare de a fi judecat
din noi faţă cu guvernul român, puse advocaţi germani, se judecă
cu Landaii, și la 27 Iulie reuși să obţie de la tribunalul comercial
din Berlin o sentinţă, prin care respingea tote reclamaţiunile D-lor
Landau-Kaufmann și admitea ca acţiunile societăţii de căi ferate să, se schimbe în obligaţiuni ale Statului român, cu dobândă”
- de 69]o şi a se muta sediul societăţii la, Bvcuresci. Intr'acel timp
schimbul acţiunilor fostei societăţi de căi ferate, numite SchulverSoreisbungen, în obligaţiuni de Stat române 6"/., deja fusese aprobat de către guvernul român prin legea publicată la 1 Iulie:
1881.
Nemulțumit cu acea sentinţă, Landaii făcu apel, dar Curtea de
apel din Berlin Y-a, respins cererea d'a se opri transferarea la Bucuresci a sediului Societăţii de căi ferate și la condamhat la daune
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interese. Nemulțumit nici cu acâstă decisiune Landai făcu recurs .
la, Curtea, de caşaţie din Berlin, dar şi acesta în diuă de 26 Februarie 1882 îi respinse cererea în mod definitiv și admise strămutarea la Bucuresci a scaunului Societăţii de căi ferate. În fine
casa Landaii mai făcu un ultim sforţ, apelă la Curtea, supremă a
imperiului german din Lipsca, dar şi acesta îl:respinse cererea

în dia de 25 Maiit și aprobâîn ultima instanţă transferarea la
Bucuresci a sediului Societăţii. Cu acâstă decisiune se încheiâ pentru tot-d'auna diferendul chestiunei căilor ferate române, și strămutarea sediului nu mai putea
să fie împiedecată de cine-va. Efectuarea, acestei strămutrări avu loc în diua de 25 August, iar la.29

se publicâ legea prin care se aproba lichidarea și disolvarea, socie=
tăţii acţionarilor căilor ferate române, şi în diua, de 2 Septembre
se înscrise la tribunalul de comerciă al jud. Ilfov transferarea la,
Bucuresci a scaunului societăţii acţionarilor căilor ferate române.
Mai 'nainte d'a încheia cu povestirea peripeţielor acestei grele
chestiuni, voit mai spune că guvernul român, pentru a face venitul căilor ferate cât se pote mai producător, se puse cu ardâre

să construiască noui linii, să negocieze noui joncţiuni şi să deschidă noui debușeuri. Ca să'și ajungă scopul, guvernul român stă-

rui și reuși ca în diua de-19 Aprilie 1879 să deschidă circulaţiunea "
liniei ferate Verciorova-Orșova fără transbordămint,şila 19 Noembrie să se deschidă circulaţiunea pe întrega linie Ploesci-Predeal.
După aceea cumpărâ, la 14 Martie 1880 de la. guvernul rusesc tot
materialul de căi ferate ce servise pentru traficul liniilor ferate
Iași-Ungheni, Rent-Galaţi și Frătesci-Zimnicea, precum și şinele
celor două din urmă ce s'aii desființat după terminarea r&sboiului,
iar la 14 Februarie 1881 subscrise alături de representantul au:
stro-ungar protocolul de ratificare al convenției de mult încheiată
pentru joncţiunea liniilor ferate române cu cele austriace Ja Iţcany-Burdujeni, prin care se aproba despărțirea gării comune în

două și strămutarea, celei române la Burdujeni.
La 19 Octombre 1881, M. Sa'Domnul și Domna proclamaţi de
curend Rege și Regină, merse la Mărășesci pe linia Buzău-(ralaţiTecuciii ca să asiste în persână la inaugurarea liniei ferate Bu-
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z&i-Mărăşesci, construită de- ingineri români ; traversă pentru
„prima, 6ră pe calea, ferată distanţa dintre Mărășescă și Focşani,
sera luară parte la banchetul şi la manifestaţiunea populară ce
avură loc într'acest din urmă oraș, și după aceia, plecară spre Buză spre a se reînturna în Bucuresci, unde sosiră la 20 dim. Pentru acelaş scop, la 28 Maiii 1882 se publică legea prin care se aproba construirea

liniilor ferate Titu-Târgoviște, Piatra-Bacău,

Bârlad-Vasluii-lași, Fălticeni-Dolhasca, Docolina-lHuși-Prut, Filiaş-Târgu-Jiă, Golesci-Câmpu-Lung, Râmnicu-V âlcei-Piatra-Corabia, Costesci-Roşiorii-de-Vede-Turnu-Măgurele și Leorda-Dorohoi, iar la 29 Octombre același an Statul român intrâ în posesiunea, crâmpeiului de linie ferată dintre Cernavoda şi Constanţa,
aflat în posesiunea unei companii engleze, pe care Statul român
o răscumpără plătind-o scump, pentru ca încetul cu încetul să
intre în posesiunea tuturor căilor ferate după teritoriul săi, iar
mai ales pentru ca să n'o plătâscă îndecit mai scump atunci când
s'ar fi făcut podul peste Dunăre ce se impuneă, pentru ca Statul

să dobândâscă o comunicaţie directă până la mare.
În urma acestei răscumpărări, Statul'redactă, o lege generală

pentru exploatarea căilor ferate, care se publică în diua de dece
-Martie 1883, şi un regulament de aplicaţiune a aceste) legi ce în-

tră în vigore la 25 Mai 1883. Tot în acea di se înaugură începsrea circulaţiunei trenului fulger Paris-Viena şi Ostende-Viena
prin România. La 1 Decembre 1886 se puse în cireulaţiune linia.

Piatra-Corabia, și la 5 liniile Bucuresci-Fetesci-Călărași şi Ciulniţa care fură definitiv terminate la 19 Iunie 1887. La 6 Decembrie 1886 se publică legile pentru construirea liniilor ferate Târgoviște-Pucidsa și Craiova-Calafat ; la 12 Decembrie pentru con-

struirea liniei ferate Focșani-Odobesci și la 21 se inaugură linia
Costescl- Roşiori.
La 20 Martie 1887 se inaugură, linia Piatra-Caracal- Corabia, șila
8 lunie linia Piatra-Râmnicu-Vâlcei. La 19 Iunie se inaugură linia.
Uolesci-Câmpulune și la 28 Septembrie linia Dolhasca-Fălticeni.

La 4 Ianuarie 1888 se inaugurâ linia Filiași-Cărbunesci ; la-9 se
publică legea. pentru construirea liniilor ferate Iasi-Dorohoi, Tir-.

a

929

A

|

_

gu-Ocna-Moinesci şi Pitesci-Curtea-de- Arges. După aceia abia în
diua de 2 Noembre anul 1888 Adunarea generală a acţionarilor
liniei ferate Lemberg-Cernăuţi-lași hotări să ne vîndă liniile române;

cu chipul acesta Statul român reuşi să intre în posesiunea

întregei rețele a căilor sale ferate prin legea, şi convenţiunea
publicată în diua de 25 Februarie 1889, Printr'acea lege el ua, asu-

pră-și exploatarea. liniei ferate Iţcani-Roman și Pășcani-Iași, precum și plata, anuităţilor acestei linii în mâinile creditorilor casei Ophenheim care se găsea în lichidare. Pentru a şterge cu totul
chiar urmele stărei de lucruri din trecut, guvernul român la 27

Septembrie 1890 transformă obligaţiunile de căi ferate 60/ în
rentă română 4%/, care se subscrise
cu cel mai deplin sueces în

câte-va ore1).

|

Printr'acest ultim act Statul român deveni stăpân peste întrega

rățea a căilor sale ferate și adi își exploatează singură liniele ce posedă. Mulțumită construirii și răscump&rării acestor linii, valârea
proprietăţilor rurale s'a împătrit, veniturile Statului s'a întreit,

averea publică s'a, înmulţit și Statul nostru a dobândit o importanţă și o consideraţiune economică şi politică atât de mare, în
cât adi el este prenumărat între Statele cele mai înnaintate în ci-

vilişaţiune,
1) După răscumpărarea liniilor ferate Roman-lţcani şi Pășcani-lași, statul

a stat pe loc ci a mai dat circulaţiunei încă următârele linii: la 16 Februarie
1891 se publică legea construirei liniei Bârlad-Galaţi care încă nu e definitiv
„terminată; la, 8 Noembrie 1891 se publică legea şi convenţiunea, pentru jonc„ țiunea liniilor ferate Râmnic-Turnul-Roșu şi Tirgu-Ocna-Palanca-Ghimeș. În
" primăvara anului 1902 se puse în circulaţie linia, Mărăsescr-Tecuciii-laşi; la
„10 Septembrie 1893 se puse în circulaţie linia Foeșani-Odobescă; la 19 Noembrie se inaugură linia Turnu-Măgurele-Dunăre; la 15 Maiă 1894 se inaugură
linia Tergoviștea-Lăculeţe-Puci6sa,; la 14. Septembrie 1895 se inaugurâ podul de fier construit peste Dunăre între Fetesci și Cernavodă, care puse în legă:
tură linia ferată Bucurescă-Fetesci cu linia Cernavodă-Constanţa, şi la 3 Decem-

brie 1895 se inaugurâ gara, de frontieră de la Burdujeni şi strămutarea, funcționarilor români de la Iţcani. La, 23 Noembrie 1897 se inaugură linia PitesciCurtea de Argeş; la 15 Iunie 1898 se puse în circulaţie linia Râmnicul-VâlceaJibiea-Călimănesci; apoi în primă-vara anului 1900 se înaugură, linia TirguOena-Palanca-Ghimeş și în tâmna anului 1901 linia Jiblea-Turnu-Roșu.

XVI.

“Regularea, definitivă a chestiunei Arab-Tabiel.
La finele cap. IV al acestui volum am lăsat descrierea peripeţielor chestiune. Arab-Tabiei într'un stadii forte mâhnitor şi forte
umilitor pentru noi. 'Frupele române fusese silite să cedeze forței
și să părăsâscă crâsta acestei movile, retragândy-se

la. o depăr-

tare de câte-va chilometre' mai spre apus. Guvernul român fusese nevoit să dea, acest ordin dureros din tote punctele de vedere, pentru ca să 6vite un.conflict armat cu trupele rusesci, dar
'Tiu renunţase lă nici unul din drepturile cei fusese acordate:de
tractatul din Berlin, și la tâte propunerile de înţelegeri particulare |
şi de transacțiuni, cei oferise guvernul rusesc, respunsese prinrun refuz categoric, printr'un non possumus absolut.

" Vădând că, cu tote insistenţele și amenințările de care aii făcut.
uz, n'aii putut s'o scâtă la cale cu Românii, Rușii găsiră de cuviinţă să ne înfrunte din noi şi săși calce încă odată iscălitura.
D-lor, cu tote că deja, subscrisese tractatul din Berlin și ne recu-

noscuse independenţa, numind un îninistru resident în România,

totuși găsiră de cuviință a se adresa la Turci ca și cum încă ar fi
fost suzeranii noștri şi noi vasalii lor, și în diua de 3/.ş lulie 1879

propuse cu insistență Porții precum și representanţilor celor-lalte
Puteri aflați în Constantinopole ca chestiunea Arab Tabiei să fie
din noi examinată de către comisiunea de delimitare a Rumeliei,
.
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care să determine liniă de fruntare româno- bulgară şi să dea
chestiunei o. resolvare definitivă, mai nainte de plecarea trupelor
rusesci din Bulgaria. Turcii și ambasadorii îi încuviințară cererea. cu grăbire, pentru că ei nu perdeaii nimic, iar noi n'aveam pe
-- nimeni ca să ne sprijine.
Aflând prin Principele 1. Ghica, despre acestă intervenire, D-l
1 Câmpineanu Ministru ad-interim al Afacerilor streine, trămise
Puterilor prin agenţii săi o circulară prin care le ruga să menţie
resoluţiunile luate de prima, comisiune. Vădând că, mulțumită intervenirei nostre, Puterile, cu tote că nu erai mulțumite de întâr-

dierele ce le opuneam la resolvarea chestiunei isrâelite, n'aii vrut

să adopte propunerea, rusâscă d'a ne lipşi de aceia ce deja dânsele

ne acordase, D-l de Giers întrebă în diua de 17 Iulie daca, guvernul
român ar fi dispus să intre în înțelegere cu guvernul rusesc în privinţa punctului de plecare al fruntariei dobrogene. D-sa maiadăogă
că Rusia a descoperit un punct forte favorabil pentru stabilirea
uriui pod. Fiindu-i comunicată acestă întrebare, D-l Boerescu răs"punse vice-cancelarului rus, prin Generalul Ghica,eă România prefera a ţine la linia de frontieră ce i sa tras de către prima comisiune. Priimind acest răspuns, guvernul rus se înfurie contra n6stră și ȘI asmuțţi întrega să diplomaţie din tâtă Europa și i ordonă
ca să înduplece pe Puteri ca să se porte fără de milă faţă cu noi și
să sfărime în ceea ce ne privea tote disposiţiele ce ne sunt favorabile din tractatul din Berlin. Guvernul român fu îneunosciințat la

timp, și Pr. de Bismare în marea, întreţinere ce a avut cu D-l
Sturdza, între alte informaţii de mare însemnătate, i-a dis și următorele cuvinte :

— «<Băgaţi de semă și fiţi cu atenţiune asupra Arab-Tabiei care
e forte seri6să, asupra cetăților întărite după marginea Dunăre,

adică Silistra, Rusciuc și Vidin, și mai cu sâmă asupra Șiumlei,
fortărţă, armată special contra României, în fine asupra faptului

că neutralisarea României, de și a fost adesea, cerută, n'a fost însă
de nimeni priimită, și nici nu pâte să fie garantată de cine-va de
cât atunci când România, va dobândi o situaţiune tare și importantă între Statele europene; ..... gândiţi-vă în fine ca aveţi ina-

232
mică puternici și nevoe de amici ca Germania,

a cărei prietenie

trebue so dobândiți și s'o păstraţi, căci aveţi încă multe dificultăți
de învins și trebue ca să vă întăriţi, fiind-că o Românie independentă are menirea să jâce un rol important

$şi cu:u greutate în che-

stiunea orientală.
Curînd după ce a avut loc acâstă întreţinere, adică la 23 lulie,
D-l de Radovici a spus D-lui Liteanu că ambasadorul Rusiei sa
întreţinut cu D-sa, în privinţa Arab-Tabiei și X-a cerut să împărtăşâscă modul de vedere al guvernului rus, iar D-sa i-a făcut următorea, declaraţiune :
— «Voi Rușii, ne-aţi spus că n'aveţi nici un interes ca să vă a-

mestecaţi în chestiunea evreiască, și noi Germanii la rîndul nostru, vă răspundem că n'ăvem nici un interes în chestiunea Arab-

Tabiei.

|

Aflând acest răspuns, la 3 August D-l Boerescu pe când încă se
afla în voiagiii în Europa, pentru a pleda înnăintea Puterilor celor
mari în favorea causei României față cu chestiunea israelită, tiimise la St. Petersburg o depeșe, prin care, pe de o parte i mulțameă, pentru buna-voinţă ce ne-a arătat într'acea chestiune, iar
pe de altă, în ceea ce privea Arab-Tabia, D-sa a declarat că România era, dispusă a se raporta la decisiunea ce va lua, într'acâstă
privință noua comisiune ce va fi orânduită, într'acestă privinţă,

şi că nu va face nici o dificultate într'acestă chestiune, a, cărei s0luţiune aparține Europei.
“La 10 August D-l D. Brătianu telegrafiă din Constantinopole
că comisiunea de delimitare care într'acel timp se afla acolo, nu
vrea să determine ca, linie de hotar malul drept al Dunărei, cum
prevedea îractatul din Berlin, ci thalvegul cursului iluviului, astz
fel că România va fi expusă să piardă mai multe insule din Du-

năre, pentru care D-sa va protesta printr'o notă ce va adresa lui
Sawfet Paşa. Colonel Orero, comisarul italian, a propus ca un de- .
legat român să ia parte la comisiune, dar colegii săi aii respins
acestă propunere.

Vădend că lucrurile nu mergeaii ast-fel cum vrea, Rusia și temendu-se ea noua comisiune bulgaro-rumeliotă care în fine a fost

039.
însărcinată să examineze din noii și fruntaria româno-bulgară, să

nu fie tot atât de puţin favorabilă intereselor sale ca şi cea diîntăi, guvernul rus o mai.muie, şi însărcinâ pe D-l'de Jomini ca să

ne ia cu binele, să ne umple urechile cu lingușiri șisă/și dea silinţele ca prin îmbunări să ne înduplece ca, mai nainte d'a, veni comi-

siunea la faţa, locului, să ajungem la o înţelegere cu si. De îndată
ce priimi acâstă însărcinare, isteţul diplomat merse la Principele

Jon Ghica, și într'o conversațiune confidențială privitore la Arab- “
Tahia, ce avu. loc în giua de 17 August, îi dise:
— România ar face bine să intre într'o înielegere directă cu Bulgaria în privinţa regulărei definitive a acestei chestiuni și să

iasă din rolul pasiv care, de și corect şi dibaciii, trebue s'o mărturisese, totuşi întârziază soluţiunea, și acea, întârdiere în cele din
urmă pote să vă fiesprepagubă. Împăratul nostru și guvernul săi
ar da atunci României probe pipăite de amiciţia sa, Bulgaria va
suporta jumătate din cheltuelile podului peste Dunăre, și Europa |
de sigur ar aproba un acord

româno-bulgar.

Bărbaţii politici care conduceait într'acel timp destinele României, de și hapul

era forte frumos poleit, dar fiind oferit în

în urma, păţitaniei cu Basarabia, se feri de a-l înghiţi, cu tâte că
„&menii politici şi diarele conservatâre, le imputară ca o crimă

acestă, lipsă de încredere; ei refusară politicoș dar rece primirea
acestei oferiri și preferară să aștepte decisiunea. Europei. Ce e
dreptul nu fură iscusiţi și nu întinse mâinile ca să prindă o mare
umbră, dar fură eruţaţi de .o nouă decepţiune, care putea să fie
mai amară ca cea d'întâiii, și se lăsară a fi din noii insultați de
aceia cari pe atunci așteptat mântuirea numai de la Rusia.
Din norocire pentru noi, a treia qi după acea convorbire, noua
comisiune de delimitare sosi din noii la faţa. locului spre a stabili
- înmod definitiv linia de hotar dintre Dobrogea și Bulgaria. Punctul

„de plecare al liniei de la Mare spre Dunăre fu ales tot cel ales de
„prima, comisiune, ceva mai sus de satul Kuciuc-Kainargi, în care

s'a subscris vestita pace din anul 174 dintre Rusia și Turcia, prin
care Rusia a dobândit dreptul de protecţiune asupra Principatelor

române, și pe lângă acâsta a luat Turciei cetăţile Azolt și Kerciul
N
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împreună cu teritoriul lor şi a proclamat independenţă Tartarilor .
din Crimea, independenţă ce peste câţi-va ani.s'a transformat într'o nimicire coinplectă a acestui puternic chanat și în desființare
desăvirșită, a poporului tataro-nogait.
Pe când comisiunea lucra pe teren şi trăgea, o linie de frun-

„tarie mal puţin șiovoită, prin care dădea Bulgarilor câte-va sate
„ce fusese date României în primul traseii și vice-versa, D- IL. Câni"pineanu, care încă ţinea locul de Ministru al Afacerilor străine ad- întebim în locul D-lui B. Boerescu care încă voiagia, în Europa, la
. 24 August scrise generaiului [. Ghica. o notă cu rugăciune
da o
transmite guvernului rus, prin care i făcea cunoscut că, cu tot
prețul cepunea pe buna-voinţa Împăratului Rusiei și-a guvernu-

lui său, guvernul: român

se vedeaîn imposibilitate

faţă de ţâră la pretenţiunile sale asupra

da renunţa.

Arab-Tabiei.

Bulgaria e

departe d'a avea într'acea, parte nisce interese tot atât de vitale
ca noi, și prin urmare

îi era mai în putință să cedeze.

Rușii priimind acestă notă, fură nevoiţi ca de o cam dată să
tacă și să aștepte timpuri mai favorabile, căci într'acest timp co-

misiunea mixtă lucra, pe teren, şi lucra cu imparţialitate fără a
favorisa sai nedreptăţi pe una din ambele părți. Delegații acestei
coimisiuni, în ciuda Ruşilor păstrâ neatinsă linia. de demareare în
litigii, după ce-o examinară cu dreptatea și echitațea ce li se impunea prin'misiunea, lor de representanți ai Europei şi de arbitri

ce ]i se încredințase. După ce trăsese linia de la Mangalia și până în
dreptul Arab-Tabiei, ea s'a oprit acolo și a lăsat lucrarea într'acea

parte în suspensiune până 'ce va face noui studii, noi sondage, noi
ridicări de planuri și vor dobândi noi instrucţiuni, și până una alta
se apucară să examineze chestiunea liniei de demarcare dintre România și Bulgaria trasă în mod natural de cursul Dinărei. Mai nainte d'a intra în examinarea acestei chestiuni, în diua de 31 August
delegatul turc din comisiunea de delimitare propuse colegilor săi

ca, de aci încolo thalvegul marelui fluviii să serve drept linie.de ”
fruntarie între România și Bulgaria, însă cu tâte acestea, insulele

care cad dincolo de thalveg îîn partea, cea drâptă a sa și care aii
fost atribuite Moldovei și Valahiei prin tractatul de la, Andrianopole |
7
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. din 1829, să rămâe şi d'aci încolo în stăpânirea Principatului României. Acâstă propunere fu priimită de comisiune în unanimitate
în diua de 2 Septembre.
Între acest timp se stabili în mod ostentativ apropierea, dintre

Germania și Austro-Ungaria; Împăratul Franţ losif întrerupse fără
de veste vânătârea ce făcea într'acel timp și veni la, Viena, ca, să,
priimâscă pe Pr. de Bismare care sosi acolo, viind din Gastein, în
„ diua de 7 Septembre; apoi din convorbirea, ce urmă în cursul acelei întrevederi, eşi dubla alianţă care peste scurt timp se transformâ în triplă alianţă, la care se alipi şşi România în 1883. Într'acest
„ timp soldaţii Bulgari, fiind îndemnați de Ruși, începurăsă fie agre-

sivi față de noi şi să 'și apropie sentinelele lor de ale nostre la
punctul din apropiere de Arab-Tabia numit Asarlic, la o distanţă

- numai de dou&-deci de pași. Acestă atitudine cu intenţii ostile, fu
semnalată de D-l B. Boerescu după revenirea sa în tară la 10 Septembre Ministrului Balabanov din Sofia, care fu nevoit să restabilescă lucpurile în starea lor anterioră.

După aceia omisiunea, mixtă se ocupâ și de Arab-Tabia, și după
ce o examinâ declară în majoritate de s6se voturi contra unuia că
singura linie echitabilă și conformă cu tractatul din Berlin era acea trasă de prima comisiune, și iarășine dătură nouă Arab-Tabia.
- După aceia a plecat spre Constantinopole și ajungând acolo aţinut

ultima sa ședință în diua de 13 Septembre. Ultima sa lucrare fu făcută sub impresiunea surprizei celei mari ce a produs în lymea po-

Jtică neașteptata alianţă dintre Germania şi Austro-Ungaria. Ruşii spuse că comisiunea a fost influențată de acel act politic care a
fost salutat de'presa și de opiniunea publică a ambelor State cu
un mare entușiasm, de cele-Palte State cu o satisfacțiune vădită,
iar de presa rusâscă cu nisce atacuri furi6se la adresa Germaniei.
Aflând despre deeisiunea comisiunei de delimitare care în una-

nimitate minus votul delegatului Rusiei a dat Arab-Tabia iarăși
„României, guvernul rus a reclamat celui germanîn diua de 16 Septembre “ta să admită pentru lucrările comisiunei de delimitare
principiul unanimității, iar nu p'acela al maj jorităţii voturilor. A—

cestă cerere fu comunicată în aceiași qi de D-l Liteanu Ministrului

stii, cu adăogire c'a aflat că încă o eomisiurie, de astă dată specială numai pentru Dobrogea, va fi numită în curând, și prin urmare România trebue să caute din noi să dopendeseă sprijinui
cabinetelor europene.

_

Comisiunea technică specială fu aprobată” de tote Puterile; la
29 Septembrie guvernul austro-ungar numi ca. delegat pe colonelul de stat-major laeger, iar Turcia numi la 6 Octombrie pe generalul Zahiga-pașa în aceiași calitate. Ceva mai nainte, adică la .
22 Septembrie, D-l B. Boerescu, rugă pe Puteri printr'o circulară
adresată agenţilor săi, ca să fie admis în sinul comisiunei și un delegat al României. Cererea sa fiind admisă şi sprijinită mai întâi .
de Anglia, fu pe urmă admisăși de Francia și pe rînd de tote Puterile, eu restricţiune ca acel delegat să aibă numai calitatea de informator oficios cu vot consultativ. După aceia puterile hotăriră
ca adunarea delegaților să aibă loc la Silistra în diua, de 14/26 Oc-

tombrie și sarcina ce li se încredințase să, fie ficsarea în mod definitiv a graniţei dintre Dobrogea și Bulgaria. Rușii ceryră ca și
Bulgaria, să fie representată tot cu aceleași drepturi în sînul co-.
misiunei; aceiași cerere fu repetată de către ambasadorul rus de
la Constantinopole, care o adresă guvernului turcesc în diua de
13 Octombrie; ea însă, nu fu priimită de nimeni pentru că Bulgaria
nu era. un Stat independent ci vasal, și era, representată iîn comisiune prin delegatul Turciei suzerana, -sa.
Guvernul Român numi în loc de unul trei delegaţi, dar cu un
singur vot, și într'acest timp cei trei delegaţi numiţi de guvernul
nostru, care aveaii să apere drepturile României în sînul comisiunei mixte de delimitare, lucraii la redactarea unui al treilea memoriii, prin care dovedeai că nu există un alt punct mai jos de .
Silistra, unde să se potă construi un pod pesteDunăre, de cât-pune- tul dintre Chiciu și valea, dintre Silistra și Arab-Tabia.
Comisiunea, se adună la. diua fixată și 'și începu lucrările, dar
de o cam dată se lăţi printre personalul delegaților scirea că lucrările comisiunei păreai a fi defavorabile Românie; ba încă în
diua de 21 Octombrie sosi la Bucuresci scirea cum că Arab-Tabia
a fost pierdută pentru noi și dată pradă Rușilor. Acestă scire care
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mai târdiu a fost desminţită, în primul moinent produse în public
și întote cercurile diriginte ale ţărei o emoțiune și o consternaţiune
generală; eafăcu pe D-l Brătianu să declare că, dacă acâstă scire
se va confirma şi se va transforma în fapt împlinit, atunci D-sa
va fi silit să depue demisia întregului cabinetîn mânile M. Sale,
ceea, ce ar atrage după sine retragerea de la putere a partidului
liberal. Acestă declaraţiune atât de gravă, formulată în modul cel
mai categoric, fu făcută întrun consilii de Miniştri ce avu loc în
palat sub presidenția, Domnitorului. M. Sa audind-o, se grăbi a ri-

dica ședința spre a suspenda o discuţiune înfierbântată, și după ce
rămase singur cu D-l Brătianu, făcu apel la sentimentele sale pa-

triotice și "| rugă stăruitor ca să'și retragă demisia, și să rămâe la
putere, cel puţin până la definitiva resolvare a celor trei mari chestiuni. D-l Brătianu r&spunse că se va, gândi în timp de câte--va
dile și plecâ la via sa de Ja Florica.
După ce ajunse la via sa sub impresiunea crude isbituri ce
causase trista, scire că Arab-Tabia era pierdută, nu mai putu se
accepte, ci trimise M. Sale demisia întregului. cabinet, se retrase

amărât în cea mai dosnică locuinţă de la via sa de la Floriea, încetă d'a se mai ocupa de interesele Statului și nu mai vru să priimescă pe nimeni, absolutpe nimeni. Dintr'acestă causă Camerile
aii trebuit să nu mai ţie ședințe, chestiunea drumurilor de fier a
fost lăsată în suspensiune și chestiunea îsraelită a rămas în aer
chiar în momentul în care era aprâpe resolvată. Faţă cu acestă
situațiune eminent de gravă, în care o schimbare de guvern era
peste putinţă, M. Sa scrise în diua, de 23 Octombrie D-lui Brătianu
următorea epistolă tradusă din limba francesă după Memoriele:
privitore la domnia Regelui Carol.
Scumpul mei Preşedinte al Cons.de Miniştri,
«Cunosc şi apreciez pote mal mult ca. ori-cine patriotismul desinteresat ce
te-a călăuzit în t6te maxile acte ce ai împlinit în cursul vieţei D-tale pentru
binele scumpei

nostre țări. Acestă credință m&

încuragiază

a face apei la

sentimentele și la. trecutul D-tale în momentul cel. mai greii prin care trece
România.
«Ai luptato viaţă întrega, şi mai alesîn cel din urmă trei ani, cu un curagiă

și o abnegaţiune atât de admirabilă, în cât nu pot să admit ca într'o di în care

a

*

988.

speram să vedem încoronată acestă mare operă, la care ai Juptat cu. cea mai
nare stăruință, o descuragiare să polă să fie justificată, să se polă face, stă .
.
până pe D-ta.
«E prea, adevărat că acâstă luptă gigantică a fost însoțită de durerâse sacrificii, de profunde amărăciuni și de crude decepțiuni, dar nu este mai puţin adevărat că tote aceste suferinţe ai contribuit să impue admirațiunea și res- ”
pectul lumei întregi peniru o ţară care a suferit atâtea nedteptăți cu atâta
mărime de inimă.
«Ai tot dreptul să resimţi. până în fondul iinimei tâte aceste isbituri gr Ssnice,
dar n'ai dreptul să te descuragezi până ce n'aă pierdut credinţa, în forţa, și vitalitatea, țărei. .
«Pâte că creqi şi presimţi că o ultimă lovitură se pregătesce” a se da Ro-:
mâniei,

şi te temi că ea nu mai va, avea putere ca s'o suporte ? Nimeni mai

bine ca mine nu te pricepe; cu tâte acestea. datoria nâstră a amânduroră e
<a să ne luptăm până la ultimul moment, pentru a câștiga o victorie ce nici
-o dată nu trebue s'o considerăm ca pierdută!
<Întracestă fermă convingere îţi anexez pe lângă aceste rînduri demisia
ce mi-ai oferit, rugându-te să aibi cea mai deplină încredere în amiciţia cea

mai afectudsă şi mal nestrămutată ce în moş sincer îți păstreză devotatul
D-tale:

CAROL.

|

După ce priimi acâstă epistolă caldă și inspirată de cea mai vie
- afecţiune, care putea cu drept cuvânt să fie privită de ori-cine ca o
apotheosare făcută de către un Suveran
unui servitor credincios
şi destoinic al S&ii, chiar pe când se afla în viaţă, D-l Brătianu, simţindu-se cu totul desarmat și înduioșat, răspunse la 24 Octombre -

e după nisce cuvinte atât de bine-voitâre ce M. Sa i-a adresat,
i era peste putinţă să facă alt-ceva de cât să se sacrifice și să se
pue la disposiţiunea M. Sale. În ceea ce!! privea personal, D-sa, |
în tot-d'a-una și în ori-ce momeni, a fost gata şi încă va fi cât va
trăi, spre a se consacra, cu corpul și sufletul spre serviciul tărei și
al M. Sale; acest sacrificii îi era inspirat nu numai de devotamentul ce simțea pentru E], ci mai ales pentru că Domnul repre-senta în ochii săi cea mai înnaltă expresiune a naţionalităţi ro„mâne. A credut de cuviinţă însă să 'și dea demisia pentru a ăduce
servicii ţărei şi tronului, dând la o parte persâna, sa din merșul
înnainte al treburilor publice, și a da prilej oposiţiei să resolve chestiunile pendinte poteîn mod mai avantagios și pe o altă cale pote : |
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mai lesnici6să. Daca însă M. Sa ar “fi de altă părere, D-sa era gata
a continua, să serve ţara și pe Domnul ei ca ministru, cu. acelaşi

zel și devotament cu care i-ar fi servit şi ca simplu cetăţean.

După ce D-i Brătianu își retrase demisia, se reînturnâ în Bucu-

resci. şi lucrurile îîși reluară cursul lor normal, la 25 Octombrie
D-l Vârnav Liteanu depeșă de la Berlin că Princepele de Bismare
i-a declarat că soluţiunea, Arab- Tabiei, nu se afla nici de loc în
mâinile comisiunei technice, ci într'acelea ale consiliului. Puterilor celor mari, cari vor avea să se pronunţe mai târdiii asupra acestui punet al majorităţii şi unanimităţii de voturi ce se găsti
într'acele momente în discuţiune. Guvernul german va fi favorabil
României numai atunci când cabinetul din Bucuresci va ține compt.
de interesele germane, și Germania ne va fi favorabilă nu numai
cu acestă ocazie ci și mai târdii, -ori de câte ori ţera n6stră va
avea nevoe de ajutorul și sprijinul săi. Ea ne va fi cu atât mai păr-

tinitâre, cu cât vom da, o soluţiune cât mai favorabilă chestiune
drumului de fier încă în suspensiune.
!
Citiţi Români,

și mal cu s6mă

voi tinere generațiuni, citiți cu

atenţiune rîndurile de mai sus, care conţin fapte și declaraţiuni
ce nimeni nu pote tăgădui, coboriţi-vă în forul consciinţei vâstre,
meditaţi matur asupra situaţiuhei în care se afla ţâra vâstră într'acele momente teribil de critice, revoltaţi-vă cu orâre de neruşinarea crudă cu care cei mari și puternici ne întindeati curse perfide în jurul nostru, ne sileaii cu forța, să cădem în ele, ne punea |
cuţituli în gât și pe urmă ne strigaii: pungasaii viața! Cutremuraţivă tineri plini de desgust și de amărăciune la vederea, faptului că
0 Europă întregă a, săvirşit acest act revoltător,că o Europă întregă

s'a coalisat spre a strivi pe mica Românie, și după aceia admiraţi
în extaz curagiul patriotic, sublima bărbăţie, neîntrecuta, vitejie.
și îndrăsnslă fără semăn cu care o mână de 6meni s'a luptat cu atâtea dificultăţi, cu atâtea greutăţi, cu atâţia dușmani! Admiraţi
plini de dorul d'a le sămăna, pe acești eroi ai bărbăţiei civice care
aii sciut ca, în cele din urmă: prin răbdare, prin abilitate, prin împotrivire unde trebuia împotrivire, concesiuni unde: nu se putea
altminteri,

bani unde era nevoe de asemenea mijloc Și mult pa-

|

>
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triotism, să ne scape ţera din impas.
Da admiraţă în uimire, și miraţi-vă coprinși de înmărmurire cum acea mână de Gmeni, sub conducerea marelui căpitan care a fost mare nu numai pe câmpurile
de la Plevna, ci pretutindeni, şi mai cu s6mă în r&sboele diploma-

tice, și sub călăuzirea dibaciului lor cârmacii L. C. Brătianu, ai
sciut să conducă barca Statului prin stânci primejdiose, s'o facă
să se strecore printre prăpăstiile cele mai sdrobitâre, şi în fine so
conducă la bun liman, de unde apoi s'o facă să pluțescă în linisce
pe nisce ape nebătute de vent spre a, merge în pace către împlinirea frumâsel misiuni ce X-a, ursit D-deii, spre binele și propășirea
poporului şi n6mului săi. Defaime protivnicii aceste evenimente,
denatureze-i și scopul și peripeţiele, arunce cu noroi spre luptătorii de atunci: și spre cei ce încă mai trăesc și spre cei.ce sai
dus în lumea veciniciei, dar cu tâte acestea fie siguri că adevărul
adevărat tot va, eși la ivelă ca lumina de sub obroc, generaţiunele:
viitore și istoria cea nepărtinitore în orl-ce cad vor fi mai drepte
de cât contimporanii lor, vor acorda fie-căruia aceea ce i se cuvine și adevărul adevărat va nimici tote denaturările și va străluci ca lucâfărul pe cer.
”
Curând după înturnarea D-lui Brătianu de la Florica M. Sa dătu

ordin D-lui Boerescu ca, să trimită D-lui Bălăceanu la Viena o depeșă, prin care 1] invita să roge pe D-l de Haimerle să intervină,
chiar în interesul guvernului sti, în favorea României, și să sprijine drepturile sale faţă de pretenţiunile rusesci, căci în cas d'a nu
dobândi dreptate, și d'ase vedea, sacrificată pentru a satisface capriciile colosului de la Nord, atunci va fi silită să lase tâte cele'Talte cheştiuni în suferință. Acestă depeșă fu expediată în diua de
29 Octombrie. Tot în aceiași qi M. Sa Domintorul, priimind pe contele Hoyos în audienţă privată, Y-a dis în mod categoric că. dacă
prevederile Principelui de Bismarc se vor realisa, atunci pierde-

rea Arab-Tabiei va fi pentru România o pierdere forte simţitore;
ea ar atrage după sine căderea, ministerului și venirea la guvern
a altor Omeni cu alte vederi politice. Negreşit a făcut alusiune într'un mod transparent că ar lua puterea. conservatorii
care în ne„numărate ocasil își dătuse pe faţă simpatiile lor ruso-file, și ar da
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altă orientare politicei ce urmase România pân'atunci, care poli-

_tică era, bine văqută, de Austria.

!

Din nenorocire prevederile Prințului Bismare. se realisară peste
scurt timp ; la 27 Octombre D-l Vârnav Liteanu comunică Ministerului că comisiunea teenică s'a pronunţat într'un sens favorabil
nouă și că numai'delegatul rus a votat contra, dar că Puterile nu
S'aii hotărit să sprijine cu energie dreptatea n6stră și să constringă
pe Rusia să subscrie actul subscris de majoritate, ci a lăsat lucrurile baltă, a început să temporiseze și a luat chestiunea din
mânele comisiunei techniceși a transportat-o pe tărimul politic.

Aceiași agenţie a mai comunicat la 31 cum că Rusia, nevrend cu
nici un preţ să cedeze, 'și-a exprimat faţă de cele-Palte Puteri dorinţa ca chestiunea, Arab-Tabiei să se supuie unei conferinţe europene. Tot o dată a spus că Germania va, lua pe faţă partea României, numai atunci când ea va da o soluţiune favorabilă chestiunei drumurilor de fer şi va face răscumpărarea conform. cererei
bancherilor. În fine la 1 Noembre D-sa, a mai comunicat că D-l de
Radovici i-a declarat că România datora Germaniei resultatul co-

misiunei tecnice, că acea comisiune, în urma cererei. delegatului
german, a declarat cu şese voturi contra unu că valea, Arab-Țabiei este punctul cel mai favorabil pentru construcţiunea unui pod
peste Dunăre, cu tâte că cel rusese a declarat că s'ar fi putut găsi
un punct tot atât de bun și alt unde-va, şi că numai prin declara-

țiunea delegaților și a ministerului român ea
o cădere sigură. Numai Germania a susținut
cererea României şi tut ea a împiedecat pe
tera d'a-și manifesta nemulţumirea lor și d'a

ar fi fost expusă la
într'un mod eficace
Francia, și pe Engliconsidera legea pri-

vit6re la naturalisarea evreilor ca neîndestulătâre. Trebue negre-

șit săi se dea o compensaţiune, trebue să se dea o soluţiune cât
se pâte mai repede chestiunei r&scumpărărei drumurilor de fer.
Faţă cu, acestă declaraţiune și punere în întârqiere categorică,
M. Sa pe de o parte indemnă pe D-l Brătianu ca să zorescă formalităţile din secțiunele Camerei,cu proectul de iege al răscumpărării drumurilor de fer deja depus, iar pe de alta într'o nouă audienţă ce acordă contelui de Hoyos, Ministru austriac, îi spuse că
YV..VL.
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perderea Arab-Tabiei ar atrage negreșit după sine căderea ministerului, că o erisă ministerială ar avea în circumstanţele actuale
"misce consecinţe seri6se, pentru că Brătianu era bine vădut de
tâtă, Europa și adorat de connaţionalii săi, și că acea perdere ar
fi prejudiciabilă chiar intereselor Austro-Ungariei, amenințând înt”un moment dat libertatea navigaţiunei pe Dunăre. Tot deo dată
îi făcu cunoscut că căderea Ministerului într'acea stare de lucruri
ar pune convenţiunea drumurilor de fer în primejdie.
La 13 Noembre Camera își numi raportor pentru drumurile de
fer pe D-l N. Fleva care recomandă prin raportul săi adoptarea
convenţiunei încheiată de D-l Sturdza cu câte-va mici modificări :
acâsta, în urma telegramei priimite de la Berlin de la D-l Virnav
Liteanu prin care afirma că era pură scornitură svonul ce "i îm"părtăşise D-nul Boerescu că s'ar fi stabilit un compromis în privința Arab-Tabiei, şi anume ca valea dintre acest deal şi Silistra
să se declare neutră. Cu totul contrarii Radovici i-a. comunicat

cum că cererile României într'acestă privinţă precum și recunâscerea independenţei sale, vor deveni fapte .împlinite
se va aproba răscumpărarea prin votul Camerei.

de îndată ce

Curând după aceia, la 15 Noembrie, Principele Carol Antoni
scrise fiului săi cum că: «situațiunea, politică s'a schimbat în bine
de la încheierea, alianţei dintre

Austro-Ungaria şi Germania, că

acele Puteri nu mai erai dispuse să acorde Rusiei ca pân'atunci
tâte concesiunile reclamate de ea, concesiuni ce surprindea ca un
ce neînțeles pe toți Omenii politici, că acea-alianţă era cap-d'opera
“lui Bismare și că de aci încolo chestiunea. Arab-Tabiei va fi resolvată o dată cu cea israelită și aceia. a drumului de fier, căci aceste
trei chestiuni sunt strîns legate una de alta.

«Alt-fel generaţiunile viitâre nu vor putea pricepe pentru ce Puterile făceaii atâtea concesiuni Rusiei, și contimporanil nu vor putea să'și dea, semă

pentru ce ele se vor

mai

arăta, încă condes-

cendente faţă de acea.putere, dându-i şi Arab-Tabia după ce a sacrificat Basarabia amorului proprii al împăratului Alexandru. E

de sperat că Gorceacofi se va duce în curând şi va fi înlocuit prin
Giers sai Lobanofi, căci Șuvaloit e încă imposibil....., pe când tu
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al pe Brătianu care a avut o atitudine excelentă. Acest Ministru
care a fost priimit de tote cabinetele din Europa cu cea mai mare
neîncredere şi privit ca un democrat şi republican, a sciut ca în

scurt timp, prin conduita sa excelentă, să merite mulțumirile și:
recunoscinţa acelorași cabinete. 'T6tă lumea a dobândit impresiunea, că D-sâ e un om înzestrat cu calităţi excepţionale și cu un
„caracter fără de pată».

Vădend că alianţa, Austro-Germană se afirma din ce în ce mai
mult, și din ce în ce lua posiţiune ostilă Rusiei, suvernui din St.

Petersburg mai întâiii răspândi în lumea diplomatică scirea cum |
-că vom pierde Arab-Tabia, sait vom dobândi-o în schimbul 6reși după ce se lăţi bine și începu să dobândâscă
“căror compensaţiuni,
-credământ acest svon, pe la 20 Ianuarie 1880, a început să curteze

pe Români şi să le facă propuneri de împăcăciune pe baza une
transacţiuni amicale privitâre la linia de frontieră. La acestă propunere nouă guvernul român

ca și în trecut n'a răspuns

nimic

în așteptarea soluţiunei ce va lua Europa.
«Dacă acea resoluțiune va întârdia, scrie M. Sa tatălui săii, şi
dacă ea va fi mere amânată, atunci vom îi siliţi să intrăm în înțelegere cu vecinul de la Nord. Pr. Bulgariei eare a petrecut trei
«ile împreună cu not mi-a spus că el'ar adera bucuros la ori-ce

soluțiune privitâre1a Arab-Tabia, numai să i se dea odată o solu“iune şi să nu mai stea acestă chestiune deschisă ca o prăpastie
între ambele ţări. Arab-Tabia are mai mare importanță pentru Ro-

mânia şi chiar pentru Rusia de cât pentru Bulgaria, care are mai
mare interes da întreţine cele mai bune relațiuni cu noi, pentru
că țara nâstră le procură de t6te, până și un contigent important
de 6meni pentru tâte ramurile adniinistraţiei sale, dintre Bulgarii

care saii născut saii și-aii primit instrucţiunea și educaţiunea
în România. Causa tuturor relelor e panslavismul care și lui îi
face o mulţime de miserii şi-l causâză o mulțime de supărări și
de greutăți».
Vădend că încercările d'a se înţelege cu noi n'aii reușit, Rusia
propuse printr'o lungă circulare trimisă puterilor la 1 Februarie,
adunarea

unei noul comisiuni care să tragă o nouă linie de gra-

Oh

niță în regiunea contestată. Ca răspuns la acea, circulare, guvernul

român trimise la rîndul săi Puterilor în diua de 14 Februarie o
notă circulară în care era recapitulată întrega chestiune a Arab-

'Tabiei şi prin care cerea Europei o grabnică soluțiune într'acea.
privinţă, pentru a da ţărei putinţa d'a avea în partea locului un
servicii vamal regulat, paza fruntariei bine organisată, briganda-

giul ce bântuia linia de frontieră stârpit și pe d'asupra un cap de
pod care săY garanteze comunicaţiunea în ori-ce timp al anului
între România, cea mare şi noua provincie română. La acâstă propunere guvernul german r&spurise printr'un refus politicos dar rece și categoric; cu tote acestea D-l de Radovici, ca să ne mângie

puţin, a dat D-lui Vârnav Liteanu asigurări liniștitore într'acestă
privinţă, La asigurat că guvernul german va lua apărarea României atunci când se va. discuta acea chestiune, și i-a comunicat,

că întârdierea provenea numai din faptul că marile Puteri n'a
putut încă să se înțelâgă în privinţa modului prin care să dea o soluţiune acestei afaceri. Ca r&spuns la acestă temporisare și la svo-

nul ce se lăţise în public că Rusia va cere în schimbul Basarabiei
dre-cari compensaţiuni pentru Bulgaria, D-l Boerescu nu se sfii
d'a scrie agentului săii din Berlin: «Noi nu mai putem să acceptăm
saii să recunâscem dreptul, fie ork-cui, d'a ne mai cere o compensațiune, căci noi nu cerem nimic Bulgariei, ci reelamăm numai

aducerea, la îndeplinire. a tractatului din Berlin, conform lucrării
Comisiunci europene. Daca se va întâmpla să vă facă cine-va po-

men6lă de niscai-va compensațiuni înlăturaţi-le de la început.
Resolvarea definitivă a chestiunei israelite și a drumurilor de
fier ușurase mult sarcina guvernului nostru, făcuse pe Puteri să
fie mai bine dispuse în favOrea nostră și ne dobândise protecţiunea Germaniei. Împăratul scrisese Domnului nostru o epistolă
fârte amicală, Principele de Bismare făcuse D-lui Brătianu la Berlin o priimire excelentă, și chiar Bleichroder a pus la disposiţia
D-sale tâtă trecerea sa pentru ca să fie întempinat în societatea

cea, mai influentă din Germania cu o cordialitate excepţională. Pe
lângă acesta alianţa austro-germană deja dobândise în lumea germană

nisce rădăcini adânci, în cât nimeni și nimic nu mai putea

045
să le smulgă, ast-fel că, multumită acestor împrejurări Germania

care din di în qi ni se ar&taii mai favorabile, de sigur ne va sustine
cu căldură în chestiunea Arab-Tabiei și va sili pe Francia și Englitera să împărtăşâscă vederile sale. «<Arab-Tabia va fi piatra. de

încercare care ne va permite să fim bine informaţi despre intențiunele marelor Puteri» ; aceste cuvinte fură dise de A. 5. R. Pr.
Leopold de Hohenzollern într'o scrisore ce a adresat fratelui săi
de la Singmaringen în diua de 23 Martie 1880.
In fine încercarea cea mult dorită, de Români se făcu, Germa-

nia se ţinu de cuvînt și Austro-Ungaria fu însărcinată d'aîncepe
negoțieri cu Rusia spre a ajunge la o soluțiune acceptabilă. După
ce studie în amănunte chestiunea pe harte, d-l de Haimerle propuse guvernului rus o linie care să, satisfacă în parte cerera Ro-

mâniei, dar în același timp să dea, și o satisfacţiune Rusiei. D-sa propuse guvernului. rus să acorde României înnălțimea Arab'Tabiei împreună cu câstele- sale despre apus și miadă-di şi să, dea
Bulgariei grădinele de zarzavat ce se întind de la polele sale până
la, Silistra, pentru ca să nu lipsescă pe locuitorii acelui orașiii de
singurul loc bun pentru cultivarea zarzavatului din împrejurimile
sale. Guvernul rus, după multe tratative și resgândiri, în cele din
urmă acceptă propunerea în principii, dar mai "nainte d'a o transforma propunerea în fapt împlinit și d'a'și da adesiunea sa, definitivă, consultă aşea, de formă pe miniștri Principelui Alexandru
și aceștia, se grăbiră fără întârdiere să 'Și dea consimţimentul.
Aceste tratative fură comunicate de M. S. Domnul nostru tatălui săi prin scrisorea ce 1 adresat la, 6 Maiii. <Regularea chestiunei Arab-Tabiei, scrise M. Sa, a intrat în ultima sa periodă, dar
ceea-ce mă miră forte mult, e întârdierea ce pune Puterile d'a în-

chide o dată acestă afacere. Pentru ca să acorde o concesiune
parţială Rusiei ele ai de gând să dea o concesiune parţială, Bulgariei. Ai avut loc un schimb de note într'acâstă privinţă. Cu tote
acestea noi am dat trimișilor noştri instrucţiuni prin care invitam ca în mod categoric să tae ori-cui speranța că vom mai
consimţi la compensaţiuni și le exprimam convingerea că în fine
va vedea acâstă chestiune terminată prin menţinerea liniei de
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graniţă, trasă de comisiunea

internaţională. Cu tote acestea mi-e

temă că la sfirșit tot România va plăti 6lele sparte, adică Pute-

rele ne vor lua cu o mână aceea-ce ne-ai dat cu cea-laltă.
«Acestă chestiune e mult-mai seriosă de cât pare în streinătate și ocupă aici tâte spiritele. Oposiţiunea e sigură că, guvernut

met va suferi
penibil mi S'ar
lătoria, nostră,
lua lucrurile,

o înfrîngere care '] va sili să se retragă. Ori-cât de
părea sacrificiul ce voii fi silit să fac d'a amâna cătotuși voiti rămânea ca să văd ce întorsătură vor
pentru că daca m'aș lăsa să fiii surprins de o so-

luţiune defavorabilă, pe când ași lipsi în străinătate, acestă întemplare ar putea să aibă ca resultat nisce consecințe supărătore.

«Ori-eum ar fi, mulţumită Domnului momentul d'a ne revedea.
e atât de apropiat în cât nu mai avem nevoe să numărăm timpul

de aşteptare cu lunele ci numai cu dilele. Noi ne-am împlinit tote
îndatoririle faţă de marile Puteri, și mai ales față cu Berlinul: acum a, venit vremea ca să se ţie şi ele de făgăduială. N'a fost vorba
ca să ni se dea Arab-Tabia în schimbul unei compensaţiuni. Răb- darea nâstră a fost pusă la o încercare forte aspră, ast-fel că ne:

trebue prea multă și stăruitore înțelepciune pentru ca să n'o perdem..... Pentru ce Puterile nu se hotărasc să reguleze o dată che-

stiunea Arab-Tabiei ?»
i
Cu tâtă circulara prin care România cerea respectarea dreptului ce i sa recunoscut de unanimitatea Puterilor minus una,
linia cea, nouă de fruntarie ce a resultat din acordul Austro-Rus
fu aprobată de tote aceşte Puteri, rugăciunea n6stră nu fu ținută

în s6&mă și ca și la. Berlin în timpul Congresului, cei puternici ne
impuse cu sila voinţa lor fără să ne consulte sat să asculte protestul nostru. Noul acord fusese stabilit încă de pe la finele lui
Februarie 1880, și chiar de atunci guvernul român avusese

cu-

noscinţă de el, căci prin circulara de la 2 Martie adresată Agenţilor săi, D-l B. Boerescu deja discutase*pe rînd tote punctele ace-

stui acord, explicase tote desavantagele ce resultaii pentru România din adoptarea sa și propusese ca, daca Europa va vrea cu orice preţ, să dea Bulgariei vre-o compensațiune de teritorii, atunci
să i-o dea în partea despre Mangalia și nici cu un chip la, Arab-
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'Tabia,, căcă în acest din urmă caz podul peste Dunăre nu mai pu-.
tea să se construiască într'acel punct, căci nu mai avea, nici despre Dobrogea şi nici despre România alt punct care să potă servi

în mod comod drept cap de pod. |
Deşartă pledorie, deșartă protestare şi deșartă sbuciumare, căci
şi de astă dată. ca în tâte cele alte dăţi, puterele făcură aceia ce
vrură să facă şi acordul fu stabilit fără voia nâstră, de astă dată el
fa ceva mai omenos, dar tot în prejudiciul nostru. Acest acord ar

fi devenit un fapt împlinit încă din luna lui Maiti dacă nu sar fi întâmplat în Rusia un mare

eveniment

care a învălmășit tote spi-

ritele. La 21 Mai 1880 a murit împerătesa, Rusiei Maria, și dintr'acâstă causă prevăqută, căci reposata de mult bolea, dar în ork-ce
cas mâhnitâre, tote afacerile ai fost pentru cât-va timp lăsate în
- părăsire, căci nimeni nu ar fi cutezat să importuneze pe împăra-

tul cu subserieri de acte publice atât de importante în nisce momente atât de delicate. T6tă lumea scia că Alexandru al II-lea încă

de mult întrerupsese ori-ce relaţii de soț cu augusta. sa soție, care

chiar de pe timpul r&sboiului era suferindă, și că trăia, în relațiuni

forte intime cu Principesa, Dolguruki, cu care avea copii și cu care

chiar s'a cununat morganatic curînd după ce a rămas văduv, dându-i titlul de Principesă de Jursefi; cu tote acestea tote persânele
Curţii, şi mai cu s6mă miniștrii, sciai că Împăratul, de și nu mai
iubea pe soţia, sa, totuși cât trăise, o stimase şi o înconjurase de
tot respectul, de tote menajamentele posibile și de tot decorul
fastului imperial, şi după mortea sa îl văduse forte mâhnit, forte

abătut, plângend:chiar, căci reposata în t6tă viaţa, sa fusese o so-

ţie model, o mumă excelentă, o tovarășe credinci6să și o femee

prea indulgentă, prea blândă, prea tolerantă și mai de loc exigentă.

Întârdierea nu fu de lungă. durată, precum nu fusese nici neeonsolarea ; la 3 lunie D- [. Bălăceanu trămise prin telegraf conţinutul notei ce %-a adresat la 2 D-l de Haimerle, care coprindea

deja aprotâte punctele compromisului Austro-Rus, care fusese

Minibat de tote Puterele, și la 5 Iunie contele Hoyos înmănâ
baronului
a
notă
o
copie,
în
strului Afacerilor streineal României
resultai pende Haimerle prin care "i expunea tote dificultăţile ce
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tru România din nesiguranța fruntariei dintre Dobrogea şi Bulgariă, precum şi necesitatea în care se găsea, d'a se vedea o dată
scăpată de aceste dificultăţi. După acea spunea că linia. de hotar
plecă, de la Dunăre tot din punctul ficsat de tractatul din Berlin,

dar de acolo ia imediat o direcţiune oblică spre Est, ast-fel că
împrejurimile Silistrei şi grădinele ei de zarzavat rămân în posesiunea orașului. Printr'acestă deviare România sufere de o reducţie de teritorii de la patru până la cinci chilometre pătrate;
Arab-Tabia însă cu câstele sale rămâne României. În fine enumera
motivele care ai silit pe ambele părți negoțiatore ca să determine
linia, ce aii adoptat, între care cea. mat principală care sai părut
puterelor fârte fundată și demnă de

luat în considerare, fu re-

clamaţiunea locuitorilor din Silistra d'a li se menţine împrejurimele oraşului lor, care le procura obiectele de hrană de prima necesitate. În cele din urmă termina dicând, că, după cartea ce anexa pe lângă acea notă, pierderea, ce încerca România prin-

tr'acel acord, în raport cu delimitarea trasă de la început de comisia 'Europenă, era prea neînsemnată

în raport cu câștigul ce

dobândea, prin resolvarea acestei dificile chestiuni.
La. acâstă notă D-l B. Boerescu răspunse prin nota de la 12 lunie baronului de Haimerle prin D-l Bălăceanu. Printr'acea notă
D-sa mai întâiti mulțumea în numele guvernului român celui austriac, pentru interesul bine-voitor ce “i-a manifestat, începând
aceste tratative împăciuitâre şi ducându-le la un sfirşit, dacă nu
tocmai mulțumitor pentru ţ&ra sa, dar cel puţin acceptabil. După
aceia exprima baronului de Haimerle gratitudinea întregului guvern pentru ostenelele ce și-a dat d'a încorona acestă, chestiune
cu o soluţiune definitivă acceptată de tote Puterile, și apoi adăoga:.
«Dacă România, ale cărei cele mai vitale interese erai aci în joc,

n'a fost consultată când s'a desbătut punctele acestei soluţiuni, și
dacă ea a fost informată numai comunicându-i-se resultatul negoţierilor, acest fapt provine evident numai din faptul că regularea
fruntarizi aparţine tot elaborării tractatului din Berlin făcută fără
concursul României în ceea-ce o privea, prin urmare

ea nu putea

să fie de cât opera puterilor semnatare ale acestui instrument.

-
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«În ceea-ce privesce noua; linie de frontieră, ea face imposibilă,
nu numai construirea unui pod peste Dunăre, dar chiar și ori-ce
fel de comunicare chiar cu barca, fără a fi expusă bunei sai relei
voințe a sentinelelor bulgăresci, prin urmare ori-ce joncțiune a ce-

lor dou& maluri ale acestui fluviii într'acea parte a devenit impo- sibilă. Ac6sta, e una, din obiecţiunele ce România a făcut încă de
la început, și pe care e silită s'o repete şi acum; cu tâte acestea,

pentru ca să dobendescă o suluţiune definitivă pentru acâstă înterminabilă chestiune, guvernul român

prin

organul D-sale de-

clară că priimesce ca bună şi se supune încă odată decisiunei luată de Europa în unanimitatea sa».
După ce se expediâ acest răspuns, la 14 Iunie D-l Liteanu de-

peșă de lă, Berlin că odată cu închiderea, celei a doua, conferință
ținută la Berlin pentru a regula fruntaria Turco-Greacă, s'a închis şi chestiunea Arab-Tabiei, care a fost priimită de tote puterile, între cari și de Grermania. Ea e o bună frontieră căci dă ArabTabia României, și păstreză caracterul săii european, adică nu
se pâte modifica, fără o înţelegere a Puterilor, cum S'ar fi putut
schimba în urma, unei înțelegeri Ruso-Română.

Pe lângă acesta

România, precum reese din declaraţiunea ce a făcut imediat guvernul s&ii, este de aci încolo scutită de obligaţiunea d'a mai face
un pod peste Dunăre într'acel loc.
In cele din urmă, la 17 Iulie, generalul Ghica telegrafiâ de la St.
Petersburg că, tâte Puterile ai făcut cunoscut guvernului rus aprobarea, și aderarea lor la acordul Ruso-Austriac în privinţa liniei

de fruntarie între Dobrogea și Bulgaria, și că Ministru de Giers a
subsemnat arenjamentul, prin urmare

"frontiera, în litigii era, de-

finitiv ficsată, La aceste comunicări guvernul român nu mai răspunse ci intrâ în stăpânirea liniei ce i se fixase, pentru că ingi-

nerii noștri reușise să, găsescă un alt punct pentru stabilirea unui
pod peste Dunăre, ce e dreptul ceva mai costător, dar mult mai
sigur și mai apropiat cu interesele nâstre economice, adică punc-

tul dintre Fetesci și Cernavoda care prin trei mari poduri unea linia ferată Bucuresci-Fetesci cu Cernavoda-Constanţa.

XVII.

Recundscerea independenței României.
În curs de trel ani şi mai bine, România susţinuse nu numai un
răshoiit ci cinci, și înlupta, diplomatică ce susținuse într'un răstimp
atât de îndelungat, înfruntase multe primejdii, suportase multe
greutăţi și adesea, se văduse ameninţată, chiar în existența sa, mai

mult chiar de cât pe câmpul de onore în lupta cu arma. la mână

Mult se luptară 6menii noștri politici pe acest tărrîm alunecos şi
se arătară tot atât de vînjoși ca și eroii de pe câmpul de răsboiii,

dar cu tote acestea, și aci ca și dincolo, din tote învălmăşelile eșiră cu pierderi mari, cu răni simțitore și cu fârte multe decepţiuni, dar susținend sus, tare și neatins stegul, ondrea și bunul renume al ţărei lor, până ce în cele din urmă triumfară, eșiră victorioşi, Cele cinci răsbâe de care am vorbit mai sus fu: 10 r&sboiul pe câmpul de luptă ce am avut cu Turcii, spre a reînvia
gloria. str&bună şi a dobândi mult dorita independenţă prin sacrificiul sângelui fiilor săi; 20 resboiul diplomatic ce am susținut
cu Ruşii, pentru a scăpa Basarabia şi a ne feri armata de ruşinea desarmării proectate, puind mica, nstră armată faţă în faţă,

cu marea armată rus6scă, cu hotărire nestrămutată d'a ne apăra,

cu arma în mână ondrea ; 32 resboiul asemenea diplomatic ce
an susținut cu Europa întreggă în chestiunea israelită, din care
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am eșit, după mari sforțură, cu o soluţiune echitabilă, dar ferită de
primejdia, Va. ne vedea ţâra copleșită de o invaziune evreiască ni-

micitâre; 4" resboiul ce am susținut contra Germaniei pentru
a da o resolvare echitabilă chestiunei drumului de fier, în ur-

ma căruia ne-am făcut stăpâni pe întrega nâstra reţea, de cale ferată, plătind o r&scumpărare echitabilă, dar scăpând de lăcomia
cămătăricescă a unor bancheri prea speculanță; și în fine 5” r&sboiul ce am susținut iarăşi cu Rusia spre a păstra posesiunea.
Arab-'Tabiei, ceea-ce în fine, după mari sforţuri, am reuşit să do-

bândim cu o forte mică jertfă.

|

o

Din tâte aceste lupte am eşit răniţi, asupriţi, păgubiţi, amăriţi,
cu bani daţi, cu știrbiri de territoriii și forte desamăgiţi și desbră- .
caţi de ori-ce iluzii, dar cu ondrea nu numai salvată, dar chiar înnălțată şi împodobită cu admirarea chiar a, dușmanilor noștri! Intr'adevăr după terminarea acestor lupte uriașe, duse cu ajutorul
lui D-dei la bun liman, reputaţiunea n6stră a eșit mărită, numele
nostru adi e pronunţat cu respect și faima nostră e purtată din
gură în gură cu laude peste t6tă suprafața globului. Destulă mângâere pentru atâtea suferințe.
După ce aii trecut anii de încercare, ati venit în cele din urmă
şi cei de r&splătire, cei de mângâere, cei de reparaţiune. Primul

pas ce se făcu întracâstă privință fu recunoscerea independenței.
Iată în câte-va, cuvinte istoricul tuturor peripeţielor prin care a
trecut acest mare act.

România s'a declarat independentă încă din Qiua de 10 Maiu
1877, imediat ce însăși Turcia a rupt legăturile de vasalitate ce ne
uneaii de ea, prin începerea ostalităţilor contra armatei

nostre

şi prin năvălirea cetelor bașibujucilor săi pe teritoriul nostru. De
îndată ce sati produs aceste acte de ostilitate, România sa declarat de sine stătătore, guvernul săi sa grăbit a cere de la Puteri prin agenţii săi recunoscerea independinţei ce și-a dat în urma
acestei provocări; dar Puterile, declarându-se neutre, n'ait vrut să

iasă din linia de conduită ce și-aii tras printr'un pas atât de impor-

tant, care în mod legitim ar fi putut să fie considerat ca părtini-
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tor nouă și ostil foștilor noștri suzerani, prin urmare s'a amânat
recunâscerea îndependenţei până după terminarea r&sboiului.
După ce s'a. terminat răsboiul și s'a -încheiat pacea de la St.Stefano, guvernul Român a trimis din noii Puterilor o circulară
prin care le repeta aceiași cerere, dar și de acea dată cererea sa

n'a, fost luată în consideraţiune, ci amânată până după încheerea
păcii definitive, în urma unui tractat redactat în unire de tote
puterile întrun Congres european. După ce s'a adunat Congresul
de la Berlin şi sa subscris faimosul tractat ce portă numele săi,
aceiași cerere a fost repetată; dar atunci ni s'a răspuns, că nu ni
se va acorda, cererea, de câ: atunci când vom

aduce la împlinire

" elausele silnice ce ne impunea acel tractat, adică după ce vom
da Rusiei Basarabia, vom priimi în schimb Dobrogea. și vom împămiînteni pe Evrei.
Am dat Rusiei Basarabia, am luat în stăpânire Dobrogea și am declarat prin act formal, votat de Corpurile
legiuitore, că ne vom supune tuturor clauselor penale impuse de
tractatul din Berlin; ba încă am început și formalitățile nesesare

pentru modificarea, Constituţiei, și după aceia iarăşi am cerut recunscerea, acelei independenţi. Am cerut acâstă recunoscere cu
atâta insistență pentru că ea era prețul bine meritat al atâtor
jertie, realisarea. visului celui mai scump al naţiunei. nostre, pe
care ai vrut să'l realiseze fără a reuși: Mircea și Mihaiii Vitezul,
Ștefan cel mare şi Petru Rareș, și pe care noi prin vărsare de mult
sânge de fraţi lam făcut realisabil. '].-am cerut cu multă rîvnă, dar
pe când speram că tâte piedecele aii fost înlăturate și nimicite, iată
că de odată a eșit la ivâlă o coaliţiune întradevăr monstru6să, aceia
a Germaniei, Franciei şi Engliterei care, sub îmboldul:E vreilor, s'aii opus la realisarea acestui vis scump nouă, mai 'nainte d'a transforma în fapt împlinit împămîntenirea Evreilor. Tot într'același
timp se ivi ca condiţie sine-dua-non o condiţie nouă pusă în calea
nostră tot de Evrei, aceia d'a răscumpăra imediat drumul dă fer
Strusberg și d'a-l plăti scump și în condiţii forte onerese. Aceste”

Puteri ai făcut, ceva și mai mult, ai oprit şi pe cele-Talte Puteri

mari și mici, chiar pe cele ce nu subscrisese tractatul din Berlin,

d'a ne recundsce ca Stat de sine statător.
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“Numai trei din cele sâpte mari Puteri făcură escepţiune și nu
se supuse acestei impuneri,

şi ne

recunoscu independența

mai

nainte d'a trece pe sub tâte furcile caudine. Acele Futeri fură:
Autro-Ungaria, Rusia şi Turcia. Acest act fu provocat de cireu-

ara, de la 2 Septembre 1878, prin care guvernul Român cerea
“Puterilor recunâscerea independenței, numind miniștri plenipotenţiari în loc de agenţi diplomatici și consuli generali.
Imediat după aceia, adică la 5 Septembre, M. 5. Domnul subscrise decretul prin care da agenţilor noștri diplomatici de la Petersburg, Viena, Paris şi Berlin, titlu de Trimișii extraordinari și

Miniștrii plenipotenţiari, și la 11 Septembre publică numai numirea. D-lui |. Bălăceanu, D-sa fu priimit în audienţă solemnă, în
care 'şi presentă scrisorile de acreditare,în qiua de 2 Octombrie.

În diua de 28 Septembrie M.S. subscrise decretul prin care D- General Principe Ghica era numit într'același rang; dar scrisorile de

acreditare ati fost subscrise şi încredințate titularului abia la 2
Octombre, după ee Baron Stuart fusese înnălțat de la rangul de
Consul general într'acela de Ministru resident, iar D-sa a plecat la
postul săii spre a'și presenta, scrisorile de creanţă în sera dilei de
10 Octombrie. Ajungând acolo D-sa fu priimit de Împăratul în audienţă solemnă abia în qiua de 29 Noembrie. La 30 Septembrie fu
numit D-l D. Brătianu ca trimis extraordinar și. Ministru plenipo- tenţiar al României la Constantinopole şi la 4/16 Noembrie fu prii- mit în audienţă solemnă de M. Sa Sultanul.
Ca r&spuns la acest prim pas făcut de noi, hhp&ratul AustroUngariei recunoscu independența nâstră, numind încă de la 19
Septembre pe Contele Hoyos de Spritzenstein în calitate de Tri-

mis extraordinar și Ministru plenipotențiar al săi pe lângă curtea A. S. R. Domnul nostru. Contele Hoyos sosi în Bucuresci la 16:
Octombre, la 19 depuse copie după scrisorile sale de creanţă în
mânile ministrului Af. Streine şi la 21 fa priimit de către M. Sa

Domnul în audienţă solemnă la Palat, cu care ocasie depuse în mânile Sale în presența Ministrului Afacerilor streine, originalul acelor scrisori de creanţă, redactate în limba

Împăratul Franciscus Josephus.

latină și subscrise de
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Baron Stuart priimi scrisorile sale de acreditare mai târgii de
cât ministru Austriac, abia la 11 Octombre, în qiua intrărei trupelor rusesci în stăpânirea Basarabiei, dar, fiind aici în Bucurescă
și înnaintat pe loc, D-sa. presentă scrisorele sale de acreditare și le
depuse iîn mâinele M. Sale Domnitorului asemenea, în audienţă s0lemnă, în diua de 15 Octombrie. Aceste scrisori imperiale erai
subscrise de Alexândru II și redactateîn limba, francesă. Prin ele
Baron Stuart era acreditat numai în calitate de ministru resident,

adică cu un grad: mai jos de cât acela ce priimisă Pr. I. Ghica, negreşit pentru că guvernul imperial voia să ne dovedescă și prin-

twacest act marea, afecţiune ce ne păstra şi fereala d'a ne umili și
cu acea, ocaziune.
Turcia numi la rândul săi pe > Soleiman Bei ca, trimis extraordinar și Ministru plenipotenţiar al săi, și D-sa sosind în Bucuresci
fu priimit de M. Sa în audienţă privată în giua de 1 Decembre și
la. 3 fu priimit în audienţă solemnă. Cu acea ocazie D-sa remise
M. Sale scrisorile sale de acreditare scrise în limba turcă și subscrise de Sultanul Abd-ul-Hamid.
Cele-l'alte patru Puteri mari nu hine-voiră să fo tot atât de
drepte cu România, ci găsiră de cuviinţă s'o supue la nisce cercări forte crude mai nainte d'a intra în relaţiuni regulate cu guvernul săi. La 19 și 25 Septembre D-l Vârnav-Liteanu comunică
Ministrului afacerilor străine, prin două note consecutive, cum că
guvernul german nu va recunâsce independența României până

ce ea 'nu va executa t6te disposiţiunile din tractatul din Berlin, şi
maj ales până ce nu va modifica Constituţia şi nu va înlocui art.
“7 cu altul care va acorda drepturi evreilor şi va împămînteni de
„de-odată pe toți evreii născuți în România. Ceva mai târdiii puse
pe tapet și chestiunea r&scumpărărei drumurilor de fier, o legă
de acea israelită și ne-o opuse și pe ea ca p'o condiţie sine-qua-non
pentru recunoscerea, independenţei.
Faţă cu acest refus, guvernul român nu se dătu drept bătut, ci

la.29 Septembre repetă, aceiași cerere de intervenire către agentul
său din Paris, promițând că va da, o resolvare chestiunei israelite

în termenul cel mai scurt ce'i va fi prin putinţă, dar prin o coin-
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cidenţă întemplătâre tot într'aceiași qi D-l Calimachi Catargi depeșă, ca răspuns la nota de la 2 Septembre, că în întrevederea ce
a avut cu D-l Wadington D-sa i-a spus că, guvernul frances n'avea

scrise o notă fârte căldurâsă adresată contelui Corti Ministru afacerilor str&ine al Italiei, prin care 1 ruga ca, în virtutea legăturilor.

de sânge ce uneaii pe ambele țări, să recunâscă cu un moment mai.
curind îndependența României. Aceiași cerere fu sprijinită și de
diarul italian Avenire din Roma căre cerea cu insistență guvernului săti ca, să n6 recunâscă neatârnarea. A treia di, adică la 4 Octombre, mai trămise încă o circulară'la, representanţii români din

statele care n'aii stabilit încă relațiuni regulate cu noi, prin care
% invita să repete rugăciunile din trecut făcute într'același sens,

şi anexă pe lângă acele note tradueţii după resoluțiunele luate de
Cameră și Senat prin care declaraii că priimeai tote clausele din
tractatul din Berlin. Mult se luptă Ministru român ca să înfrângă
cerbicia diplomaţiei europene, darde surda îl fu truda, căci, ca răspuns la acestă notă, Agenţii României din Berlin și Paris comunicară în diua de 15 Octombrie că guvernele Franciei, Germaniei,
Engliterei și chiar al Italiei nu ne vor recunâsce independenţa, maj
“nainte de ce vom râodifica și noi art. 7 din Constituţie. Ceva mai
mult, la 21 Octombre ambasadorul Franciei din Berlin a făcut cunoscut D-lui Liteanu că a fost însărcinat de guvernul săi ca să se.

înţelâgă cu D-l de Biillov în privinţa numirei unui Ministru pleni-

potenţiar în România, și că aceste dout Puteri vor acredita tri-

miși extraordinari pedingă Curtea român în diua în care va fi promulgată legea prin care se va stabili egalitatea de drepturi; apoi
prin notele de la 5 şi 12 Decembre, Agentul nostru din Paris comunicâ răspunsul Ministrului Afacerilor streine al Franciei la ulcu
timele interveniri care se mărginea a ne da numai povaţa d'a fi
răbdare și d'a aștepta până când resolvarea chestiunei evreesci
gerva, fi un fapt implinit. Aceiași povaţă din partea guvernului

man fu comunicată şi de D-I Liteanu prin notele de la 25 Decem-

.

încredere în bunele disposiţiuni ale Camerilor române și că de o
cam dată nu va putea să satisfacă cererea, guvernului român.
După aceia la, 2 Qctombre Ministru Afacerilor străine român
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bre 1878 şi 6 Ianuarie 1879. D-l Biilov adăogâ că, deja a numit pe
D-l lasmund Ministru plenipotenţiar la Bucuresci, dar aștâptă ca
să'si priimâscă scrisorile de acreditare imediat după modificarea
Constituţiei. Este prin urmare, adaogă iscusitul diplomat recunoscerea independenţei în mâna Camerilor române; n'aii de cât să
se grăbâscă. Guvernul englez nu ne fu mai favorabil; el ne comunicâ prin representantul săi din Bucuresci cam pe la 10 Ianuarie
1879, că Englitera, pe simpatiele căreia România în tot-d'auna pâ-

nă
de
nu
ba

atunci a putut să compteze, de aci înnainte nu va
bine-voitâre, nu va considera tractatul din Berlin
va, recunosce independenţa pe cât timp România,
pactul săi fundamental în sensul ca în viitor
să

mai fi tot atât
ca executat și
nu va, schimfie permis E-

vreilor d'a dobândi naturalisarea, măcar unul câte unul individual.

Vădând că nu era chip să înduplece pe marele Puteri d'a fi mai
condescendente faţă cu noi, vădend că s'a deslănţuit contra n6stră t6tă presa cea mare europână, în mare

parte redactată sai

subvenţionată de evrei, vădând că chiar marele diar englez Pal!
* Mall Gazette din Londra s'a declarat adversar înverșunat al nostru, şi că cu o furie crescândă cerea ca guvernul englez să amâne
recunâscerea până după resolvarea chestiunei israelite, guvernul

român renunţă pentru moment d'a face stăruinți nefol“sitâre pe
lângă guvernele cele mari, și în diua de 28 Octombrie ceru Statelor celor mici să 'i acorde aceea ce nu vrusese săi acorde marele
Puteri. Ca să'şi ajungă scopul scrise într'acest sens D-lui Delianis,
Ministrul Afacerilor streine al Greciei precum și Ministrului Serbiei, dar Ministru grecesc, de și conducea. poliiiea externă a unui
stat mie, găsi de cuviinţă să nu facă nimic și să se mărginescă nu-

mai ca, prin nota de la 19 Decembrie, să salute cu o vie simpatie
independența României şi să promită. că în curend va, ridica pe
Consulul săii general la rangul de Ministru resident, ceea-ce nu
_ făcu de cât după ce făcu acest pas tâte Puterile cele mari. Serbii

fură mai condescendenti fiind în aceiași situaţiune cu noi; ei ne
recunoscură pe dată independența.

Întracest timp Camerele lucrat, guvernul se lupta cu oposi-

ţiunea, cu o mulţime de alte dificultăţi și chiar cu partisanil sti,
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pentru ca, să dea o soluţie echitabilă grelei chestiuni evreesci, şi
după fie-ce succes dobândit se grăbea a'l comunica Puterilor şi a
Je cere recunâscerea, dar ele răspundea în mod invariabil: aveti
puţintică răbbare și aşteptaţi până la resolvarea definitivă, Ger-

mania îu și mai crudă; ea comunică în diua, de 17;29 Martie D-lui
Liteanu, că tote cercările nostre erati de prisos, ori-ce speranţă, d'a
dobendi recunoscerea, era zadarnică şi Germania era, ferm hotărită să nu facă acest pas, de cât numai după ce Camerile române

se vor pronunţa, în privința drepturilor ce vor acorda Evreilor. Cu
acea ocazie D-l de Biillow își exprimă, fățiș temerea, că Representaţiunea, nostră națională, în urma, recun6scerei, se va mărgini a

da Evreilornisce drepturi restriînse, încărcate cu nisce condițiuni
forte grei de împlinit, ast-fel că prin fapte va face ilusorit un drept

solemn înscris-în Constituţie. Guvernul italian ce e drept fu mai
omenos și bine-voi să rupă monotonia acestor răspunsuri descurajatore; el bine-voi a ne legăna cu speranţe, respundând: Italia,
lucreză din răsputeri ca să decidă pe cele-Talte Cabinete d'a renunţa la, linia de conduită ce și-a impus, și în tot casul ea va fi
cea d'intâii care va da semnalul d'a intra în relaţiuni normale cu

noi, şi va face acest pas de-odată cu Serbia.
Serbia recunoscu

independenţa la 9 Iunie 1879.

Într'acea di

D-l Petronievici remise M. Sa Domnului scrisorile sale de acreditare, prin care Prinţul Milan Domnul Serbiei îl însăteina, să'l represinte în calitate de Ministru resident pe lângă M. Sa. Suveranul
micului Stat abia declarat independent

fu mai curagios

de cât

acela al Italiei. M. Sa, precum și guvernul Italian, cu tâte că era
în capul unui stat ce se prenumăra între Statele cele mari, însă,

fiind prea. strins legat prin interese politice de cele-l-alte State |
ostile nouă, şi mai cu s6mă de Englitera, a fost nevoit să amâne din:
noi recunoscerea, și în cele din urmă să mărturisâscă, că, cu tâtă
buna-voinţă ce avea d'a fi în cele mai bune raporturi cu NOI, nu
va putea să ne recundscă independența de cât odată cu Englitera
tocmai cu acea putere peste care se făcuse mai mult stăpână ali-

anţa israelită. Ea făcu ceva și mai mult; pe la 5 Noembre trimise
Baronului Fava serisori de creanță în calitate de Ministru pleniV. VL.

17
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potenţiar, cu reserva d'a le presenta atunci când va priimi ordin
de urmare, dar pe urmă, se resgândi și chiar a doua di, fiind dojenită de către cele-lalte trei Puteri care se declarase ostile nouă,
trimise ordin Baronului Fava la Bucuresci, ca să le trimâtă înna-

poi mai 'nainte d'a face uz de dinsele.
Vădend că nu era chip d'a îndupleca pe puterile cele mari să
ne recundscă independența mai nainte d'a se da o soluţiune chestiunei evreescă, guvernul român, pe de o parte se puse cu ardore
să, resolve cu un moment

mai curind acâstă, chestiune, iar pe de

alta își îndreptă privirile spre Statele cu care nu aveam încă stabilite legături diplomatice și representaţiuni permanente, și se hotări să trimeţă într'acele State misiuni speciale care să facă cunoscut suveranilor lor independența României. Pentru a aduce la
îndeplinire acestă, hotărâre, în diua de 16 Decembre 1878 însărcinâ pe D-l N. Calimachi Catargiu să mergă la Bruxelles şi Haga

să presinte Regelui Belgiei și al Olandei scrisori prin care să le notifice independenţa României. Asemeni la 9 Ianuarie 1879 însărcinâ pe Pr. Grigorie Bibescu Brâncoveanu ca să mârgă la Stokholm

şi Kopenhaga spre a comunica acelaș fapt Regelui Suediei și Norvegei şi Regelui Danemarcei; iar ceva mai târdiii însărcină cu o misiune identică pe D-l A. Plagino pe lângă Regele Ispaniei și acela al

Portugaliei. La 28 Februarie Principele Brâncoveanu noul trimis
extraordinar priimi de la, M. Sa scrisorile de acreditare într'acâstă

misiune temporarie precum și cele de notificare. La 1 Martie D-sa
fu priimit de M. Sa Domnul în auuienţă de congediit și la 17 Martie plecâ spre Stokholm însoţit de maior Bărcănescu în calitate
de atașat militar pe lângă persâna sa. Acsstă misiune sosi la, Sto-

kholm în diua de 22 Martie și la 24 fu priimită întrun mod strălucit în audienţă solemnă în palatul Regal de către M. Sa Regele
Oscar, căruia Pr. Brâncoveanu îi înmânâ scrisorile prin care M. Sa

Domnul României îi făcea cunoscut independenţa 'Țărei Sale.
După ce luâ parte la un mare banchet și la, o frumâsă recepţiune
urmată de bal date în ondrea sa, misiunea română plecâ spre Danemarca și la 30 Martie sosi la Kopenhaga. Fa fu priimită cu aceiași strălucire în audiență solemnă de către M. Sa Regele Cris-

tian în diua de 2 Aprilie. Cu acea ocazie Pr. Brâncoveanu îi înmână, scrisorile M. Sale Domnului. La 5 Aprilie Pr. Brâncovenu
plecă la Bucuresci spre a raporta M. Sale și guvernului peripeţiele.
recepţiunei ce a întempinat la. cele dou

Curți Regale, iar maior

Budișteanu plecâ spre Paris ca să însoţescă pe d-l N. Kalimachi
Catargiu în aducerea la îndeplinire a misiunei D-sale. D-l Catargiu,
după ce plecă din Paris, ajunse în diua de 10 Aprilie 1879 la Amsterdam unde se găsâii M. L. Regele şi Regina Olandei în călătorie
de nuntă, și a doua di îi presentă de o cam dată numai o seri-

s6re prin care 1 felicita pentru căsătoria M. Sale cu Principesa
Emma

de Waldeck vara M. Sale Reginei, care avusese loc în luna

Ianuarie trecut în eastelul de Arolsen, de Și asistase la acea căsătorie ca representant al M. Sale D-l senator St. Bellu. Nu'i presentase și scrisorile privitore la recunscere, căci, din convorbirea
ce a avut cu Ministrul Afacerilor străine al Olandei, a priceput că
momentul n'ar fi fost bine ales pentru aducerea la îndeplinire a
acestei sarcini, căci guvernul Olandes era legat, ca tâte guvernele

Statelor de a doua mână faţă de Puterile cele mari, d'a nu recun6sceândependența României mai "nainte d'a face ele primul pas.
Ca r&spuns la misiunea Pr. Brâncoveanu, M.S. Regele Suediei
și al Norvegiei trimise în România pe Baronul d'Essen, representantul săi la Viena, care sosi în Bucuresci la 7 Maiii, îrgoţit de
maiorul conte de Frăhlich, și în diua de 9 Maii amândoi fură priimiţă la palat în audienţă solemnă de mare aparat. Cu acea ocasie
Baron d'Essen înmânâ M. Sale Domnului nostru o scrisâre de mulțumire pentru notificarea Independenţei României ce i-a făcut
prin intermediul Pr. Brâncoveanu. Tot odată M. Sa mulţumi călduros Domnului nostru pentru atenţiunea particulară cu care fiul
Sei a, tost priimitla, curtea M. Sale. Sâra a avut loc la palat un
prînz de gală dat în ondrea ambasadorului, la care aii asistat, pe
lângă miniștri și curtea domnâscă, Mitropolitul primat și Pr. Brâncoveanu.

M. Sa Domnul a ridicat un toast în sănătatea regelui

Suediei şi al Norvegiei. Missiunea suedeză luâ parte la serbarea

dilei de 10 Maii și plecă la Viena la 15.
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După ce plecă acestă missiune, sosi în Bucuresci în diua de 30
Maiii D- Șamberlan de Falbe, trimis extraordinar şi Ministru plenipotenţiar al M. Sale Regelui Danimarcei la Viena,care fu priimit cu aceiași pompă ca. și cel al Suediei, în audienţă solemnă la Palat spre a remite M. Sale Domnului scrisorile -Suveranului săi,
prin care i mulțumea pentru comunicarea, Independenţei României, și pentru aj remite insemnele ordinului Elefantul.
!

În giua de 1 Iunie M. Sa Domnul dădu în ondrea acestui tri-.
mis extraordinar un prînz de gală, care, cu tâtă excesiva, căldură.
ce domnea, avu loc în sala, de mâncare a Palatului. A doua di:
trimisul danez plecă din Bucuresci spre a se înapoia la Viena. Aci
se termină prima parte a missiunilor extraordinare, trimise pentru a face cunoscută Puterilor Independenţa României.
Într'acest timp Camere și Guvern își dătuse tote silințele ca să:
ajungă la o înțelegere spre a da, chestiunei israelite

echitabilă,
țional. "Tot
eontinuaii
să pierdem

o soluţiune

acceptabilă și fără de pericol pentru viitorul nostru na-!
de odată Puterile streine care ne ţineaii în provisorat,
d'a ne ţine în aceiași situaţiune, și pentru a nu ne face
răbdarea nici să stăm pe loc, o parte din ei nesame-

nințaii cu interveniri și constrîngeri silnice, iar altă parte ne îm-

buna, scuzându-se de măsurile extreine ce eraii siliţi să ia contra n6stră, aruncând vina unii aşupra altora. Ast-fel la, 26 Mai.
D. Vârnav Liteanu comunicâ Min. Af. streine o lungă convorbire

ce a avut cu: contele de St. Vallier, ambasadorul Franciei din
Berlin. In cursul acelei covorbiri D-sa a declarat că Englitera ar
fi recunoscut Independenţa, dacă n'ar fi fost împiedecată de către Francia, cu care ea vrea să mârgă în comun acord într'acâstă
chestiune. Francia însă, a cărei protecţiune a fost forte profitabilă.
Principatelor Dunărene, era nevoită a insista, chiar în interesul

României, ca, să termine odată într'un sens liberal cu chestiunea
evreiască, modificându-și legile sale incomplecte.
Intr'același timp, pentru a'și vedea independenţa, prindând pu-

ternice legături, guvernul român mai făcu încă câte-va acte că să
afirme și mai mult existenţa sa, înfiinsâ mai multe posturi diplo-.
matice şi consulare.prin ţările care ne recunoscuse independenţa,
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şi dătu o desvoltare cât putu mai mare relaţiunilor n6stre internaționale, potrivit eu noua situaţiune ce ne-am creat.

Prin art. 37, 38 şi 39 din legea organică a Ministerului Afacerilor streine, modificată la 9 Februarie

1878 și prin legea supli-

mentară relativă la, legaţiunele şi consulatele române în străinătate promulgată la 14 Februarie 1879, guvernul român a fost au-

torisat să, înfiinţeze în diverse capitale din streinătate legaţiuni de
două grade, unele de gradul l-ii conduse de Trimiși extraordinari și Miniștri plenipotenţiari, și altele de gradul II-lea, conduse
de Miniștri residenți, înzestrate cu personalul necesar compus din
Consilieri de legaţiune, secretari de trei clase, ataşaţi şi interpreți; a mai fost autorisat să înființeze și Consulate generale, Con-

sulate și vice-consulate stabilite prin porturi și centre comerciale
importante

pentru

transacţiunile n6stre comerciale, unele con-

duse de funcţionari de carieră și altele de Consuli şi Vice-consuli
onorifici, tote aceste conduse de Consuli generali, Consul și viceconsuli, având sub ordinele lor cancelar și dragomani, potrivit cu

importanţa, lor, cu îndatorire d'a. desvolta relațiunele noastre comerciale și d'a crea debușeuri pentru produsele solului țărei nostre.
Primul Trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar numit în
acestă calitate de M. Sa fu D-1[. Bălăceanu care priimi scrisorile
sale de creanţă ca representant al Său pe lângă Curtea din Viena
în diua de 11 Septembrie 1878. Al doilea fu generalui Pr. I. Ghica
care fu numit ca Trimis extraordinar și Ministru extraordinar pe
lângă Curtea din St. Petersburg în diua de 28 Septembrie același
an, şi al treilea. care dobândi aceiaşi însărcinare pe lângă Curtea

din Constantinopole în qiua de 30 Septembrie fu D-l D. Brătianu.
Primul consulat înfiinţat de guvernul român fu în Basarabia de
curând deslipită de patria mumă cu reşedinţa în Ismail, și primul

Consul fu D-l Iacob Liveszu care fu numit în diua de 22 Ianuarie
1879. La 14 Aprilie fu numit D-l Lăscăruş Catargiu Ministru resident la. Belgrad; la 21 Maii fu numit D-l Al. Stoianovici

Con-

sul a] României la Rusciuc; la 13 Iulie D-l Al. Fara fu numit Consul general al României la Constantinopole; la 24 Iulie fu numit
D-l Al. Sturdza agent diplomatic și Consul general al României
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la Sofia; la 1 Septembrie fu numit D-l Christ. Balaș Consul ge-

neral la Odesa; toi în aceiași di fu numit D-l de Lindheim Consul
general onorariit la Viena; la 20 Octombrie fu numit D-l de Dimitrio Consul onorar la Triest, la, 24Octombrie fu numit D-l G. Lenş
Consul general la. Salonic; la 15 Decembrie îu numit D-lE. Voi-

nescu Consul general la Buda-Pesta și la 28 Decembrie fu numit D-l C. Exarchu Ministru resident la Athena.
În timpul în care se făceaii aceste numiri în ţările cu care legasem deja relaţiuni diplomatice regulate, guvernul român își da
tote silințele să resolve chestiunea israelită, unica piedică ce se
opunea pân'atunci în calea recunâscerei şi de cele-lalte Puteri.
Acest mare act deveni în fine un fapt împlinit în diua de 12 Octombrie prin promulgarea. legei modificătore art. ? din Constituţie,

și la 11 Noembrie prin promulgarea legei de împămintenire a 888
de evrei care ai luat parte la r&sboiii. Imediat după promulgarea
acestor dout legi Ministrul Afacerilor streine al României prin cir-

culările de la 12 Octombrie și de la. 12 Noembrie ai cerut din
noi recunoscerea independenţei țărei sale, care s'a supus întru
t6te cerinţelor Tractatului din Berlin, deschidend evreilor porţile

împămiîntenirei și le-a înlesnit calea ca să intre în familia română,
dar curînd după trimiterea acestor note, guvernul român prin răs-

punsurile ce a priimit sa încredințat că era șicanelor și a străgănirilor tot n'a trecut.

La, 19 Octombrie Agentul României din Paris comunică Ministrului săi, că soluţiunea dată de Cameră chestiunei israelite
n'a mulțumit pe D-l de Wadington, că alianţa israelită cerea cu
insistență ca Francia să nu se declare mulțumită cu soluțiunea

dată și că dintr'acea causă recunâscerea era din hoti amânată.
La 8 Noembrie girantul Agenţiei din Roma comunică, că ambasadorul Franciei d'acolo i-a făcut cunoscut că cabinetul din Paris
nu cuteza să ia iniţiativa d'a propune recunâscerea, mai nainte
d'a stabili o înțelegere cu cele-Lalte Puteri, și mai cu s6mă cu cea,
din Berlin în privinţa chestiunei evreesci. În fine la 26 Noembrie
puterile își dătură cărțile pe faţă și Agentul din Berlin comunică
că guvernele Franciei, Angliei și Germaniei

vor recunâsce inde-

»

!
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pendenţa, într'aceiași qi, că nici o intervenire isolată nu va putea,
să le despartă şi că Germania subordona recunâscerea resolvărei

chestiunei drumurilor de fier.
Întracest timp la 11 Noembre M. Sa Domnul priimi în audienţă
pe D-l Evloghie Gheorghieit numit de către guvernul Bulgar ca.
prim agent diplomatie în Bucurescă, care % înmânâ.o epistolă autografă a Domnului săi adresată Domnului nostru, prin care! feli-

cita e'a dobândit independenţa; la 24: Noembre baron Fava comunică guvernuiui român că Italia recunoscea independenţa şi cerea,
M. Sale să accepte numirea contelui de Tornieli ca Trimis extraordinar şi Ministru plenipotenţiar al M. S. Regelui Italiei pe lângă

M. Sa Domnitorul României. La 6 Decembre contele de 'Tornieli,
sosind în Bucuresci în ajun, fu priimit în audienţă solemnă la. Pa-

lat şi încredinţă M. Sale Domnului scrisorile sale de acreditare. La,
1 Februarie D-l A. Keun fu numit însărcinat de afaceri a Regelui

Olandei. În qiua de 3 Februarie D-l M. Kreţulescu încredinţă Regelui Italiei scrisorele sale de acreditare ca. Trimis extraordinar

şi Ministru plenipotenţiar a M. Sale Domnului României pe lângă
Curtea, regală din Roma.
In fine diua cea mult așteptată sosi, la 26 Ianuarie 1880 legea,
și convenția răscumpărării căilor ferate române fu promulgată,
și la 8 Februarie protestele alianţei israelite fură date la o parte,
resolvarea.

chestiunei israelite fu găsită acceptabilă,

Anglia și Germania recunoscură prin notă colectivă
României. Tot în aceiași dise presentâ la Palat D-l
sentă M. Sale scrisorile de acreditare în calitate de
ordinar și Ministru plenipotenţiar al M. $. Reginei

și Francia,

independenţa
Withe și preTrimis extraMarei Britanii

pe lângă M. Sa Domnul nostru. Grecia care deși e, precum se scie,

o putere mică, mult mai mică ca. România, totuși găsi de cuviinţă
ca cu acea ocazie săjoce rolul de Putere mare şi recunoscu independenţa României abia la 11 Februarie, în urma, tuturor celor
alte Puteri. În schimb D-l C. Exarchu încredinţă regelui Greciei
serisorile sale de acreditare ca Ministru resident pe lângă Curtea
din Atena în diua. de 21 Februarie.
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„D. Wesdehlen încredinţă scrisorile sale de acreditare ca Trimis Extraordinar și Ministru Plenipotenţiar al Germaniei în mânele M. 5. în diua de 27 Februarie. Scrisorea prin care Împăratul

comunica M. Sale acestă numire era scrisă într'un stil forte afectuos. Prin ea M. Sa recomanda cu căldură pe trimisul Săi. În capul
eă se afla titulatura: « Prinţe Serenisim şi prea scumpe vere> la

finele ei era cuvântul: « Afecționatul4. V. văr, Wilhelm» şi la sfirşit era contrasemnată de Pr. de Bismare.D-l Ducros Aubert Ministrul Franciei fu priimit cu același titlu în diua de 28 Februarie.
La 24 ale aceleiași luni M. Sa priimi în audiență solemnă pe D-l
p Aubepine-Sully care" remise scrisorile sale de acreditare în ca-

litate de însărcinat de afaceri al Prințului de Monaco, și la 17 Martie pe D-l de Jooris care presentă 'scrisorile prin care era acreditat ca Ministru resident al Regelui Belgiei. După aceia la 28 Mar-

tie Ministru Germaniei încredinţă M. Sale marele ordin al Aquilei
negre ce %-a conferit M. Sa împăratul imperiului german, și în diua
de 17 Aprilie se publică decretul prin câre erai numiţi în calitate
„de Trimișii extraordinari și Miniştri Plenipotenţiari ai României :
D-l M. Kogălniceanu la Paris, D-l N. Calimachi Catargiu la Londra, D-l G .Vârnav Liteanu la Berlin și D-l M. Mitilineă ministru

resident la Bruxelles. Acâstă legaţiune nefiind prevădută în legea
generală fu înființată prin o lege specială promulgată la 19 Februarie 1880.
După ce deveni un fapt împlinit și acest dificil pas, în diua de
11 Februarie M. Sa trimise din cabinetul săi scrisori adresate
capetelor tuturor statelor din univers prin care le făcu cunoscut
independenţa României, începând cu M. S. Regele Ispaniei. Tot-deodată trămise din noii pe D-l N.Calimachi Catargiu Agentul nostru
din Paris în misiune extraordinară, şi D-sa ajungend la. Bruxelles
încredinţă în diua de 21 Februarie M. S. Regelui Belgiei serisorile prin care M. Sa îi făcea cunoscută independenţa României.
După ce 'și a îndeplinit acestă sarcină, a plecat spre Haga, unde

sosind, în diua de 28 Februarie înmânâ nisce scrisori identice M. $.
Regelui Olandei. Tot într'același timp plecâ din Bucuresci D-l Al.
Plagino fost Ministru şi Comisar General al României pe lângă ar-
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maia rusă ca să comunice acest eveniment Regilor Ispaniei şi
Portugaliei. Ajungând

la Paris D-sa nu

plecă imediat lă Madrid din

causă că M. Sa Regele Alfons XII era într'acel timp ocupat cu
resolvarea, unor chestiuni politice interiâre de 6re-care importa
nță.
De îndată însă ce M. Sa putu să fie visibil,DA Plagino, după ce stătu
cât-va timp la Paris, porni spre Madrid, și ajungând acolo, în diua,
de 1 Martie dătu M. $. Regelui Ispaniei scrisorile prin care M. $.
Domnul nostru îi făcea, cunoscut independenţa României. Aceiaşi
sarcină o îndeplini D-sa și la Lisabona pe lângă M. S. Regele Portugaliei în diua de 19 Martie.

|

Ca răspuns la acest act de curtoasie, M. S. Regele Ispaniei, conformându-se usurilor diplomatice, trimise la Curtea Română pe

Marchizul de Benomar în calitate de Trimis extraordinar care, s0sind în Bucuresci, înmănâ M. S. Domnului în diua de 30 Aprilie o
scrisore prin care i mulțumea, pentru misiunea încredințată D-lui

Plagino și '] felicita pentru dobendirea independenţei. Tot pentru

a îndeplini acestă formalitate D-l 1. A. Keun fu priimit de M. Sa în
audienţă solemnă în giua de 17 Maii, cu care ocasie presentâ M. Ş.
o scrisore de mulțumire din partea M. S. Regele Olandei, precum
şi insemnele Marei Cruci a ordinului : Leul neerlandez. La 2 Maii
Marchizul d'Aubepine-Sully încredinţase M. S. insemnele Marei
Cruci a ordinului sf. Carol de Monaco. În fine la 20 Iunie vicecontele de Valmor Trimis extraordinar al M. S. Regelui Portuga-

liei, sosit în ajun în Bucuresci, remise în audiență solemnă scrisorea, prin care suveranul săi mulțumea M. Sale pentru misiunea
D-lui Plagino, și la 27 August M. S. Domnul priimi în castelul din
Weimburg, pe când se afla în visită, la părinţii S&i, pe generalul
Jeetze care în calitate de Trimis extraordinar al Regelui Bavariei

îi încredinţă din parte-i marele cordon al ordinului Sf. Hubert. Ca
consecinţă a recunoscerei independenţei României de către marele Puteri, în diua de 17 Aprilie 1880 D-l G. Vârnav Liteanu fu

priimitîn audienţă solemnă de M. S. Împăratul Germaniei, căruia
îi remise scrisorile sale de acreditare ca, Ministru plenipotenţiar

al M. Sale Domnului României cu reședința la Berliu; în diua de
19 Iulie D-l N. Calimachi Catargiu merse la Londra și încredință

.
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M. S. Reginei Marei Britanii scrisorile sale de creanţă prin care
era numit ca Trimis extraordinar și Ministru plenipotenţiar al României pe lângă persâna M. Sale, cu reşedinţa la Londra; și în fine
la 24 D-l M. Kogălniceanu încredinţă, Președintelui Republicei
Francese scrisorile prin care M. $. îi încredința, aceiași însărcinare pe lângă persona să cu reşedinţa în Paris. Pentru ca Grecia
să nu se despartă nici de astă dată de concertul marelor State europene din care nu făcea parte, D-l Dragumis presentâ M. Sale scri-

sorile sale de acreditare ca Trimis extraordinar și Ministru plenipotenţiar al M. $. Regelui Greciei în qiua de 20 Iulie.
Intr'acest timp începu să sosescă scrisorile prin care capetele
Statelor, care aii priimit numai scrisori de notificare din partea M.
Sale, Îi răspundea de priimire și '] felicita pentru dobândirea independenţei României. Prima, scrisore fu primită de la Preș. Confederaţiunei republicei E/veţiane ; ea sosi în diua de 11 Iunie 1880.
După aceia sosi de laPreş. Republicei Guateinalala 13 Octombre;
apoi de la aceia, ai republicelor Venețuela și Argentina la 30 Octombre; de la acela al rep. Peru la 10 Noembre ; de la regele in-

sulei Flaray la. 19 id. și de la Preș. rep. St. Salvador la 22 id. De
la Sultanul de Zanzibar asemenea scrisâre sosi la 5 Decembre ;

de la Preș. rep. Nicaragua la. 9 id.; de la Preş. rep. Chili la 22 id.

şi de la Preș. rep. St. Domingo la, 24 Decembre. Ca consecință a
aplanărei cu bine a chestiunei Arab-Tabiei și ca representantul săi
„să nu rămâe singur făcând excepție, Împăratul Rusiei numi în qiua
de 9 Decembre pe Principele L. Urusov în calitate de Trimis extraordinar şi Ministru plenipotenţiar al săi pe lîngă M. Sa Domnul
nostru. Principele Urusov sosind în Bucuresci presentâ, scrisorile
sale de creanţă în qiua de 29 Decembre 1880. Cu câte-va dile mai
mainte, adică la 24 Decembrie, Ministru Germaniei înmânâ M. Sale
marea cruce a ordinului Wiirtenbergez : Șoimul alb. As!-fel se
„termină anul 1880 care fu atât de bogat în fapte îmbucurătore
pentru noi Românii.

În anul 1881 care fu și mai bogat, cum vom vedea mai la vale,
la 13 Ianuarie guvernul Statelor Unite ale Americei de Nord numi

în România un însărcinat de afaceri în loc de consul general, și la
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19 d-l Schuyler presentâ M. Sale scrisorile sale de acreditare în
această calitate. După aceia M. Sa priimi scrisori de mulțumire
pentru recunâscerea independenţei din partea Preș. rep. Mexicului la 15 Ianuarie; din partea Regentului Chineă la 21 lanuarie; din partea. Preş. rep. Columbiei la 11 Februarie, din partea

Preş. rep. Haiti la 26 Februarie; în fine din partea Șahului Persiei la 8 Aprilie. De aci în colo felicitările proclamării independenţei, fură confundate cu acelea, ale proclamării Regatului, despre care voii vorbi în capitolele următore. Înșir aci întrega enu-

merare cronologică a seriei scrisorilor de recunâsceri, ca să nu le
mai repet în urmă încă o dată, după ce voii termina cu descrierea
proclamărei independenţei.

La'15 Septembre M. Sa priimi o scrisâre de felicitare pentru

ambele evenimente din partea Regelui Insulelor Sandwich şi din
partea Regelui Siamului; la 26 id. din partea împăratului Chimei şi a Șahului Persiei ; la 10 Noembre de la Spltanul Fezului

și al Maroculuă ; în fine la 29 Ianuarie 1882 de la Impăratul Japonei.

XVIII.

Proclamarea regațului României.
Anul 1877 fusese pentru România isvorul a multe fapte bine-făcătore și născătorul unei eri cu totul nouă pentru istoria sa pojitică. In acel an națiunea întrâgă fără deosebire de partide poli-

tice voi să se afirme cu stăruință și energie ca națiune îndestul
de bine preparată pentru a intra și a se număra între națiunele
europene înnaintate în civilisaţiune, și dovedi lumet întrun mod
strălucitor că calităţile strămoșesc n'aii perit, că însuşirile rasei
din care se trage n'aii slăbit și că din contră ele s'aii desvoltat și

ati sporit.
Ce era România la 1 Ianuarie 1877? o ţărișoră vasală celui
mai putred și mai înnapoiat dintre imperii: Turcia, și ce deveni
la 31 Decembrie același an? o ţâră neatirnată prin ea însăși, victori6să, prin eroismul fiilor săi și sburând cu mândrie pe câmpul

de on6re din victorie în victorie, ne ajutată de nimeni.
La început umilită, la sfîrșit falnică, la început nesocotită, la
sfirșit temătâre, la început batjocorită, la sfirşit admirată, la început nesocotită și la sfirşit pismuită; o epocă întregă, plină de cele

mal transformătâre transiţiuni în câte-va luni! Tâte aspiraţiunile
cele mari după care ai suspinat cu dor toţi strămoșii noştri și
pentru care 'şi-ait vărsat sângele și comorile: Mircea, Ştefan, Țe-
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peș, Mihaiii, lân Vodă şi toți marii eroi al n6mului românesc, fură,

realisate cu prisos numai în câte-va dile!
Asemenea, epoce nu vin de două ori în destinele unei naţiunei;

ferice sunt poporele acelea, care sciti să profite de ele, și mai cu
semă ferice, de o mie de ori ferice de conducătorii lor cari sciii
să le ghicâscă, să le prepare, să le creeze şi apoi'să tragă din ele

tote folosele. Printr'asta se deosibese naţiunile și 6menii cei marţ
din leota de piemei. Datoria ne calcă a mărturisi cu franeheţă că,
conducătorii României din acel an aii sciut să prepare cu dibăcie
marele evenimente și că națiunea a sciut să tragă cu vrednicie din.

ele t6te folosele putinciose.
R&sbâe între Rusia şi Turcia ai mai (fost multe de la 17121 încoa;
armatele 'Țaruiui aii mai trecut dincoa de fruntarii și încă de mai
multe oră, sub pretext d'a apăra creștinătatea, de prigonirile păgânesci, dar nici o dată Românii n'a cules râdele ce a cules acum.

Ruşii până la 1877 intraii în țâră cu crucea în mână ca amici și
protectori, dar globeaii orașele, rechisiţionaii satele, luau Omenii

„de beilic, devastaii și pârjoleaii tot ce întâlneaii în cale, și apoi,
după ce încheiat pacea, se întorceaii în patria lor lăsându-ne ţara
tot umilită cum
cum ai găsit'o.

aă 'găsit'o, dar mai sărăcită

de
și mai împilată
,

„ De astă-dată însă lucrurile s'aii petrecut cu totul alt- fel; ai fost
între Români

omeni

curagioși cari at cutezat

să dică puternicu- -

lui "Țar când el a ameninţat moșia Românescă cu tradiționala în-.

|
vaziune:
—— Sire, not ne vom opune contra, formidabilelor vostre puteri
dacăa veti intra cu sila, și sunt sigur că, chiar dacă ne veţi sdrobi,
nu vă&-veţi putea opri d'a ne stima.
Audind acest răspuns semeţ dar demn, Țarul uimit de atâta în--

drăsnelă rămase încremenit, se supără chiar, dar nu intrâ în Ro-

mânia fără de voia n6stră, și închee cu noi cunoscuta convenţiune
care ne păstra intacte: forma de guvern, administraţia, armata și
nesupărata funcţionare a tot organismul nostru politic. Nu s'aii
purtat Rușii ast-fel pentru că s'a speriat de semeţia nostră, ci pen-.
tru că a admirat curagiul cu care conducătorii noștri ne-ai apărat
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drepturile, și sa

-

ferit d'a provoca conflicte chiar cu un Stat cre-

știn și chiar în momentul în care armatele

sale intraă în răsboiit

cu Turcii spre a veni în ajutorul creştinilor, şi a crea, prin ele
complicaţiuni ne plăcute.
În urma, acestei convenţiuni Rușii, precum am vădut din descrierile făcute la timp, ai intrat în ţera n6stră ca amici; a plătit
tâte stricăciunele și aprovisionările făcute prin bună înţelegere,
şi când ati avut nevoe de ajutorul 6stei nâstre n'a mai încorporat?o în legi6nele lor ca pe tunarii și grănicerii noștri la 1854, ci
cooperară alături cu noi ca egal cu egal, gustară împreună cu noi

amărăciunele nereușitei și bucuriele isbândei, împărţiră, împreună
cu noi laurii victoriei și ne numi aliaţii lor

Acestea sunt fructele ce culeg 6menii cu inimă bărbată și cer-

bicie ne înfrîntă, iată pentru
de cele de mai nainte, de și
tot cu aceiași vrednicie, tot
netemere de morte.
Vrednicia Românilor de la,
nul politie avu drept resultat

ce se deosebiră resultatele de acum
mai nainte oștenii noștri sai bătut
cu aceiași bravură și tot cu aceiași
1877 pe câmpul de resbel și pe tereproclamarea independenței Româ-

niei și recunoscerea ei întrun mod formal prin tractatul de la
Berlin. Printr'acest act totul era săvârşit pentru nok: România era

independentă, Europa întregă numise Miniștri plenipotenţiari șŞi in“trase cu guvernul Român în relaţiuni regulate, ţinta tuturor aspiraţiunilor nostre era pe deplin realisată,; restul era decorum, eti.
chetă, podobă.
Pentru noi Capul statului Român era Domn, adică de sine stă-

pânitor, rege, împărat, suveran absolut ori constituţional, cum am

vrut nol după timp și împrejurări, și tot Domn putea să rămâe,dar
restul Europei nu se gândea tot ca noi. Pentru cele-l-alte naţiuni
titlul de Domn era încă o rămășiță a reminiscenţelor de vasalitate
de tristă memorie: tot voevodul, tot hospodarulregulamentului organic, tot principele vasal; schimbarea etichetei era dar de rigdre.
Noi nici nu ne gândeam la ea, dar opiniunea publică streină
avea, ochii aţintaţi tot spre ea și sta Merei la pândă ca s'o vadă

când de când schimbată și 'şi bătea capul ca să ghicâscă mai di-
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nainte când se va realisa şi ce obstacole politice se opuneaii d'a
nu se împlini mai curând ?
Fie-ce mișcare a Capului statului și a guvernului Român era
interpretată de presa europenă ca o negoţiare pentru dobendirea
titlului, de regat și fie-ce călătorie ca o solicitare pentru a ajunge

la scop. Dacă Măria Sa se duse tâmna trecută în Germania. spre
a'și vedea părinţiişi a regula în familie chestiunea succesiunei
tronului, și daca, cu acâstă ocasiune făcu câte o visită impusă de
rigorea etichetei împăratului Austriei şi Germaniei, politicienii și
reporterii diarelor împrăsciară în tâtă lumea. vuetul că Principele

României a plecat în Europa ca să tocmâscă pretul cu care să
obiie pentru e! titlul de rege și pentru ţera sa pe acela de regat.

Asemeni dacă D-l Prim-Ministru Brătianu a fost priimit în audienţă de Împăratul Austro-Ungariei și acela al Germaniei în anul
1880 și după aceia ai avut întrevederi cu Baronul de Haimerle,
cu Principele de Bismarc, cu D-] de Radovici şi cu alte personagii
marcante din ambele imperii, și iarăși dacă D-l Ministru al afacerilor streine după atunci a mers la, băi în Austria, spre a'și restabili sănătatea, reportorii diarelor ai întrevădut tot un scop politic relativ la regalitate și aii inventat felurite conjecturi din acele

visite şi din acestă călătorie balneară. In fine era pretutindeni împrăsciată credința că România tindea să dobândescă titlu ce avea
dreptul să porte, titlul ce merita, adică pe acela de regat, și t6tă
- Tumea aștepta diua de 10 Maiii ca o di destinată pentru adoptarea
acestui titlu.

Românii însă, care tot ce ati dobendit mare și glorios acum ca,
tot-d'a-una, aii dobândit numai cu ei și prin ej, prin răbdare, tact

și cumpănire, ca, să vie în mod firesc la timpul priincios, aii voit

să dobândescă și acest titlu, acest decorum, acâstă etichetă, tot
prin €ă şi cu ei, adică fără de nici un ajutor strein și să merite deviza cea nouă ce 'și-aii însuşit de curând și aii pus-o pe noua lor

decoraţiune, pe aceea a Cor6nei României: Prin noă înşine.
Pe când Europa era frământată, de resolvarea chestiunei grecesci și de cele petrecute în Egipt prin revolta lui Arabi-Pașa care
a adus după sine ocuparea Egiptului de către trupele Engleze ce

=
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dureză, și adi, şi pe când se găsea înmărmurită de odiâsa crimă,
care a smuls din numărul celor vii pe fostul nostru aliat, pe Alexandru al I-lea, pe împăratul Rusiei, care a admirat atât de mult
pe câmpul de ondre bravura oștenilor noștri și adesea i-a apărat
contră, asupririlor celor ee! înconjurat, iată că de o datăși fără
de veste se întâmplă, un eveniment de nimeni așteptat, de nimeni
preparat, un produs al primului moment, un fiii al imboldului instantanei

|

-

-

În giua de 13 Martie D-lT. L. Maiorescu lua cuvântul în Cameră spre a desvolta o interpelare privitor» la, polițiea, generală
a guvernului liberal, și cu acea ocasie pronunţă cel mai violent
şi mai veninos dintre tâte discursurile sale. D-sa făcu aspre critice mai ales politicei interi6re a guvernului care ar micşora după
D-sa prestigiul țărei și ar slăbi dinastia. D-sa începu prin a spune
că guvernul și partidul liberal hrănea şi încuragia idei rsvoluţio-.
nare, propaga sait lăsa să se propage scrieri incendiare și aţiţare
la turburări, prepara asasinate sai simulacre de asasinate, insinuând că atentatul lui Pietraru, a cărei victimă fusese de curând
D-l Brătianu, a fost preparat și pus în executare de către guvern,
şi termină prin a acusa, guvernul că n'arfi sincer monarhie şi sin-.
cer dinastic, şi că membri acestui guvern, ca vechi aderenţi ai republicei, ar hrăni idei republicane, n'ar fi un guvern de ordine ci

de desordine, un partid care tolera și chiar susţinea p= mulți ni-:
hiliştă şi propagatori de idei revoluționare.

D-sa

merse mai

de-

parte, acusâ pe Miniştri şi pe D-l Rosetti că se fereaii de a proclama regatul, căci preparaiă pe sub ascunse proclamarea republicei și surparea. dinastiei, ba încă spuse că D-l Brătianu a făcut”

câte-va acte pregătitore stabilirei succesiunei tronului în România numai cu scopul d'a. masca intenţiunile sale antidinastice.
D-l Prim-Ministru |. C. Brătianu se apără în modul cel mai vic-.
torios contra tuturor acestor acusaţiuni și făcu declarațiunea că
viitorul cel mai apropiat îl va desvinovăţi de tote aceste acusa-

tioni. După aceia mai vorbiră pro şi contra guvernului: D-nii N. lonescu, A. Stolojan,C, A. Rosetti, P. P. Carp, N. Fleva și iarăși Primul Ministru apoi în urma cuvântărei D-sale, Adunarea Deputaţilor
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închise discuţiunea și trecu la ordinea dilei cu mare majoritate.
Furtuna din Cameră fusese potolită, dar cu tote acestea publicul
ce] mare, opiniunea publică rămase încă sub impresiunea penibilă
a cuvintelor rostite de D-l Maiorescu și bănuiala începu să se strecore în inimele mulţimei. Ca să risipescă acea temere D-l PrimMinistru se duse la palat în dimineța dilei de 14 Martie, îi spuse

că majoritatea representaţiunei naţionale îi cerea cu stăruinţă ca

să proclame regalitatea chiar într'acea di și ceru M. Sale ca să i
dea voe d'a se supune voinţei majorităţilor și d'a consimţi să proclameregatul. M. Sa de o cam dată făcu 6re-care obiecţiuni în privința oportunității, spuse că nu era timpul bine ales, tocmai atunci
când împăratul Rusiei era întins pe catafale mort și ucis de mâni
criminale, și ceru amânarea măcar până după înmormântarea împăratului. La aceste obiecţiuni D-l Brătianu precum și toți ceiPalţă miniştri cars "] însoţise la. Palat, îi spuse că ori-ce amânare
după interpelarea D-lui Maiorescu era imposibilă, mulțimea era
surescitată, opiniunea publică o cerea cu insistenţă și guvernul nu

mai putea să se opue. Faţă cu acâstă stăruință M. Sa fu silit să
consimţă, și dătu Miniștrilor voie d'a face tot ce vor găsi de cuviinţă într'acestă privință. După aceea în qiua de Sâmbătă 14 Mar„tie anul 1881, și a doua di după desvoltarea acelei interpelări memorabile, prin care sufletul și adevăratul cap al partidului conservator dintr'acele timpuri, D-l 'T. L. Maiorescu acusase pe partidul
liberal de la putere că nu era. dinastic și monarhic, D-l Colonel D.
Leca unul din cei mai influenţi membri ai partidului liberal şi din
cei mai principali autori ai resturnărei răposatului principe " Alecxandru l6n Cuza, răsturnare care a adus actuala stare de lucruri,

se sui la tribuna Adunării Deputaţilor
în mijlocul unor desbateri obicinuite,
meni, D-sa citi cu o emoțţiune vădită
«In fața împrejurărilor existente și

pe la trei ore după amiadă,
și pe când nu se aștepta nimoţiunea următâre :
conform voinţei stăruitâre

«a naţiunei necontenit manifestată;

«Spre a întări și mai mult stabilitatea și ordinea, interidră, și
<a se da cu acesta încă o garanţie că Monarchia Română, fiind în

,
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«aceleaşi condițiuni ca alte state ale Europei, va putea ispira mai
«multă încredere.
« Adunarea, Deputaţilor.
«În puterea dreptului de suveranitate cel are națiunea.
«Aclamă pe Măria Sa Regală Domnul Carol 1 ca Rege al României».
:
Acestă propunere fu priimită
cu aplause sgomotâse care se prelungiră mai multe minute și imediat deputaţii trecură, în secțiuni

spre a o studia şi a o.transforma în proiecţ de lege.
La minut animosităţile politice dispărură ca, prin farmec, foștii
dușmani de eri veniră să se îmbrăţișeze frăţesce și să'și dea mâna
spre a coopera cu ocasia acestui act solemn la fericirea patriei;
secțiunile numiră ca delegaţi persone marcante din tote partidele,
și anume pe Colonel D. Leca, G. Vernescu, N. Ionescu, P. Carp, N.
Fleva, General Călineseu și N. Nicorescu, și delegaţii numiră raportor pe propuitorul moţiunei, adică pe Colonel Leca, care după
un raport de circonstanţă scurt dar bine simţit, citi următorul proiect de lege:
Art. 1. — «România iia titlul de regat, Domnul ei Carol Lia pen«tru sine și moștenitorii săi titlul de Rege al României».
Art. 2, — «Moștenitorul tronului va purta titlul de Principe
«Regal».

Președintele Adunărei, D-l C. A. Rosetti, deschise îndată discutiunea şi luară pe rend cuvântul: D-nii C. A Rosetti, Al. Lahovari,
N. Ionescu, N. Fleva, G. Chițu, D-l Ministru al Afacerilor străine

B. Boerescu și D-l Prim-Ministru ]. Brătianu. Prin cuvântările ce
rostiră fie-care la rândul s&ii declară solemn în numele partidului

ce representa, că adera la acest act mare şi naţional și'l priimea.
cu bucurie şi fericire. După ce se închise discuţiunea, puseră pro-

tului, contrarii acusaţiunilor ce '! adusese D-l Maiorescu, D-l C.
își r&sbună în
A. Rosetti Preşedintele Camerei, fostul republican,
contra, defăimătorului săii în modul cel mai nobil ce pote omul să

e

iectul la vot şi îl adoptară fără de nici o modificare, în unanimitate.
Prin discursul ce rostise mai nainte de punerea la vot a proec-
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'si răsbune contra unei acusaţiuni nemeritate. Cu acea ocazie D-sa.
făcu următârea, declaraţiune :
—

Sunt la sfirșitul vieţei mele

după regulele naturei; în ase-

menea, momente, nimeni nu se pâte îndoi de sinceritatea acelui
ce vorbesce..... Dacă ne-am combătut une-ori, lupta a fost în lucruri mici; când a fost însă vorba de naţiune n'a fost român care
să fie în dividiune ; n'a mai fost dividiune ci unitate : Nici o lovire
nu pote să sfărime o naţiune cât de mică, când ea este unânimă;
şi unanimă a fost şi va fi România în t6te chestiunile mari... Recunoscător sârtei care 'mi-a dat mie acâstă fericire, rară în analele istoriei, vă dic că adi aţi încoronat și viaţa. mea. Trăiască Ro-:
mânia, trăiască Majestăţile lor Regele și Regina.

D-l Al. Lahovari în numele partidului conservator făcu declaraţiunea, următâre :
— Îndrăsnese a declara în numele partidului conservator, care
a fost tot-d'auna credincios Domnului Carol [, în timp de prosperitate și în timp de nevoe, că astădi, de și în minoritate, de și puţină, îl aducem încă ceva, care merită a fi prețuit : unanimitatea
representanţiunei legale a ţărei.
D-l Prim-Ministru terminând discursul săă în care resuma tot
ce sa spus de către toţi oratorii, reaminti cum Românii aii ridicat
vocea lor încă din timpul Divanului ad-hoc, precum și la Londra

și la Paris, și au cerut unirea Moldovei cu Valahia într'o singură
ț6ră și într'un singur regat.
Adi după mai multe decenii de ani, acea.
„dorinţă exprimată cu atâta căldură e uh fapt împlinit; el n'a încetat nici o dată d'a fi obiectul aspiraţiunilor tuturor patrioților.
“După adoptare proiectul fu trimis imediat la Senat prin D-l G.
Leca, după ce obținu de la M. Sa semnătura mesagiului; ajungend
acolo el fu asemeni priimit cu aplause entusiasmate. Senatorii se

retraseră îndată în secţiuni și secţiunile, după o scurtă desbatere,
în care partidele asemeni se contopiră într'un acord frățesc, numiră delegați pe D:] G. Cantacuzino, G. Leca, Costin Brăescu, Eugenie Stătescu și D-l I. Ghica. Peste un quart de oră, Președintele
Senatului, Principele D. Ghica, deschise şedinţa și raportorul delegaţilor D-I 1. Ghica, citi o scurtă și succintă expunere împreună
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<u proiectul de lege. După aceia discuţiunea fu deschisă și luară cuY6ntul D-l Catargiu, G. Cantacuzino și V. Alexandri, cari asemenea

declarară în numele partidelor ce representaii că, se asociati la,
acest act măreț, după aceea, proectul fu pus la vot și adoptatiarăși
cu unanimitate.

Indată ce acest proiect dobândi putere de lege, pe la. orele 6
după amiadi, Senatorii și o mare parte din deputaţi veniţi într'adins, cu Mitropoliţii și Episcopii în cap, porniră pe jos de la palatul Senatului, traversară Bulevardul şi o mare parte din calea
Victoriei, urmaţi de o mulţime imensă de popor care se adunase
îmbuldindu-se din tâte unghiurile orașului, şi merse ast-fel în pro-

cesiune la, Palatul Domnitorului ca, să comunice M. Sale fostului
Domnitor proclamat Rege voinţa ţărei.
Acolo se petrecu una din scenele

cele-mai mișcătore care
«
va

r&mânea etern neștârsă în mintea asistenţilor.
Imposanta deputaţiune găsi pe Domn alături de Măria Sa
D6mna și înconjurat de Miniștrii Săi în sala Tronului; dnpă ce se
vădu înnaintea Lor Președintele Senatului, Principele Dimitrie
Ghica, rosti cu o voce forte mișcată următorele cuvinte:
„Măria

Ta“,

«Sunt mânâru şi fericit că sorta m'a, desemnat a veni din par-

«tea Senatului și a Adunării Deputaţilor a da citire Măriei Vostre
«Regale legea ce s'a votat astăgi de Corpurile Legiuitore și prin
«care se încoroneză dorinţele întregei naţiuni».
După aceia citi conţinutul legei de mai sus. In urma, acestei lecturi lu cuvântul Măria Sa şi cu o voce vibrândă de emoţiune, respunse în modul următor:

„Domnilor

Senatori, Dommilor

Deputaţi“,

«Mare și solemn e momentul în care representanții naţiunei aă
«venit în jurul Mei spre a'Mi supune hotărirea unanimă a Cor«purilor Legiuitore. EI începe o f6ie nouă în cartea în care stă
«scrisă viața poporului Român și închide o peri6dă plină de lupte
«şi greutăţi, dar și bogată în bărbătesci silințe, în eroice fapte.
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«În acest moment voiii repeta aceia ce am spus în tot-d'a-una,
«că voinţa naţiunei a fost în tot-d'a-una călăuza Domniei Mele. De

şi eu în«15 ani sunt Domnul României, înconjurat cu dragostea

și
«crederea, naţiunei; aceste sentimente qilele bune le-a înveselit
«qilele grele le-ai întărit între no).
«Mândru dar am fost ca Domn, scump mi-a fost acest nume pe
«care s'a revărsat în trecut rada de glorie și de mărire peniru
«viitor, însă România a credut că este necesar și conform cu în«tinderea, cu însemnătatea și cu puterea dobendită și manifestată
«prin acte neîndoelnice şi care ai înnălțat numele ei, de a se pro”
«clama ca Regat.
«Nu dar pentru minepersonal ci pentru mărirea Ţărei Mele prii«mese titlu care exprimă dorința cea mai vie care arde de atâta.
«timp în inima fie-cărui Român, dar care nu schimbă întru nimic
«legăturile strîns stabilite între mine și naţiune și care aii dovedit
«cât sunt de tari evenimentele ce le-ain petrecut împreună.
«Fie ca primul Regeal României să se bucure de aceiași iubire
«ca acel care până astădi a fost și rămâne Domnul ei, căci pen«tru mine dragostea acestui nobil și viteaz popor, căruia am dat
«inima și sufletul meii, este mai scumpă și mai preţi6să de cât tote
«măririle care înconj6ră corâna».

După aceste cuvinte Regele se cobori după treptele Tronului
în mijlocul representanţilor naţiunei, al căror ochi erati umedi de
lacrămi de înduioșare smulse de românescele

sale

cuvinte, și le

mulţumi în numele Părei de înțelepciunea și entusiasmul cu care
realisase acest măret, fapt.

Indată ce se retrase Senatorii și Deputaţii din Palat, veni în cea.

mai deplină ordine o imensă procesiune compusă din tot ce are
inteligenţa, comerţul și industria bucuresceană, nai însemnat Și
salută în numele Capitalei României pe Primul Rege al ei. După

densa, veni imediat un conduct cu face tot atât de imposant com-

pus din tâtă junimea studi6să și imediat a treia procesiune apieţii.
Regele și Regina priimiră cu bunătate pe toţi, chemară sus pe conducătorii procesiunilor și le mulţumi în modul cel mai afectuos.
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Sera fu tot orașul iluminat numai de către cetăţeni, căci cu
acestă ocasiune Statul și comuna nu fură de loc daţi de cheltuială;
numai cetățenii din tote stările sociale își deschise largi pungile
și s&rbătoriră, cu măreție marele eveniment, spre a dovedi lumei
că Monarhia, și Regalitatea sunt aspiraţiuni populare în România
și că Regele ei, fostul brav Căpitan de la Plevna, este iubit de către
poporul săi.

A doua di la 15 Martie se publică legea prin care România
lua titlu de regat şi Domnitorul pe acela de Rege al României,
dar tot de odată se strînse stegurile

și se curmă serbările, spre

semn de doliii pentru perderea fostului aliat al noului Rege, a Majestăţii Sale Alexandru al II-lea imperatorele Rusiei, ale cărei ră„_măşițe se înmormântat în Petersburg chiar în acea di; de a doua
di însă serbările, iluminațiileși manifestaţiunele reîncepură și se
ținură lanţ o săptămână întrâgă.
In diua de 16 Martie se oficiâ la Mitropolie un 'Te-Deum solemn de mulţumire pentru proclamarea Regatului, în diua, de 1'7
M. Sa priimi tot corpul ofițeresc din garnisâna capitalei, căruia
îi adresâ, o cuvântare înflăcărătâre şi '% dise că marele act pe
care la proclamat națiunea. la pregătit și Va înlesnit virtutea, şi
devotamentul oștirei; ela eșit din generosul sânge cu care dânsa
a stropit temelia pe care s'a construit edificiul politic al României.

La, 18 M. Sa priimi pe înaltul cler sub conducerea P.S. S. Mitropolitului Primat; apoi pe rind Curtea de Casaţie şi Curtea de
Compturi care asemeni depuse la picădrele tronului respectudsele
lor felicitări și priimiră drept răspuns cuvinte înflăcărătâre. La 21
priimi în sala Tronului, pe membrii Academiek.tomâne și la 22:
Consiliul comunal, Corpul profesoral Universitar, Secundar și
Primar, Curțile și Tribunalele, pe toţi funcţionarii Statului precum și pe cei ai instituţielor de credit, de cultură și de caritate, aflate sub controlul Statului, care adresară M. S. felicitări căldurose. După aceia veniră pe rînd t6te stările sociale ca să salute
cu respect şi iubire pe noul Rege. De la proclamarea regatului încoa în curs de o săptămână, în tote dilele dimin€ţa, după amiadi

și sera defilară pe dinaintea M. Lor şi pe dinaintea palatului, tâte
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clasele societăţei Române şi streine stabilite în România, tote individualităţile marcante, toți representanţii grupărilor culturale,
economice, de ajutor şi de caritate; toți pe rînd veniră să depue la
piciorele noului Tron sentimentele lor de devotament și de mulțumire, şi toți plecară mângâiaţi de afeetudsele cuvinte ce priimiră,
în schimb de la Suveranii Lor.
Streinil nu rămase mai pe jos, colonia Elenă, colonia Bulgară,
colonia Austriacă, colonia Ungară, colonia Germană, colonia Francesă, colonia Italiană, colonia Sârbă, colonia Rusâscă, în fine toţi
representanții colonielor streine, veniră în cap cu fruntașii lor ca
să depue la piciorele Majestăţilor Lor după putere omagiile lor
de supunere și de respect. Dintre tâte aceste manifestaţiuni cele
mai imposante fură ale societăţilor Germano-Austriace de musică,
gimnastică, tir, etc. şi ale societăţilor de ajutor mutual Israelite

întrunite în două grupe imense care însoţiră acest act cu un decorum grandios aprâpe egal cu al Românilor.
Oraşele nu se lăsară a fi întrecute de Capitală ; telegramele Și
adresele de aderări și felicitări începură să curgă din tâte părţile
spre Capitală, de îndată ce se vesti faima cea bună, iar manifestaţiunile, iluminaţiunile și s&rbătoririle începură să se organizeze
pretutindeni. Chiar dincolo de fruntaril pe unde bate inimi de Români se întinse într'un avânt șirul serbărilor și toți Românii de

pretutindeni salutară cu dragoste și iubire Regatul României.
Mişcat de aceste unanime și spontanee manifestaţiuni de devotament și entusiasm, M. $. Regele adresâ în diua de 5 Aprilie Pres.
Cons. de Miniștri o epistolă prin care '] însărcina să adreseze tuturor Românilor și locuitorilor din România care prin viii graii saă
prin depeși îi adresase felicitări și manifestări de omagiu, căldurosele Sale mulțumiri.
Românii își făcuse cu prisos datoria, țera prin toţi representanţii
sti aderase la faptul cese săvârșise și toţi fii! patriei din tâte unghiurile ei salutase pe Regele lor, dar faptul încă nu era pe de-

plin consacrat, avea nevoe încă de o formalitate: Puterile streine
trebuia să-și dică cuvântul lor pentru ca noul Regat să intre în
mod definitiv în concertul european.
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Furopa, care nu se aştepta, la resolvarea acestei chestiuni întrun mod așa de brusc, rămase de o cam dată în loc uimită, și
câţi-va vecini care voiaii să profite de acestă ocasiune și să câră
Ore-care compensaţiuni pentru realisarea

acestui pas, voiră să

opue vetul lor, dar momentul fusese prea bine ales de Români.
In acele timpuri Europa era prea mult încurcată cu chestiunea,
srcă, cu cea egiptenă şi cu nihilismul din Rusia care mersese cu
cutezanţa până a asasina într'un mod atât de crud pe cel mai po-

pular din Suveranii Europei, pe ţarul liberator al țăranilor marelui Imperii. Aceste trei mari chestiuni începuse să îngrijescă pe

tote căpeteniele Statelor, și totă lumea politică se temea forte mult, d'ascorni noui complicaţiuni. Fură dar siliți bunii noștri vecini și
amici ca, să priimescă de bun și cât se pote mal curînd faptul împlinit și să intre de îndată în relaţiuni politice cu noul Regat.
Prima putere streină care recunoscu Regatul Român fu Belgia,
sora nostră în libertate şi destinaţiuni, care asemenea ca şi noi
este fruct al voinţei fiilor săi. Representantul ei salută pe Regele
nostru în numele Regelui Să în diua de Miercuri 18 Martie. A doua di fu rîndul unei puteri mari, al uneia, din semnătârele trac- tatului de la Berlin, al fostei n6stre suzerană, al Imperiului Turcesc, al cărui Ministru Plenipotenţiar fu însărcinat să salutepe Regele României. 'Tot într'aceiași di făcură același lucru representanţii Greciei şi ai Principatului de Monaco șiicu o di îrinainte acela:
al Serbiei. In al treilea rând fu Italia, Franţa și Anglia, al căror representanţi se înfăţişară înnaintea Regelui alternătiv în diua de
Luni 23 Martie.
|
|
Cele din urmă puteri care trimise pe representanții lor ca să
depună felicitările lor la picidrele tronului României și să se bucure de bucuria nâstră, fură Austria, Rusia şi Germania, care în-

depliniră acestă formalitate în diua de 24 Martie. In aceiași di ai
salutat pe Rege și representantul Olandei, iar Joi la 26 representantul Statelor-Unite ale Americei de Nord şi la 27 Agentul Bulgariei. Pe lângă acâsta în diua de 29 Martie Generalul Ehrenroot
Min. de Resbel al noului Principat vecin veni în pers6nă ca, trimis

extraordinar al Pr. Alexandru ca să felicite pe M. Sa Regele în nu-
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mele săi pentru proclamarea regatului. După ce terminară, cu feli-

citările Representanţii tuturor Puterilor streine merse pe rînd la
palat și începură să depue în mânile M. Sale noi scrisori de creanță..
prin care Suveranii.și Capetele Statelor lor îi acredita din noi pe
lingă pers6na M. Sale, în care figura noul titlu de Regat şi de Rege
ce ati dobândit România și Suveranul săă în locul aceluia de Principat și de Domn. Tot într'același timp începură să sosâscă din
Statele care n'aveati representanți în România Misiuni Extra-ordinare care salutară în numele Suveranilor lor pe noul Rege ce a do-

bândit Europa.
Mai întâiii veni generalul rus Zurofi trimis extraordinar, care în

diua de 3 Aprilie fu priimit în audienţă solemnă la Palat ca să notifice M. Sale Regelui suirea pe tron a lui Alexandru III Împăratul
Rusiei şi să felicite în numele Suveranului săi pe primul Rege român. După aceia, la 5 Aprilie contele Hoyos Ministru Austro- Ungarieă presentă M. Sale nouile sale scrisori de acreditare și Regele
Suediei şi Norvegiei îi trimise scrisori de felicitare. La 7 id. presentă serisorile sale de acreditare Ministru. Germaniei ; la 14
id. acela al Greciei ; la 23 idem, Miniştrii Franciei, Turciei şi Ita-

liei; la 22 Maiii representantul Americei de Nord și la, 28 acelaal
Marei Britanii. În diua de 28 Aprilie M. S. Regele priimi scrisori
de felicitare de la Regele

Danemarcei şi la 6 Maii

de la Preşe-

dintele Republicei Elveţiane. În qiua de 5 Mait M. Sa priimi în audienţă solemnă pe Don Jean P. de Aladro care '] felicită în numele
M. S. Regelui Ispaniei pentru proclamarea regatului; la 5 Maiă
priimi pentru același scop pe Marchizul d'Aubepine Sully ca representant al Monâcului, și în aceiași di pe Monseniorele Pauli Arhiepiscopul catolic din Bucuresci, care" remise o scrisâre de felicitare din partea Papei Leon XIII-lea. La 22 Iulie priimi la Sinaia
pe Baron Aginar d'Adrada trimis extraordinar al Împăratului Brasiliei tot pentru acelaşi scop; la 4 Octombrie priimi pe D- 1. Staub,
care fu presentat M. Sale de către Ministru. Afacerilor străine ca
prim consul al Elveţiei în Bucuresci. La 26 id. priimi în audienţă

solemnă pe Ariman Chan trimis exraordinar însoţit de Mirza Kerim Chan atașat militar și Artaki Nevans

secretar de legaţiune,
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care fusese triimiși în misiune extraordinară de Şahul Persiei ca
să i remită felicitări din partea Suveranului lor pentru proclamarea Regatului, precum și marele cordon al ordinului persan Leul și
Sorele. La 15 Februarie 1882 M. Sa priimi pe D-LL. A. Keun care i
presentâ scrisorile sale de acereditare ca, Ministru resident al Olandei pe lângă persona, M. Sale cu titlu de Rege. În fine la 31 Martie
priimi pe D-l Kalievici care “i presintâ noui scrisori de acreditare
din partea Suveranului săi proclamat de curind Rege al Serbiei.
Ast-fel România a intrat în concentrul european și a priimit titlu
de care o făcuse vrednică bărbăţia fiilor săi. Astă-qi ea j6că un
rol demn de ea între Statele libere și independente, şi după cum
vedem alianţa sa este dorită, solicitată şi invidiată de către acei
ce până eri ne desprețuiaii și mergeaii cu nesocotinţă până a ne
contesta chiar dreptul d'a figura în lume ca expresiune geografică.

XIX.

Serharea

Încoronărei.

Era serbărilor nu se încheiase cu proclamarea Regatului și cu
recunâscerea sa de către Puteri; Regele trebuia să fie încoronat și
România, să aibă o corână regală. În giua de 6 Aprilie P. S. S. Calinie Miclescu Mitropolitul Primat merse la Palat și rugă pe M. L..
să fixeze o di în care, conform vechiului obicei al țărei, să se încoronezecu ceremonia bisericâscă prescrisă de ritualul ortodox și
cu cea politicâscă consacrată prin uz din timpuri imemorabile în
ceremonialul Curţii nâstre naţionale. De-o-cam-dată M. Sa Regele
se opuse cu energie, găsind acâstă formalitate inutilă, mai cu s&mă

pentru un ales al naţiunei. M. Sa răspunse că un suveran, fruct
al voinţei naţionale și ales printr'un plebiscit, încoronarea care e
"O consacrare a unui drept divin, era cel puţin un lucru de prisos,
dacă nu chiar un non sens. La aceste obiecţiuni mitropolitul r&spunse amintind M. Sale că pe lângă Domn

prin voința naţională

M. Sa era Domn şi prin mila lui Dumnedeii, după cum glăsuesce
titulatura, sa domnâscă, și că prin urmare încoronarea s6 impunea,

maj cu sâmă că M. Sa exercitaşi 6re-care atributuri bisericesci.
M. Sa nu iubia formalitatea, încoronării pentru că nică tatăl Săi
n'o iubea, ba încă Va şi consiliat să n'o introducă în protocolul

Curţii Sale. A. $.R.Pr.Carol Antoniii, care fusese născut și crescut
în Germania şi chiar pe trepte de tron,unde încoronarea nu e înuz
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îl povățuise încă de la proclamarea regatului să renunţe la, acest.
ceremonial costător, ostenitor şi inutil, care în Germania a întim-pinat tot-d'auna o desaprobare unanimă, mai cu s6mă că acest
obiceit nu era nici de loc potrivit pentru suveranul unui stat democratic și eșit din unanimitatea, voinţei naţionale și nică de loe
din dreptul divin. Statele cele noi ca Belgia, şi Grecia nu'l obicinuesc, insemnele corânei lipsesc, iar scepiru şi spada trebue să fie
moştenite și consfinţite de timp ca să aibă consacrarea istorică,
iar sabia. și topuzul din stemele vechilor Principate române erai
nisce vestigii ale timpurilor de vasalitate. Afară de acâsta actul în- .
coronărei e o ceremonie bisericescă din evul medii, fondată pentru ca puterea timporâlă să, fie o derivație a. puterei spirituale.

La aceste obiecţiuni făcute de M. Sa Regele, primul Ministru r&s- punse numai prin cuvîntul că așa, e obiceiul ţărei cerut de naţiune
în mod stăruitor, prin urmare trebue să fie respectat.De seeptru
potesă selipsescă, nefăcând parte din stema ţărei, sabia oportă M.
Sa la c6psă și topuzul e însăși puterea ce exercitză în virtutea con-

stituţiei și a drepturilor ab-antiquo consacrate din timpuri imemorabile, cu- mult mai nainte de vasalitate, iar cât pentru corână
ea pâte fi făurită din oţelul unui tun luat ca trofeă de la Turci,

căci prin puterea, armelor ţâra și suveranul

săi și-ai dobândit

corâna regală. Faţa, cu acestă argumentareM. Ș. bine-voi a con-

simţi să primescă consacrarea vechiului uz, şi serbarea încoronărei fu hotărită. Diua, alesă pentru solemnitatea încoronărei îu
diua de 10 Maiti, di scumpă Românilor prin îndoita amintire a suirei pe Tron a lui Carol 1 ca Principe Domnitor la 1866 și a proclamării independenţei la, 187.
Ca, să se săvârşescă, actul încoronării, trebuia o cornă, emblema, suveranităţii monarhice, și România cum am dis mai sus
nu poseda nici una; căci afară de Mircea cel mare și de urmașii
săi până la Matei Basarab în ţâra Românescă și de Alexandru cel
Bun, Ştefan cel. Mare și urmaşii lor până la Lăpușneanu în Moldova, nică unul din Domnitorii ambelor ţări Române ce le urmară.
nu mai purtase pe cap o cornă. Pe la începutul lunbi lui Aprilie:

se lățise vorba că s'ar fi găsit într'un musei din Cracovia corâna.
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lui Ştefan cel Mare și că guvernul Român s'a grăbit a face Ore-care cercetări oficiose spre a se încredința, de adevăr, dar sa constatat că acel svon n'a fost adevărat și sa luat hotărârea, ca România ca stat noii să 'și facă și coronă-nouă şi să creeze o tradiţiune prospătă extrasă din ultimele evenimente eare ne-ati pus
în posiţiune d'a avea trebuinţă de o coronă.
Fiind-că acest titlu Pam dobândit numai prin vrednicia armatei,
s'a găsit cu cale d'a se adopta ideea D-lui Prim-Ministru, adică da
face pentru Rege o cornă

de oţel tăiată dintr'unul din tunurile

luate de la Plevna; cât pentru Regină însăși Majestatea Sa a hotă- rât ca corna Sa să fie numai de aur fără nici o podâbă de pietre
preţiose. Aceste două scule s'ati lucrat cu multă măestrie în Bucuresci: cea diintâiii în arsenalul armatei și cea, d'a doua în atelierele D-lor Resch, giuvaergii ai Curţii, după desenul făcut de D-l -

Grigorescu pictorul, iar forma al6să de o comisiune de Gmeni spe-

ciall în eraldică. Forma corânei celei noui semănă eu corâna imperială bisantină ce în tot-d'auna a figurat pe stemele ambelor

Principate precum și d'asupra mărcii ţărei, adi în fiinţă, dar i sa
adăogat numai cereul ornat cu colţulețe-înflorate al corânei lui
Alexandru cel Bun, ce %-a fost dată de Impăratul Bisanţului An-

dronic Paleologu. După ce s'a ales acestă formă, a cărei înfățișare
este și estetică și conformă regulelor eraldice, se puseîn discuţiune
chestiunea solemnităţii religi6se a încoronării.
După tradiţiunile.păstrate până mai deună-qi, Domnii Români

se ungeaii cu sântul mir cel mare în biserica Curţii Vechi, și se hirotoniseaii întoemai ca împărații Constantinopolului, căci aveai
Gre-care prerogative religi6se. Acele prerogative le are și Regele

actual, căci el dă în mână toiagul păstoriei prelaţilor aleşi de naţiune, el întăresce prin decret regal alegerea lor și el numesce pe
i

toţi clericii în funcțiunile administrative ce li se încredințeză, însă
religiunea ortodoxă se opune la acestă sacrare, căci, se scie, Regele *
nostru este de religiune catolică, și cu sântul şi marele mir se unge
„numai ortodoxij. O altă susceptibilitate care are mai mult un caracter demâcratic, se opuse la sacrarea, religi6să ; Capul statului
al de ţeră prin voinţa naţioRomân este Domn constituţionales
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nală, și Domnii cară se.ungeati până mai de ună-di cu mir, domnea numai prin mila lui Dumnegei. Se decise dar ca, să se facă
solemnitate religisă numai pentru sfințirea corânei, după regulele
prescrise de biserica nâstră, iar restul serbării se organisă a fi pur

laic, naţional și mai cu s6mă popular.
Guvernul luâ, măsuri ca serbarea să fie una din cele mai strălucite, dar n'a rămas singur și nesecundat de nimeni; comunele
și mai cu semă, particularii îi dădură cel mai activ și mai energic
ajutor, își deschise pungile largi de tot, înfiinţară comitete, se puse
pe lucru cu o energie neobicinuită și reuşiră d'a face ca, serbarea
încoronării Regelui României să întrecă multe

altele de aseme-

nea, fel, făcute în capitalele statelor celor mai înnaintate în civilisaţiune.

Preparativeie fară mari şi începute cu mult mai nainte de diua
hotărâtă ; stradele de la palat și până la Mitropolie și de acolo
la Bulevard se pavoazară întrun mod splendid și se acoperiră de
estrade imense pe care să stea comod spectatorii. Direcţiunile tuturor drumurilor de fer din ţeră înjumătăţiră preţul locurilor spre
a înlesni venirea vizitatorilor în Capitală, primăriile taturor comunelor urbane și rurale din ţeră, precum și consiliile tuturor jude-

ţelor hotărâră a trimite câte trei delegaţi în Buzuresci, spre a lua,
" parte la bucuria, generală, și Poliţia, Capitalei în unire cu Primăria luară m&suri d'a procura, visitatorilor spre a nu fi exploataţi
de otelieri, loguinţe comode și eftine în case particulare. Din nenorocire timpul ploios care începu de pe la finele lui Aprilie, contrariă mult execuţiunea lucrărilor
parte din amatori

începute și împedicâ, o mare

d'a, asista, la marea

solemnitate.

Drumurile de fer mai cu s6mă fură întrerupte în mai multe direcţiuni; linia, Ploesci-Predeal încetă de a funcţiona din causa ruperei șoselei de la Câmpina în sus în mai multe locuri, linia-Roman-Galaţi asemenea fu rasă cu totul de la. Mărășesci până la
Barboși și chiar linia Bucuresci-V ârciorova. suferi o întrerupere
de câte-va dile prin ruperea şioselei în dreptul Gherganilor. Cu tote
acestea, serbarea tot reuși mai cu asupra de cât ori-ce așteptare,
și mulţimea visitatorilor Români și streini începu

să curgă de pre-

i988
tutindeni și să împestriţeze cu figuri noui și costume variate stra-

dele Bucurescilor.
Programa serbării fu publicată cu o lună înnainte, dar de trei ori
modificată și tocmai cu două qile mai 'nainte fu adoptată cea, de-

finitivă în care se schimbâ până și itinerariul ducerei Majestăţilor
Lor de la Palat Ia. Mitropolie şi înnapoi. Acestă schimbare proveni din faptul că cu aprâpe o lună mai nainte de diua hotărită
pentru încoronare, un eveniment politic important nejustificat și

neasceptat se petrecu. D-l I. C. Brătianu se retrase din presidenţia Consiliului de miniștri și din minister și fu înlocuit prin fra-

tele său D. Brătianu care luâ Presidenţia Consiliului și Ministerul
Afacerilor străine. Acestă schimbare de persâne provocată după
unii de chestiunea Dunărei, despre care voii vorbi altă-dată,
nu
aduse din norocire pentru liniscea ţărei într'asemenea timp și O
schimbare de regim, ci tot liberalii rămase la putere.
Încetul cu încetul se apropia diua cea mult așteptată și, cu cât .
se apropia, cu atât se mărea, mai mult impacienţa Românilor d!a

o vedea și d'a o petrece cu bine. Din fericire timpul cu câte-va dile
înnainte se porni spre bine și îngădui lucrătorilor decoraţiunelor
d a L executa în linisce.
7. Mai sosi în Capitală A. S. R. Pr. Leopold de Hohenzoller fratele M. $. R. Regelui, însoţit de fiii Săi Pr. Ferdinand și Ca-

rol, ca să „asiste la, serbările încoronării. A. L. R. fură găsduiţi la
Palat. La 9 sosi Feld-Mareșalul de Bauer trimis extraordinar al M.
S. Împăratului Austro- Ungariei tot pentru același scop.
Cu două dile mai "nainte începură să sosescă, delegaţii comunelor rurale îmbrăcaţi în pitorescele Jor costume țărănesci, care
prin varietatea, bogăţia și frumuseţea formelor lor, representaii
nu numai fie-care judeţ sai plasă ci fie ce zonă muntâsă sati câmpână. şi chiar fie-care sat sat cătun.
Noua, Românie, adică Dobrogea nu rămase mai pe jos și ne trănise și ea representanți din tote naţionalităţile ce o populză : Români îmbrăcați ca fraţii lor de dincoa, Bulgari cu poturi largi și
cu ilec cafenii, Greci cu fermenea albă, manta cu găitane negre și
șalvari “albaştri largi, Turci cu halaturile lor lungi și împestriţate,
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brâuri și turbane monstruâse, Tătar, Lipoveni, Evrei și chiar Germasii în costumele cele mai variate și mai- surprindătăre; prin urmare privirei locuitorilor Capitalei, pe lângă priveliscea, balconelor și estradelor ce se terminase și începuse a se decora întrun
mod uimitor de frumos, se mai prezenta încă o curiositate nouă ŞI

vrednică de admirat: aspesctul acestor figuri și costume atât de va:
riate circulând pe strade ca într'o nemărginită sală de bal într'o

n6pte de carnaval.
Fie-cărui delegat pe lângă găsduiala cuviinciosă i se dete și un

semn distinctiv, adică o brasardă și o placă tricoloră, pe care era
seris numele comunei din care venise și calitatea funcțiunei sale:
spre a se cunâsce fie-care de către toţi locuitorii că ei erai 6speţii

-

Capitalei Regatului Român.

In fine sosi și diua care preceda, p'aceia a serbărei cea, mult asceptată ; într'acea di avu loc o

serbare care fu înnainte mergă-

tore celei din diua următâre. Acâstă serbare începu în diua de 9
.
Maiii cam de pe la 4 ore după amiagă.
Incă de dimin€ţă Capitala fusese pavoasată cu stâguri tricolore
de felurite dimensiuni, și balcânele caselor fusese împodobite cu
covâre bogate, cu flori alese și cu lampi6ne multicolore. Stradele
laterale nu rămase mai pe jos și chiar prin mahalale fie-ce casă își
avea stâgul săi. Neguţătorii de steguri ca și compania

de găz, al

cărei lucrători nu mai stătuse din lucru de o lună diua și nâptea,
|
făcură nisce afaceri strălucite.
Primele peripeții ale serbării încoronării începură de la 2 ore
d. a. din giua de 9 Majii. Într'acea di și oră Camerile votâră proectul de lege prin care se instituia o noua decoraţiune ce priimi
numirea de Corona României, tot cu cinci clase ca și Steaua, Ro-

mâniei, dar în formă de cruce crestată cu smalţ alb și roșii și cu
panglică albastră moarată cu două dungi laterale
înfiinţată în memoria marelui act al încoronării.
sancționat și transformat în lege și dobândi fiinţă
chiar în diminâţa qilei de 10 Maiii. În aceiași qi M.

de argint;ea fu
Acest proect Îu
prin sancţionare
S. Regele priimi

îmbrăcat în uniformă de colonel austriac pe mareșalul locotenent
Bauer comandantul militar al Transilvaniei, care era însoțit de șe-
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A

» ful săi de stat major Colonelul Pfeiffer de Ehreinstein şi de doi ofi“ţeră din garnizâna Sibiului. D-sa fusese trimis de M. S. Împăratul

Franţ Iosif ca să asiste la serbările încoronării ; 6l presentâ M.

Sale o scrisore de felicitare din partea, suveranului săi. Tot în a„ceiași di M. Sa priimi de la Părintele săi A. S. R. Principele Carol
Antoniii o scrisore forte mişcătore datată de la Sigmaringen din
“Aiua de 4/16 Maiii în care ! dicea :
«Plin de nedeserisă bucurie îţi trimet salutare şi bine-cuvîn«tare cu ocazia aducerei la împlinire a acestui fapt care e faza

«cea mai importantă din bogata ta carieră. Simhţ, mai mult de cât
-«ori-cine mâhnirea că fâră de voia mea sunt privat de fericirea
<d'a mă asocia,cu cei ce vor fi martori, la marele moment în care

<se consacră întrega ta carieră și o face să devie solidă și durabilă.
«Afecțiunea și încrederea. sunt bazele cele mai solide pentru
«capul unui Stat; ele sunt o consfinţire mai puternică de cât tâte

«legile scrise.
«Voii fi unit cu tine și cu Elisabeta prin gândire, în tot cursul
«acestei mare (ile, și Dunărea vă va aduce urările nâstre cele mai

<înflăcărate».
A doua di în dori de qi sosi următorea depeșe de felicitare de la,

Împăratul Germnaniei :
«Majestatea Voâstră şi M. Sa Regina bine-voiască a priimi feli-

«citările mele cele mai cordiale şi urările de fericire ce vă trimit
«cu ocazia solemnităţii de aqi, care cu ajutorul celui Prea Înalt va
«da tronului M. V. o nouă consolidare şi ţărei vâstre o fericire
«durabilă».

Wilhelm, Ieperator Rec.
Asemeni urări căldurose veniră de pretutindeni de la toţi suveranii l.uropei. Acelea ale regelui Ludovic II al Bavariei fură în par"ticular mai cordiale ca tote.

XX.

Sfințirea Cor6nelor şi încredințarea lor Suveranilor.
Într'acest timp pe când M. Sa priimea telegrame și scrisori de
felicitări, peripeţiile sfinţirei corânelor începură să se desfășore

cam pe la 4 ore după amiaqi. La acea oră coronele fură aduse de
lucrătorii de la Arsenal și de la bijutierii Curţei în cutiile lor și
depuse în sala Consiliului de Miniștrii din strada Academiei, care
fusese fârte frumos decorată cu flori și verdâţă. Pe la 6 ore sera
două trăsuri de gală ale Curţii sosiră însoţite de un escadron de roşiori în curtea Palatului Consiliului de Miniştrii și trase la scară.
Curtea, strada și ferestrele Ministerului de Interne şi al Lucrărilor Publice gemeai de lume, lume al6să, precum şi lume din popor şi fie-care ochii se îndreptâ spre intrarea principală ca să

vadă mult doritele corâne.

|

In fine ele se iviră; corâna Regelui era purtâtă de D- Dim. Bră-

tianu, Președintele Consiliului de Miniștrii, iar corâna, Reginei de
către D- D. Sturdza Ministru de finance. Aceste două înnalte personagii luară loc în prima trăsură care, printr'o nechibzuită, dispo-.
siţiune, era închisă, de și era o di din luna, Maiii. După aceia, Domnii

Miniștri de Resbel, Lucrări Publice și de Justiţie luară loc în a.
doua, trăsură care tocmai era, deschisă. D-] Ministru al Cultelor
într'a treia trăsură proceda cortegiul. Un pluton de jandarmi călări deschidea acest cortegiii și altul îl închidea.

.
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Mulțimea, salută, corona cu aclamații entusiasmate și cortegiul
porni spre drâpta, eşi în calea Vietoriei în dreptul Palatului Regal

şi se îndreptă spre Mitropolie, traversând calea Victoriei, strada
“Carol I, o partie din strada Rahovei, strada, Bibescu-Vodă şi aleea.

ce duce în curtea Mitropoliei, urmat de mulțimea poporului care

se îngroșa la, fie-care pas.

.

|

Pornirea. cortegiului fu-salutată cu 21 de tunuri. La intrarea în

biserică Eminenţiele Lor Mitropolitul Primat și Mitropolitul Moldovei însoţiţi de Episcopii eparhioţi şi de toți Membrii Sf. Sinod
Și înconjurați de tot clerul mitropolitan priimiră corânele din mânele Miniştrilor şi le-aședâră în faţa, iconostasului între cele patru
stâguri decorate cu «St6ua României» aduse mai din vreme și pădite de o gardă de on6re compusă din elevii șc6lei militare.
După ce lăsară cor6nele la Mitropolie și înaltul cler începu să
oficieze privigherea sfinţirei corânelor, cortegiul se întorse în aceiași ordine la Palat și îndată ce se înserâ veniră în procesiune
delegaţiunile tuturor regimentelor armatei române, adunate

din

t6te unghiurile ţărei împreună cu steguriletor, ţiind în mână lacle
și lampi6ne aprinse, și porniră în procesiune de la calea Griviţa
spre Palat, în cap cu musicile tuturor regimentelor de infanterie
şi cavalerie, sub conducerea D-lui inspector Hiibsch, care cântaii

într'un acord perfect marșul retragerii.

|

Ajungând la Palat acest imposant conduct luă, loc în curte în

fața intrării principale, iar musicele începură să cânte diferite
aril, între care Rugăciunea și Imnul Încoronărei, a cărei musică
este forte majest6să dar cam tristă. Majestăţile Lor înconjurați
«de casa, Lor civilă şi militară asistară din balcon la acâstă prive-

lisce, care la lumina miilor de torţe avea un aspect feeric.
După cântarea Imnului Încoronării procesiunea despicâ trimba
de public care acoperise întrega piaţă din fața Palatului fără să se

întâmple nici un accident, și plecă înnainte spre Poliţie de unde se

înprăsciâ. St&gurile fură duse la arsenal însoțite de o escortă și
rămase acolo, iar a doua di fură duse la gară spre a face parte
din cortegiul regal. Mulțimea care era mai mult ca imensă, se re-

trase pe la miedul nopții în cea mai deplină ordine. Cei veniţi din
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Sa

provincie şi mai cu s6mă cei din depărtare care nu mai văduse
Capitala, întârdiară mult timp pe strade, neputându-se sătura “de:
frumâsa, privelisce ce le oferea splendida luminaţie ce se aprin-:
sese chiar dintr'acea seră, şi de bogatele decoruri ce se pregătea. .
pentru a doua di; ei umblară încâce și încolo în pălcuri până după
miedul nopții.
Serbarea de a doua di fu indoit. mai mărâţă. De îndată ce se
dăţu cele 21 de tunuri din revă&rsatul zorilor, lumea din popor carenu putuse să dea 10 francă de personă cât cerea Domnii cu tribunele, care din causa scumpetei nu prea aii făcut treburi tocmai
bune, se îmbrăcară în haine de sărbătâre și, cu tot timpul nefa-

vorabil ce se pregicea, se duseră des de dimin6ţă ca să 'și ocupe:
locuri priinci6se pe trotuarele din parcursul cortegiului.

Pe la 8 ore a. m. armata se înșirui d'a lungul trotuarelor de la.
gara Târgoviștei, adi gara de Nord, până la Mitropolie ; șoseaua.
Mitropoliei o garnisi delegaţiunele rurale din ţeră în pitorescele lor costume și calea de la portă până la uşa Mitropoliei elevii școlelor.
Funcţionarii superiori, ofițerii fără de comandă, representanții
presei, comercianții, notabilii şi personele invitate ocupară locuri
a nume reservate în vasta tribună a nume construită în curtea Mi-

tropoliei în faţa, bisericei, iar elevele școlelor publice îmbrăcate în.
alb se înșiruiră pe estradele laterale.
Tribuna din curtea, Mitropoliei avea un aspect măreț. In mijloc
era un pavilion pătrat, sprijinit de stâlpi poleiţi cu aur și ornaţi cu draperii bogate de catifea vișinie închis, ornată cu pasmanterii“
și ciucuride fir de aur; acest pavilion era surmontat de o magnifică .

corână, de oţel în forma corânei regale. El era, ridicat de la pămiînt ca la o înălțime de două metre și mai bine la nivelul căruia.
invitații se putea urca pe o scară cu 12 trepte. In jurul și în spa-:
tele pavilionului se întindea o terață în formă de amfiteatru, semiovală, împărțită în mai multe compartimente cu mai multe scări
și acoperită cu pânză grosă și impermeabilă pentru a fi feriţi după întemplare ori de arșiţă ori de plâe. Catarturi înnalte vopsite albastru și surmontate de corâne, susținea pereţii amfiteatrului și.
purta

în virf steguri tricolore în formă de oriflame ; amfiteatru:
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era tapetat cu postav roșii. Aceste tribune pe la 11 ore înnainte
de amiadi deja se ornase cu tot ce are România mai însemnat în

demnitate, câpacitate, inteligenţă și frumuseţe. Representanţii
corpului diplomatic în uniformă de 'mare gală și întovărăşiţi de
soţiele D-lor ocupaii o tribună specială la dr6pta tronului și representanţii tuturor religiunelor recunoscute în România, luară,
loc la drepta lor.
Cortegiul regal porni la. ora 10.și trel cuarturi din gara pala-

tului de la Cotroceni cu un tren special şi la 11 ore ajunse la gara
Tergoviștel, unde întreg personalul căilor ferate române eși întru

întîmpinarea M. L. cărora le oferi un frumos album surmontat de
o locomotivă şi un-tender în miniatură, cari funcționau și se plimbati pe şine. De acolo M. S. Regele a încălecat, iar M. S. Regina s'a,
aședat într'o trăsură de gală a Curţii, construită într'adins pentru

acâstă serbare, alături cu Alteța sa principele Leopold de Hohenzolern, venit într'adins cu fiii săi, precum am dis mai sus, ca să asiste
la. serbarea. încoronării. Acești tineri principi, între cari cel mai

mare care se numesce Ferdinand, se presupunea încă de pe atunci

a fi viitorul moștenitor presumtiv al corânei României, presupunere ce adi e transformată, în realitate, ocupară locurile din faţa,
M. S. Reginei. După aceea cortegiul porni în ordinea următore :

Un pluton de jandarmi călări.

D-l Prefect al Poliţiei Capitalei în trăsura sa.
Un alt pluton de jandarmi călări.
Un escadron de roșiori.
Doi furieri ai Curţik.
Mareșalul Curţii și doui Ajutanţi regali călări.
Șease-deci şi două de stindarde ale armatei, precedate de musica, roșiorilor care cânta călărind și având tobe cu fundul rotund,
atârnând în ambele laturi ale șelei, pe care toboșarul bătea.
Majestatea Sa Regele călare.

Marele stat-major al armatei și întrega casă militară a Maje-

stăței Sale Regelui.
Majestatea Sa Regina și Principele Leopold cu fii sti Ferdinand
şi Carol,în trăsura cea de mare gală ce era acoperită cu catifea ro-

şie cu torsade de argint, deschisă și surmontată de o corână regală trasă de 8 cai ce aveaii hamurile îmbrăcate în plăci selipitore de argint, cu câmele împletite.cu planălici tricolore și frun-

țile împodobite cu pene lungi de struţ.
Doui picheri îmbrăcaţi în roșiu preceda trăsura regală și 12
servitori ai Curţii în livrele de mare gală însoţeai pe Jos trăsura

mergând în șir la drâpta și la stânga.

Ă

D-l general Cernat comandantul dividiei a II-a teritorială călărea la drepta trăsurei regale și D-l general Călinescu inspectorul
Guardei Civice la stânga. După aceea, veneait :
Drapelul regimentului al II-lea, de roșiori din escortă, având pe
comandantul regimentului la drepta și pe locotenentul-colonel la.
stânga.

Oficerii superiori ai armatei toți călări.
|
Un pluton de oficeri inferiori asemenea călări, și în fine un escadron de roșiori care închidea cortegiul.

In asemenea ordine acest cortegii imposant traversă calea Gi„viței, calea Victoriei, strada Lipscani, strada, Şelarii, calea Rahovei
și strada Bibescu-Vodă, fiind într'una salutat cu aclamații entusiasmate și acoperit cu ilori de mulţimea care ocupa tribunele, balconele, ferestrele, trotuarele și până și învelitorile caselor, ast-fel
că în scurt timp trăsura Reginei

fu transformată într'o adevărată

grădină, acoperită cu florile cele mai rari și mai frumâse.
Intr'acest timp cerul care pân'aci fusese acoperit dar nu amenințător, începuse a se întuneca și când cortegiul regal a ajuns
în dreptulșcâlei militare chiar începu să plouă; dar nici cortegiul
nu-și perdu ordinea, nici mulțimea nu se gândi să alerge după adăpost de și ploea se îndesea. Un moment fu temerea că plâea
va, lua proporţiuni îngrijitâre și va strica tot imposantul efect, dar
din norocire steaua, protectâre României interveni şi de astă dată,

norii se împrăsciară, sorele se ivi şi timpul frumos durâ totă qiua,
La 12 ore cortegiul regal sosi la pâlele Mitropoliei și Majestatea Sa descălecâ împreună cu tot statul săii major. M. Sa Regina
asemeni se dătu jos din trăsură împreună cu Principele de Hohenzollern și fiii Sti, și o porni pe jos în sus printre aleia, de de-

end up
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Emilegaţi comunali care umpleaii aerul cu urale entusiasmate.
Episcopii
Moldovei,
nenţiile lor Mitropolitul Primat, Mitropolitul
eparehioţi, Arhierei membri ai Sf. Sinod și înnaltul cler în vestminte sacerdotale, Preşedintele Consiliului de Miniștrii, Președintele Adunării Deputaţilor și al Senatului și Comitetul de binefacere Elisabeta Domna cu Dâmnele patronese, îi eșiră întru întempinare la portă și cu toţii intrară în biserică ; apoi după ce se închinară la icone eșiră afară. pe ușa cea mare a catedralei, se suiră
pe estrada pavilionului și îndată începu oficiul divin al sfinţirei
Cât ţinu slujba, un cor religios compus din mai bine de
corânelor.

300 vocă și condus de către D-1E. Wachman, directorul Conser-

vatorului, cântară rugăciunile usitate cu un acord armonic și nisce
melodii puternice, care răpea inimele și le transporta în nematerialele regiuni ale Înnălţimelor ceresci. Partea însă cea, mișcătore
a solemnităţei fu atunci când, după ce fură aduse corânele de patru generali pe perne de catifea, spre a fi depuse în mijlocul pavilionului, apoi începu rugăciunele sfințirei. Atunci Mitropoliţi, Epi- scopi, Cler, Rege, Regină, Miniștri, Domne din cea mai alesă so-

_cietate, înnalţi Demnitari, în fine toţi asistenții își plecară la pă-

ment frunţile și genuchele, şi stătură ast-fel îngenuchiaţi până ce
Mitropolitul primat termină scurta dar mișcătârea, invocare către Cel prea Înnalt, prin care cerea ca bine-cuvântarea Proniei
ceresci să se reverse preste Corânele României.
Atunci religiunea, își luă puternicul s&ii domenii, tote cele pământesci dispărură, gradele se nimiciră și omenirea, cu inimă înfrântă și smerită se prosternâ înnaintea Dumnedeirei celei prea
puternice. In acel moment suprem se dăriră lacrămi în mai mulţi
ochi frumoși, căci femeia simte sublimul mai bine de cât noi secsul cel cu inima, învirtoşiată.
După benedicţiunea, divină care îu salutată cu 101 tunuri, se
subscrise actul constatator al sfinţirei corânelor, de către Rege,

Regină, Principele Leopold, Mitropoliţii, Miniștri, Președinții Corpurilor Legiuitâre şi de către Președinții Curţei de Casaţie și de
Compturi, și după ce se învesti cu sigiliul Statului, se dăte în pă-

strare Ministrului Cultelor spre a'l depune în arhiva, Statului.
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Terminându-se serviciul religios, Regele, Regina, Miniștri, Corpul diplomatic și tâtă suita, coborîră iarăși pe jos delul Mitropoliei, și la, pâlele săii se formâ din noii cortegiul tot cum Pam des-

cris mai sus spre a se întârce la Palat. De astă. dată el traversă
calea Rahovei, strada Carol] și calea Victoriei. Cortegiul regal a
ajuns la Palat tocmai pe la orele 2 după amiadă, apoi s'a suit sus, și
M. L.. aii intrat în sala cea veche a tronului din faţa Calei Victoriei,
împreună cu suitele și oficerii superiori. După aceia at fost duse
sus și stâgurile şi înşiruite împrejurul tronului regal împreună cu

escorta lor de pază compusă din un oficer și patru grade inferidre.
Aci Maj estățile Lor, faţă fiind A. S. Principele hereditar de Ho„henzollern, și A. L. Pr. Ferdinand şi Carol, ai priimit felicitările-

D-lor Miniştricu soţiele D-lor, precum și p'ale D-lor șefi de misiuni
diplomatice române, presenţi în Capitală.
După aceea D-l D. Brătianu, Președintele Consiliului, a adresat.
Majestăţilor Lor, în numele guvernului, următrele cuvinte :
Sire,
Colegii mei și eă suntem fericiţi, ne simţim mândri, de a fi consilierii Tronului și de a putea presenta Majestății Vostre omagiul

devotamentutui nostru și al respectudselornâstre felicitări în ac6-.
stă di mare a încoronărei.

Trăescă Majestatea, Vostră Sire!
“Trăescă M. S. Regina.
Trăescă Dinastia Majestăţei Vâstre, scumpă inimei Românilor..

M. S, Regele a răspuns mulţumind guvernului pentru sentimen-tele sincere și devotate ce se exprimară Sie-și și Reginei în acestă

solemnă qi, şi amintind D-lui Președinte al Consiliului că la 1877
a fost cel dintâiii care, în capul Senatului, a exprimat speranţa
de a saluta în curând pe întâiul Rege al României, termină adre-

sându-se către D-nii Miniștri și dicendu-le comptez pe devotamentul D-v. pentru a continua frumosa, sarcină ce v'a dat încre-

" derea ţărei.
La aceste cuvinte D-l Președinteal Consiliului a replicat în modul următor:
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Sire,

«In 15 ani aţi trăit și ne-aţă făcut să trăim 15 secoli».
După aceea Majestăţile Lor aii priimit felicitările Corpului Diplomatic exprimate mai întâiti de excelența Sa D-l Locotenent feldmareșal Bauer, trămis extra-ordinar al M. S. Impăratului Francise Losef, venit precum scim într'adins din Sibit ca să asiste la
încoronare, şi apoi de fie-care din D-ni representanți ai puterilor
streine, acreditaţi pe lângă Curtea din Bucuresci.
În acest timp pornise de la Mitropolie, spre a veni la Palat, cortegiul cor6nelor în ordinea următore :

„Un pluton compus din tote armele, avend în frunte musicile
militare. .
Veteranii de la 1848.
Răniţii din ultimul r&sboiu.
Membrii în viaţă ai divanurilor ad-hoc.
Prăsura de gală pentru I.I. P. P. S. $. Mitropoliţi.

D-nii membri ai Senatului cu Președintele.

Cor6nele purtate de 4 generali, asistați de 4 coloneli, însoțite
de cele 4 drapele decorate cu Sieua: României.

D-nii membri ai Camerei cu Președintele.
Inalta Curte de Casaţiune și Inalta Curte de Compturi.
Consiliul municipal al Capitalei cu delegațiunea, consiliilor comunale din lași și Craiova.
D-nii membri ai Academiei, D-nii rectori ai Universităţilor din

Pucuresci şi Iași şi D-nii decani respectivi.
Funcţionarii superiori.

Curțile şi tribunalele.

Delegaţiunile comunale și judeţene purtând la, mână cocarda
cu numele judeţului și comunei și în fruntea lor câte un drapel
“tricolor cu armele şi numele judeţului zugrăvit în mijloc.
Directorii ședlelor publice secundare și primare și delegaţiunea
junimei universitare, cu drapelele șcâlelor în frunte, D-nii direc-

tori, purtând corânele oferite Majestăţilor Lor de către școli.

|
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Corporaţiunile de meseriași din Capitală cu drapelele lor și:
Un pluton de dorobanţi încheiând cortegiul.

La sosirea cortegiului la Palat, D-nii generali ai aședat cor6nele în fața Tronului, împregiurul cărui eraii aședate drapelele.
armatei. Aci aștepta D-nii Miniştrii, 1. P.S.L. Mitropoliţii, Corpu=
rile Legiuitâre, înaltele Curți de Casaţiune și de Comptari, municipalităţile din Bucuresci, Iași și Craiova, Academia, Rectorii și

decanii Universităţilor și înalții funcţionari.
După aceea, Majestăţile Lor și Augusta Lor Familie, precedate
de Curtea Lor, aii făcut intrarea în Sală și S'aii aședat pe Tron, pe
ale cărui trepte aii luat loc A.S. Principele hereditar de Hohenzollern, lângă Regina, și Principii Ferdinand și Carol lângă Rege.
D. Președinte al Senatului, în numele ambelor Corpuri Legiuitore, a rostit următore alocaţiune :

Sire,
Domnă,

«Astă-di România se încoronâză pe sine-și, punând Cor6na Re-

gală pe capetele Majestăţilor Vâstre.
<Astă-di, ea culege laurii înțelepciunei şi bravurei sale.
«Astă- dy, Vitezul ei. Căpitan, care a avut nestrămutată credinţă în valorea naţiune și nealterat devotament pentru liberta--

tea şi binele ei, priimesce din mânele naţiunei, și pune pe capul
Săi, simbolul suveranităţei României, emblema stabilităței şi a asisurărei viitorului.
«Portă, Sire, portă Domnă, cu fală și credinţă, acestă coronă
Regală. Ea, stă neclintită pe capetele Vostre, căci sa oțelit prin
sângele nostru şi s'a întărit prin devotamentul şi iubirea nostră.
«Urmașii Voștri O vor purta cu aceiași mândrie, cu aceiași
tărie, și Dinastia Vostră va fi tot atât de naţională ca și Voi, prin
credinţă, prin amâre.
«Trăâscă România!
«Trăescă Regele și Regina ei!

«Tră6scă, Dinastia!»

____902

D-l Preşedinte al Senatului, înaintând în faţa Tronului, a depus

'Corâna.în mânele Regelui, şi d-l Președinte al Camerei a presentat
pe aceia a Heginei.
Majestatea Sa Regele, luând Cor6na, a rostit.
vinte:

următârele cu-

«Serbarea de astă-qi consacră o epocă de cinci-spre-dece ani,
plină. de lupte grele, de fapte. mari. Sub puternicul scut al Constituţiunei, România a crescut, s'a desvoltat, s'a întărit. Stăruinia
naţiunei, vitejia armatei şi credința care am avut'o în bărbăţia
poporului, ai împlinit dorințele nâstre cele măi ardinte, prin proclamarea Regatului, care este garanţia cea mai sigură pentru
viitor. Priimesc dar cu mândrie, ea simbol al independentei și al
_tăriei României, acestă cor6nă ce e tăiată dintr'un tun stropit cu
sângele vitejilor noștri, și sânţită de Biserică. Ea va fi păstrată ca

o combră preţi6să, amintind momentele grele și timpurile gloriose
ce am străbătut împreună. Ea va arăta generaţiunilor viitre voinicia Românilor din est-timpi şi unirea care a domnit între ţâră și
Domn. Pentru Regina și pentru Mine, însă, Corona cea mai frum6să este și rămâne dragostea și încrederea poporului, pentru
care n'avem de cât un gând: mărirea și fericirea lui.
«Să ne unim, dar, în fata acestor steguri care aii strălucit pe
câmpul de ondre; în faţa acestei Corâne, emblemă a Regatului
împregiurul drapelului, în faţa acestei măreţe manifestări, pentru
care țâra întrâgă a alergat în Capitală, spre a fi martoră acestei di

fericite. Să ne unim în strigarea scumpă inimilor nostre, și ea va
găsi un resunet puternic în acest loc sânţit prin proclamarea celor

mai însemnate acte : Să trăâscă iubita nâstră Românie, astă-qi
încoronată prin virtuțile sale civice și militare !»
În momentul când Majestatea Sa a adresat căldurosul apel de
unire a tutulor Românilor împregiurul Coronei Regatului, Regele

a ridicat Corona d'asupra

capului S&ii și urări entusiate şi ne-

sfârșite ale asistenţilor ai salutat cuvintele
Regelui care însoțea

aceste

cuvinte.

Regale și mișcarea
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După aceia, corânele fură depuseîn locurile ce le fusese reservate aprâpe de tron, Corpurile cari le- aii adus s'aii retraș,rămâind

în sala Tronului 1. P. $. L. Părinţii Mitropolit, D-nii Miniștri și
D-nii Președinți ai Corpurilor Legiuitore: Majestăţile și Alteţe Lor
reluând loc pe Tron a început defilarea delegaţiunelor judeţene
şi comunale, în număr de aprope 4,000 delegaţi.
Fie-care judeţ, era anuiat de către D. Ministru de interne când .
ajungea, în faţa Tronului, și fie-care delegaţiune, având în frunte

drapelele sale-și cununele cari le depunea la piciorele Tronului,
isbuenea, într'un entusiast ura, la vederea Auguștilor și Iubiţilor
Suverani, căror remitea adresele lor de felicitare.
Trecerea acestul imposant defileii înaintea “Tronului, a repre-

sentanţilor veniţi din tote comunele și din tâte unghiurile ţărei,
a fost unul din momentele cele mai frumâse ale serbărei, și era
o adevărată mândrie a vedea bărbătâsca și vioia populaţiune rurală, în pitorescele sale porturi de munte și de câmp amestecată
cu costumele orientale ale populaţiunilor Dobrogei, iar pe faţa tuturor, energia unită cu blândețea și inteligenta pricepere a solem-

nului act naţional, care se serba într'acea di.
Mai bine de o oră și jumătate a durat acest defileii care făcea

să răsune sala Tronului de cele mai entusiaste aclamări.
După trecerea celei din urmă deputaţiuni, Majestăţile și Alteţele Lor S'aii retras din sala Tronului, iar delegaţii s'ati îndreptat
spre şosea, unde lângă palatul monetăriei le era pregătit un mare

ospăț oferit de Primăria Capitalei.
Pe la orele 5, M. S. Regele, însoţit de adjutantul de serviciu, a

mers de a asistat cât-va timp la acest ospăț, unde a fost asemenea
priimit cu indescriptile urări și ovaţiuni, de către delegaţii adânc
mișcaţi de acâstă neașteptatăși augustă visită. Regele a bine-roit
a se întreţine în modul cel mai afabil cu mulți dintre acești representanţi și, mai ales cu acei ai numerosei și muncitorei clase
agricole.
”

Sera, tâtă Capitalaa fost splendid iluminată, ast-fel că stradele
principale, păreaii un imens salon. La 9 ore două trăsuri d la Dau-mont în care ai luat loc : în cea d'intâiii M. S. Regele cu Princi-
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pele Ferdinand, în cea de a doua M. S. Regina
pele de Hohenzollern și Principele Carol,

cu A. S. Princi-

at pornit de la Palat,

precedate de D-l prefect al poliţiei și urmate de trei alte trăsuri,
în care eraii Curtea Majestăţilor și Alteţelor Lor, și ati parcurs calea Victoriei, Bulevardul,strada Lipscani, până la piaţa, St. George;
apoi întoreându-se, s'aii îndreptat, prin calea Griviței, spre calea,
- "Tergoviștei, care presenta, un aspect feeric.

De aci Majestăţile şi Alteţele Lor S'aii inapoiat la Palatul de la
Cotroceni.
În tot timpul cât a durat preumblarea. Auguștilor Suverani prin
strade pentru ca să privescă luminaţiile, aclamaţiunile entusiaste
ale populaţiunei înţesate pe strade n'au încetat. Serbarea acestei
dile solemne a fost favorisată de timpul cel mai plăcut și norii de
ploe, ce păreait a ameninţa un moment, s'aii împrăştiat. Ordinea
cea mai perfectă a domnit pretutindenea, cu tOtă imensa afluență
de lume ce se adunase în acea di în Capitală, și cu t6te sutele de
mii de persâne ce circula pe stradele nâstre principale cari sunt

relativ strimte. În tot timpul acestei qile n'a fost de înregistrat
nici o neorânduială, nici un accident regretabil, nici o strivire saă
înăbușire; exemplara bunavoinţă și înţelepciune a publicului a

înlesnit singură menținerea, regulată a ordinei și a înlesnit mult
sarcina Poliţiei.

XXL
Carele

Simbolice,

Trei dile eraii hotărite în programă pentru a se serhători ma-

“rea qi a încoronării: Duminecă la 10 Maiii era destinată pentru

serbarea religi6să și naţională a sfinţirei corânelor,— Luni 11 pentru defilarea. carelor și a grupelor simbolice aranjate de către re- presentanții

comersiului

şi-ai industriei române

și Marti la 12

pentru defilarea armatei.
Cea din urmă nu prea, excita așa de mult curicsitatea,. publică,
fiind-că fusese vădută de atâtea ori în diferite ocasiuni, mai cu
s&mă la 8 Octombrie 1878, a cărei imposantă măreție fusese coverşitore; riumai cele două d'intâiii, și mai cu sâmă aceea, a defilării cortegiurilor, adusese. în Bucuresci. deciuri-de mil de pers6ne, lume adunată de pretutindeni, chiar din fundul munților şi
din smârcurile bălţilor.

Din ciţirea capitolelor precedente am vădut cât de bine a reușit
serbarea de la 10 Maiu și cu ce: solemnitate mișcătâre 3: a îndeplinit marele act al încoronării.
Lumea fu mișcată până la lacrămi, și cu t6tă nestatornicia tim-

pului, bărbaţi, Domne și Domnişore stătuse pe strade mai fără de
întrerupere până sera, uitând fomea și ostenela, privind într'una,
în tâte părţile și nâseiind ce să admire: decorul caselor şi al bal-

V. ul.

!
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- cânelor care era splendid, vioicianea, Și varietatea

pitorescă ce

,
oferea; privirea stradelor ce fusese t6tă diua în continuă mișcare

re,
„ori măreţia, cortegiului corânelor care întrecu ori-ce aștepta
la”
saii veselia representanţilor muncitorilor români care domni

banchetul ce li se oferi de către Capitala Bucuresci, oră în fine
frumuseţea neasemă&nată a iluminaţiei care transformase mai jtote
casele în nisce nemărginite pânde de lumină și mai t6te ușile şi fe- .
“vestrele în nisce strălucitâre arcade de foc! Miriada de lume stătu
pe strade, admirând atâtea frumuseți memorabile, până târdiii
după miedul nopţii, și cu tote acestea a doua. di dorul da, vedea
a doua parte a serbării: defilarea carelor care nu se mai pomenise
de când € ţâra Românscă, scose din casă pe mic şi pe mare și îl
făcu pe toți să uite obosela de eri și să plece din revărsatul dorilor
spre a găsi un loc bun și priincios vederei.
Diminâţa dilei lui 11 Maii se prevesti cu mult mai defavorabilă
ca diua. precedentă; ea din dori de qi păru a fi de răi augur pentru reușita festivități ce se prepara ; sorele răsări într'o pândă negră, de nori, şi plâia începu să caqă de cu diminâţa măruntă dar

" pătrungătâre. Cu t6te acesțea carele și representanții diverselor

socieţăţi şi grupe se adunară la-şoseua. Kiseleff la ora ficsată chiar

pe când bura și începură să'și ia fie-care locul anume destinat de
" către organisatorii serbări. Din norocire Cerul bine-voi să fie mai

îndurător și să se însenineze pe la 11 ore a. m., chiar pe când, se
discuta la Palat chestiunea amânării pentru a doua. di. Bine că
se însenină căci a doua di vremea fu cu mult mai rea.

Iată numele.acelor români de inimă și de gust cărora datorim
în cea mai mare parte deplina reușită a acestui fel noii şi necu'noseut de serbare: D.nii C. Porumbaru, P. Ghica, D. Butceulescu,
1. Weiss'și Joseph Gobl tipografi, C. V. Oppler, fabricantul de bere,
inginerul N. Cucu, W. Socec, T. Nica, T. Mandrea, N. Carapati,
.

Bauer și alţii ce'mi scapă din memorie, representanţi aj diferitelor
ramuri de industrie și de comerţ, sub conducerea D-hui.M. Miti„lineii, Ministru reședinte la.Bruxelles și a D-nului Colonel Radu
Mihai, Prefectul Poliţiei, representanţi ai guvernului. Nu pot precisa care din toita făcut ma) mult și care s'a'distinş mai cu asupra,

a
ci mă voii mărgini a face o mărtorisire sinceră și a spune că prima
ideea cortegiurilor simbolice o datorim D- lui Bauer; când fu vorba, de realisarea sa atunci toță s'aii întrecut a ridica sus. fala Ro-

mâniei. Tot într'același timp voiii mărturisi cu glas tare că Statul
“ wa cheltuit nimic,n'a contribuit cu nimic, ci numai cetăţenii spon- .
“taneii şi întradevăr ne siliţi de nimeni s'au cotisat, sai consultat
și ai triumfat trecend peste tote dificultăţile.

Să nu se crâdă că n'aii existat de.loc dificultăți, din contră aă
fost multe şi prea mari la început; se comparaii mijlcele de care
dispunem noi cu cele de care dispune vienezii, de la care am adop-.
tat-acestă modă

au început a, se
de serbare, și cei slabi de îngeri

speria de colosalele obstacole ce aveai să întempine, și a se în-

-doi nu numai de reușită ci chiar de posibilitatea unei reealisări
chiar mediocre. Ondre acelor ce nu se îndoiră, nu se dădură înna-

pol şireușiră într'un mod atât de strălucit.
Defilarea, cortegiului pe dinnaintea Majestăţilor Lor și a Inalţilor Demnitari âi Statului avea să aibă loc d'a lungul Bulevardu-

lui. Acoto se clădi o tribună magnifică și încăpătore pe latele tro-

tuare din faţa Universități, și în mi) jloc, pe seara portalului princi-

- pal, se ridicâ un pavilion îmbrăcat în catifea cărămidie drapată cu

ciucuri de aur şi argint, surmontată de o magnifică coronă de oţel.

Vederea acestui pavilion monumental în mijlocul vastelor galerii
acoperite cu pânde umbritore şi tapetate cu postav roșu, care producea un efect uimitor, rivălisa în magnificenţă cu acela ce fusese

clădit la Mitropolie, cu deosebire.numai că acela era semicercual
și acesta, paralelogram. In drâpta și în stânga tribunelor.oficiale.
tot
erai alte tribune particulare

atât de magnifice

și bine deco-

rate, şi în fața lor, alături cu stătuia lui Mibaiu- Bravul se clădise

un pavilion făcut din trofee restelnice, destinat pentru Curtea Ma

jestăţilor Lor. Apr6pe de acest pavilion se reservase un loc liber -

pentru musicele care să cânte marșul defilării și pentru represen-"
"tanţii comunelor rurale din ţeră.
Ora. pentru începerea acestei măreţe solemnităţi se “hotărâsea-

fi ora două după amiaqă, și cu tâte acestea din revărsatul dorilor
mulţimea plecă d'acasă și se înșirui pe trotuare de la bariera calei, -

pa
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Victoriei până la Sărindar, pe ambele trotuare ale Bulevardului
până la strada Colţii, pe strada Colţii, Bărăţia, Moșilor, piaţa, Sf.
Anton și strada Carol I până la casa Bellu, și de acolo iarăși pe
ealea. Victoriei înnapoi până la hotelul Bulevardului, cum am dice
pe tâte trotuarele stradelor pe unde aveai să trecă cortegiul cârelor. T6tă acestă negură de 6meni stătu acolo, nesocotind plia.
ce, cum am spus, începuse să cadă de diminâţă, fomea ce începuse să” incomodeze și ostentla ce le causa o ședere în piciore
atât de lungă; toţi stătură pe loc până ce își vădură dorul împlinit,
Tribunele publice care erai ridicate în faţa Palatului, în curtea, casei Oteteleșeanu, la Sărindar, în tot lungul Bulevardului,pe
strada Colţei, pe calea, Victoriei, în curtea, caselor D-lui B. Bellu,
în curtea bisericei Sf. Ionică, pe piaţa Constantin-Vodă și la Poliţie, tribună care era mai magnifică și mai cumodă ca t6te, se um-

plură pe la 10 ore de nu mai încăpeaii, cu tot preţul exagerat de
10 franci de persână ce se cerea pentru fie-care loc, și în tribunele
oficiale începu să vie lume pe la. o oră după amiaqă.
Ploia, de-o-cam-dată amenința să strice cu totul serbarea, dar
pe la 8 ore un vent ușor risipi norii și pe la 11 s6rele reapăru ca să
nu se mai întunece până sera. Lumea care până atunci se temea

că nu va reuși sai se va amâna cea mai frumâsă parte a.serbării,
aplaudâ cu bucurie apariţiunea regelui luminei, și cei udaţi uitară,
îndată necazurile de dimineţă.
M. Sa Regele plecă de la palat călare, însoţit de Alteța Sa Regală Principele Leopold, de Feld-Mareșalul de Bauer, guvernatorul Transilvaniei și trimis extra-ordinar al Majestăţei Sale Împ&ratul Austro-Ungariei și de un strălucit stat-maior asemenea călări; acest imposant cortegiii era urmat de o trăsură de gală în altă
formă, dar tot frumâsă şi trasă ă la Daumont de șase cai înaintași,

în care se afla M. Sa Regina împreună ca junii Principi Ferdinand
” şi Carol, precum și alte trăsuri în cari veneau Domnele și Domni-

șorele de ondre ale Majestăţei Sale. Ajungend în dreptul statue.
lui Miha) toţi se opriră şi luară loc în fața statuei, iar M. Sa Regina

și Curtea Sa luară locuri în pavilionul regal. râte acestea se petre-

cură punct la două ore după amiaqă.
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Peste o jumătate de oră trecu un pluton de jandarmi călări și
după dânsul musicele a patru regimente comandate de D-l E. Hibsch
inspectorul lor general. Tote aceste musici cântaii marșul defilării.
Când să trâcă pe dinnaintea pavilionului regal, musicile cotiră la
drâpia și se aședară în locul ce le era reservat, cu spatele spre aripa dreptă a grădinei botanice.

Defilarea Carelor.— După musici venea D-l C. Porumbarupreședintele comitetului, avend la drepta un membru âl comitetului central şi la stânga un membru al comitetului executiv, urmaţi de membrii comitetelor câte șase în rind și de D-l Bauer dirigintele general al întregului cortegii. În urma, D-lor pășea secţiunea I a cortegiului, presidată de D-l P. Ghica, în cap cu comi-

tetul dirigent și o bandă musicală.

Secţiunea I.— Prima

grupă din acea secțiunefua studenților

din Liceul Sf. Sava şi institutul Urechiă, carerepresentai cortegiul istoric al trecutului ţării. Împăratul Decebal reprodus aidoma
după col6na lui Traian, urmat de un pluton de soldaţi daci cu flamura în mijloc, mergea în fruntea tuturor; și după el venea Traian Împăratul Romanilor şi învingătorul Dacilor urmat de câţi-va lic-

tori Romani. După Traian venea Împăratul Româno- Bulgarilor
Ioaniţiii însoţit de o escortă română-bulgară, apoi Radu-Negru și
Dragoş-Vodă, Mircea-cel-Mare și Alexandru- cel-Bun, urmâţi de
panţiri şi darabani, Ștefan-cel- Mare însoţit deeroii de la R&sboeni,

Vasile Lupu și Mateit Basarab urmaţi de embleme ale culturei,
Neagu-Vodă şi fiul săi Teodosie însoţiţi de biserici și de Mitropoliți, Mihaiti-Viteazu urmat de roșiori și verdișori, Brâncoveanu
Și Cantemir, urmaţi de dorobanţi şi seimeni, un Domn fanariot însoţit de înjosita sa curte de streini în portul lor contimporan, apoi

"Tudor Vladimirescu cu pandurii lui, epoca resbelului Crimeei representată printr'un Frances, un Engles și un Italian, epoca unirei
prin personificaţia, României şi Moldovei, crainici
representată,
emblema regalității României.
fine
în
moderni și
Al douilea grup, al Teatrului Naţional şi al Conservatoru-

- tuă de musică și de declamaţiune, era, precedat de doui crainici

-

călări, un stegar și mai multe persone

costumate cari representai

-»
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” scutieri, șambelani, pagi cu. stindarde, maeştri de ceremonie și
personagiuri fantastice din piesa Pepelea și Simziana, călări și pe.
jos. După ei urma un car monumental tras de opt cai roibi care represinta o barcă de aur, pe al cărui bot dinnainte figura oliră de
argint, și în partea dinnapoi se afla un pavilion magnific de catifea ”
roşie ornată cu ciucuri de aur, surmontată de un vultur aurit. Acea
îavă era plină de o mulţime de figurante și de atributuri teatrale și
srupe plaștice, între care patru muse, 'Traian şi Dacia, dou! îngeri,
.Barbă-cot cu epurele lui din piesa Pâpelea şi dece figuri drama i
tice, spre exemplu Ruy-Blas, Pârlea-V odă, Mefistofeles și alte personagitri
din deosebite piese jucate cu succes pe scena română.
Al treilea grup era compus din micii dorobanţi recrutaţi dintre elevii claselor primare și ai se6lelor frobeliane, în costumele
lor devenite tradiţionale, adică din copii dela 12 până la 4 ani conduși de sergentul-major Dumitrescu instructorul lor.
-- Al patrulea grup era al agriculturei, precedat de mai mulţi
“ erainici în costume țărănesci, după care venea un car simplu dar

imposani prin simplitatea sa, tras de șase boi albi cu cârnele poleite, plin de felurite maldăre de grâii, orz, secară, porumb, rapiţă
și altele, peste care trona într'un chioșc de verdâţă deița Ceres
protectârea, agriculturei. După acest car venea un plug aurit şi
“ornat cu verdâţă și flori, tras de 6 boi. După car și plug veneaii mai multe șiruri de flăcăi şi fete armaţi cu sape, târnâcâpe, se-,
ceri, câse şi alte instrumente de muncă aurite, care defilaii în sunetula două bande de cimpoeri, și urmaţi de soţiele şi mumele lor,
care le purta merindea de mâncare.
Al cincilea grup era acela al comerciuluă. În fruntea acestui
grup mergeai doui crainici urmaţi de un stindard mare, pe care era
scris:

«Fa negolio divitiae». După el veneaii doi Mercuri protee-

tori ai comerțului cu aripi de aur în cap și la pici6re, apoi cei mai.
fruntași din representanții comerţului, cari purtau la ;.iept o ancoră de aur și o fundă tricoloră, cari mergeaii pe jos în fracuri și
mănuși albe; pe urmă venea carul comerţului tras de opt cai albi,

acoperiţi cu valtrapuri de catifea roșie, care representao navă aurită, pe al cărui rostru eșea în relief un cap de leii de argint. Acestă,

A
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navă era plină cu baloturi de marfă, hârtii de pâncă înfipte pe delături în mică bete, și în fund avea un baldachin monumental de
catifea roșie, garnită cu ciucuri și fie de aur, în care trona pe un
jet înnalt Cresus, deul bogăţie), îneonjurat de cele cinci continente:

.

Europa, Asia, Africa, America, și Oceania representate prin cincă
fete care reproduceaii cu fidelitate cele mai frumâse din deose-

bitele rase omenesci și ținea în mână felurite embleme simbolice fârte bine reuşite..
Giipa a şasea era a diferitelor societăţi și dir ecţiună ale
căilor ferate româme: În capul săii mergeaii trei eroli călări, ale
căror costume representaii cele trei culori naţionale, roșu, galben
și albastru, apoi venea mai tot personalul technic şi o mare parte
din al tracţiunei deosebitelor societăţi, membrii direcţiunei Resale, Direcţiunea liniei ferate Bucuresct-Giurgiu, Ploesci-Predeal

și Iaşi-Ungheni, consiliul de supraveghere al liniei Lemberg-Cernăuţi-lași și mai mulți repreşentanţi al liniei Cernavodă-Constanţa.
După aceste delegaţiuni venea, carul tras de șase cai albi cu val_trapuri albastre pe care era aședată o locomotivă numită Carol și
“un tender numit Putna, pe care era mașinistul și fochistul gata de

a manevra; în fundul acestui car ornat cu draperii de catifea albastre, era un tron pe care sta deiţa mecanicei ce se sprijinea. de

trei fete în costume naţionale care prin îmbrăcăminte representaii
România, Moldova și Dobrogea.
După car veneaii o mulţime de lucrători Și cantonieri îmbrăcaii în uniformele diferitelor direcţiuni, purtând deosebite semnale: steguri, râte întraripate, locomotive, vagone, simafore, felinare şi alte instrumente technice.
u
Al șaptelea grup era al artelor grafice. înnainte mergea un
stegar cu o gardă de on6re, al cărui stindard era, de mătase gal- “
- benă, pe care era cusut -cu multă măestrie: pe o parte scutul tipo-

grafiei și pe alta cuvintele «artele grafice»; După el veneaii deose-

biţi tipografi, litografi, xilografi, țincografi, librari și editoride note

musicale; în urma acestora venea, o grupă de elevi îmbrăcaţi în
- bluze albastre și pe urmă carul. Carul era tras de șase cai roibi
și pe densul erati trei-fete representând trei muse, între care cea
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din urmă ţineaîn mână o lampă antică: emblema luminei; după el
„ în al doilea plan sta Gutenberg, inventatorul tipografiei, forte fidel
representat de către D-l Joseph G5bl actualul proprietar al tipografiei Gutenberg din Bucuresci strada Dâmnei No. 20. D-sa ţinea

în mână
o carte deschisă, șiera umbrit de un baldachin forte lucsoș.
La, spatele săii era o presă tipografică și o casă de litere,la care cu-

legeaii și tipăreai trei lucrători, și mergend aruncaii într'una spre
public placarde cu felurite poesii. Carul se termina la fund printr'un
pavilion înghirlandat, sub care era presa și un imens tricolor care
cădea în urma carului pe care era scris: Progresul este tesaurul.
națiunilor. Căpătâele acestui pavilion erati ţinute de doilucrători.
Al optulea grup era al argintarilor, ciasornicarilor şi giu=

vaergiilor. După trei eroldi cu trei stindarde care representaii de
minune cele trei culori naţionale, venea representanţii giuvaergiilor, argintarilor și ceasornicarilor și după ei un car forte fru-

mos, tras de șase cai vineți, iar în fund un baldachin roșu sub care
ședea.o deiţă împestrițată peste tot corpul cu pietre scumpe, având
Ja piciorele ei mai multe figuri alegorice care scoteaii dintr'un vas .
mare de argint flori artificiale şi le arunca spre mulțime.

41 noulea grup, cel din urmă din prima; secţiune, era al grădidarilor. După crainici şi stegari, ale căror stindarde erati încoronate cu flori, veneaii grădinarii şi după grădinari carul lor tras de

șase caialbi care representa o adevărată grădină compusă din ghivece pline cu flori rare, așegate cu cel mai frumos guşt; în fund
„acea, mică grădină era ornată cu un pavilion de flori și verdeță,

sub care trona deița Flora, învestmântată în gază roză şi încoro- .
nată cu îlori. La picidrele sale trei fete împărțea într'una buchete -

de-flori, aruncându-le în marea de spectatori. Ajungând în dreptul

pavilionului regal, acest car se opri, și Flora, representată prin
fiica D-lui Levra grădinarul, se dete jos după tronul săi şi. dete Majestății sale Regina un buchet frumos.

Secţiunea II condusă de D-l D. Butculescu, era compusă: din

șepte grupe precedate iarăși de o musică militară și anume:
Prima grupă era a Concordiei române, care avea un car tras

de opt cai mânaţi de doi surugii învesmentaţi în cunoscutele
lor

1
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- costume și ţinuţi de optţărani. Acest câr precedat: de membrij societăţii şi de stindarde era cel mai cu gust aranjat și cel mai semnificativ.În interiorul lui era trei țărăncuțe: o Munt6hcă, o Moldo=
vencă și 0 Oltâncăcare tocmai depănaii, dărăceaii și ţeseaii întrun
răsboiti, şi în fund. deiţa Concorâiei sta rezemată pe un scut pe
care figurati embiemele societăţe).
„A doua era.grupă cofetarilor și. vestauratorilor.; ea avea un
car colosal îmbrăcat în atlaz azuriii, înnaintea căruia, era un cup-

tor pentru cofetari, apoi altul pentru restauratori şi un îngheţător, pe care lucrătorii făcea îngheţată și bucate, iar în-fund stai
nai multe persone care mâncat la masă. Acest car, tras de șâse
boi, era precedat de cofetarii și restauratorii capitalei și de nn
mare număr de lucrători, cari duceăii pe tăvi felurite venaturi gar-„nite și prăjitură piramidale, precum şi un miel alb viii care fu ofe-

„vit Majestăţilor Lor împreună cu un coş plin cu bombone.
A treia era, grupa croitorilor, -modistelor, pamtofarilor şi

cismarilor, care aveati un car forte luxos, îmbrăcat în atlas azu-.
riă, creme şi bordeaux, tras de șâs6 cal, în fruntea căruia fârfeca. .
deschisă servea drept ori-ce deviză; în interior el avea, deosebiți
lucrători și lucrătâre care lucrai fie-care la specialitatea sa. In
ihijlocul aceștui car pe o masă șta întinsă o-rochie de faiii albă:
irte bogată: după car veneaii o mulţime.de lucrători. |.

A patra era grupa brutarilor. Carul acestui grup era tras de

opt boi şi representa un cuptor enorm de tablă de fier cu compartimente sistematice, de unde uniilucrători scotea jimblă ealdă,

pe care o împărțea
mare coca şi 0 punea

publicului, iar alţii frământai
apoi la cuptor.

:

întrun

vas

SI

A cincea grupă eră a franaelarilor ; el asemenea aveati un
car și un cuptor, dar carul lor era tras de patru cai albi şi cuptorul
avea altă formă, adaptată negreșit pentru cuptorul franzelelor şi

era făcut din o închipuire de cărămidă. De
car erai patru ecusâne făcute din franzelă
rului se afla garnisit cu cornuri. Mai mulţi
brar de verdâţă scoteati franzelă caldă din
"o împărțeau publicului.

patru laturile acestui
câptă și coşul cuptolucrători sub un umcuptorul ce fumega și
-
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A şesea grupă era a căruțașilor, covacilor, şelarilor -și fierarilor ; ea avea un car care representa, o făurărie trasă de șase
cai, în care mai mulţi lucrători, sub un umbrar de verdeţă, suflaii
la f6le,. băteaii pe nicovală fierul roșit, netezat spiţe de rote, co”

seaii la șele şi curele, vopseaii râte și care, în fine își făcea meseria, în fundul acestul car la spatele cotlonului se aflao trăsură
_ forte elegantă făcută gata,în care sta un om.

A şeaptea grupă o forma mai mulţi birjari scopiță, îmbrăcaţi în costumul lor naţional, care prin îmbrăcărhintea și aședarea ”
lor formati un imens tricolor,-galben, roşu și albastru; ei veneaii
după grupul al șeaselea călări pe cai forte frumoși, precedând o
troică forte frumosă, trasă de trei telegari înhămaţi rusesce, în

care se afla starostile
lor, D-l Matușev. Alte trei rînduri de birjari
îmbrăcaţi tot cu roșu, galben și albastru urmaii acea troică. .
În fine a opta grupă era a societăţei tramvaiuluă care încheia, secţia I[; ea avea aședat pe un car tras de doi-spre-dece cai,
mânat de trei surugii și ornat cu ghirlande și ilori, un tramwai
No. 40 plin cu pasageri, conductori și. controlori; nici chiar visitiul nu lipsea.
|
Ca, să scutinipe lectori de nisce repetiţiuni inutile, vom șpune “ acum pentru tot-d'auna, că atât acest grup cât și tote cele-lalte
grupe ale acestei secţiuni, ca și ale eelor-lalte ce o urmai erai
precedate şi urmate de patroni şi luerători al diferitelor specialităţă ce le representai, precuim $şi de crainici şi purtători de stindarde cu felurite devise. —
,

Secţiunea III care era condusă de D.I. Weiss era asemenea,
precedată de o musică militară, dar compusă din șapte grupe:

Prima grupă era a societăţei române de tir şi gimnastică.
condusă de D-l Moceânu
mult gust în st:l roman;
între ei, și în fund, pe un
” protegeai instituţiunea,

; ea avea un car tras de opt cai făcut eu
înnăuntru s&ă patru gladiatori se luptau
postament, .România, Moldova și Oltenia,
iar împrejur un vânător, un fintaș, un ar»

caș Și un gladiator, mergea pe jos pe lângă râtele carului.
A doua grupă era a societăței de tir Bucuresti ; ea era precedată de un erold călare ce.dicea din trimbiţă,; după el veneaii .
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marcatoril îmbrăcaţi în roșii și purtând în mâni cibluri, semnaluri, carabine şi alte atribute de tir; apoi pășeai

majestos mem-

prii societăţii îmbrăcată în costumul lor particular de venătore şi
armaţi cu carabine, şi apoi venea carul tras de șase cai ornaţi cu
verde și alb, în care se afla o stâncă mare pe care stă regele tirului în mână cu o carabină şi în jurul săi erati mai multe ghirlande ”

de flori și drapele tricolore saii cu colorile societăţii verde și alb.
Al treilea era grupul venăltoreă sălbatice; era cel mai simplu,
dar cel mai original și nu mai puţin reușit. O căruţă cu coviltir de
pinză albă mică și prăfuită, d'asupra căruia staii așezate în mod

simetric felurite pasări împăiate și înăuntru tot ce trebue la v6-

nătâre, precum și felurite venaturi aflate în ţară. Ea era urmată
de vr'o 30 de vânători ţărani cu puscele la spinare și trăgândîn
lanţuri după ei o drâe de câini de venat de felurite soiuri. Acestă
grupă trecând pe lângă pavilionul regal începu să scotă ţipete săl-

batice de vânătore.
"Al patrulea fu grupul societăți israelite; el fu unul din cele
mai imposante și atât de numeros ca și al căilor ferate. Mai bine
de două-deci de societăți de bihe-facere, de ajutor mutual, de spi“tale, de orfani, etc. cu stindardele, cu atributele lor și cu mai bine

de trei sute de membri, toţi îmbrăcaţi în frac și mănuși albe, mergeaii câte şase șase în ordinea cea mai perfectă, și după societăţi
venea carul lor, unul din cele mai magnifice, tras de șase cai albi.
Acest car representa portalul templului lui Solomon cu o seară cu

mai multe trepte albe d'aurite, în mijlocul căruia se afla un tron
aurit sub un dom măreț, d'asupra căruia o porumbiţă de aur
sbura purtând în gură o ramurăde măslin. Pe tron era marele rege.
Solomon, rezemat la drepta de un pontifice ce purta mitra în cap,

și la stânga de un demnitar politic; pe treptele tronului erai mai
multe dobitâce de aur sălbatice şi domestice care staii jos la pămînt așteptând momentul jertfirei, iar jos în capătul scărei patru

leviţi îmbrăcaţi în alb, vesteaii din tămpine şi organe ora marelui
sacrificii. Acest car era mânat de șase evrei în costume antice.
Al cincilea fu grupul elevilor liceului Matei Basarab şi al
- societății de învățătură a« poporului român ; ei mergeaii câte

-

_

.

-
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patru patru în costumele lor obicinuite și sub conducerea D-lui
Dr. B. Constantiriescu ; grupul era mie și simplu la vedere, dar
mare și important prin menirea sa în viitor.
Al şeselea, era grupul societăţii germane ; el era precedat de

doi crainici și trei corniști în costume alegorice și de un stindard
mare pe care era scris <Societăţile.germane». După aceia'veneaii
membrii societăţilor de gimnastică, de musică vocală şi instrumentală și de ajutore, cu stindardele lor particulare, și apoi carul
simbolic tras de șase cai negri, în care se aflati mai multe grupe
ce representaii deosebitele atribute ale societăţilor; în fund el
avea un baldachin înalt pe care sta o fată blondă în costum na-.
țional român, ce representa geniul României.

A șeptelea era grupul maghiar care era precedat de trei magnaţi unguri forte bogat costumaţi în haine naţionale unguresci și
călări pe nisce eai magnifică; ei preceda un frumos ear. care era.
tras de patru cai mânaţi de surugii în costume unguresci, pălărie
mică cu bordurile întorse, ilec roșiii și pantaloni forte largi și creţi;
alți patru Surugii pedeştri asemenea costumaţi ţineait caii de că-

păstru și mal mulţi magnați călări în diferite costume maghiare
înconjurai carul; în mijlocul săi trona deiţa Panonia. Când trecu
acestă grupă, musica cântă marșul lui Racotzi.

Secţiunea IV era condusă de D- C. W. Hoflich (Oppler) iar
cu o musică, în cap și era compusă din cinci grupuri:
Primul era grupul vîndălorilor de băuturi spirtose ; el avea,
un car tras de opt cai, care representa, în faţă un butoiii monstru

încălecat de zeul Bacus în ușurele săii costum, care bea într'una
dinir'un pahar mare, și la spate un umbrar de cârciumă în care

bea și mâncat țăranii în sunetul unui cimpoiti.
Al doilea fu, grupul berarilor care avea asemenea în car in -

butoiii monstru alt-fel aşedat, pe care trona călare Gambrinus ce
bea într'ună bere dintr'un pahar monstru; mai multe but6ie mici
cu bere şi ghirlande

de orz și hamei

eraii așezate în jurul acestui

colos spre a-l încadra. Patru cai roibi trăgea acest car.

:*

Al treilea fu grupul mmăcelarilor, ezeliceiilor și cărncițari-

lov; el era compus din mai mulţi meserieși în obicinuitele lor co- :

Bi

stume, călări pe cal -scunţi dar bine legaţi, înșelaţi Și5 înzăbălati
- cu şele mari de piele şi hamuri cu felurite. garnituri și ciucuri de piele și din nai mulţi boi mari și srași, trașă de funii de maj mulţi
pazargii.
Al patrulea fu grupul lăutarilor condus de vestitul Mafinică .
în eostum turcesc, adică giubea, anteriii cu feţe arătose și șapcă

cu cozoroe mare; el era urmat de mai mulţi lăutari în costume

antice și moderne, care mergeati cântând o horă.

i

Al cincilea fu grupul precupeților şi pescarilor care avea un

“car mâre ce representa

o luntre, și era tras de șase boi: -vÎnjoșĂ.

In car se vedea în faţă botul, și capul unui morun monstru și în
interior, înnainte, pescaril prindeaii cu plasa. și năvodul pesce viii
şi curăța pesce sărat pe care '] aşedat în piramide, iar la spate

precupeţii aşedaii pe o estradă felurite pome ale timpului și zar
zavagidicele în costume naţionale înşiruia ii felurite legumi.

Secţiunea V era dirigiată de D-Linginer N. Cucu şi precedată
„de o musică a roşiorilor ; ea, era compusă din șese grupe:

Prima grupă era & constructorilor și christigiilor română ;
ea avea unul din cele mai frumâse care. Un portie alb cu eolonade
corintiane cu dou&

etage surmontat de un fronton triunghiular,

„era susținut de opt colâne, d'asupra căruia fălfăia la o înnălțime
de mai multe metre, tricolorul naţional care se ridica și se apleca
după trebuinţă. Acest car fârte înalt era tras de opt cal și la al doilea etagiii avea mai mulți lucrători care se plimba pe balustrada
din.jurul areadelor. lucrătorii și societarii dulgherilor, zidarilor,
tinichigiilor, chirestegiilor şi-vărarilor, cu echeru în frunte, purtat
de doui ucenici, cu sculele, cutiele, găleţile şi uneltele lor, urmaii
acest car monstru.
"A doua cra grupa lăcătuşilor ; avea drept car un atelier de
lăcătuşerie cu cotlon cu tot, tras de patru cai negri, în care călfile
suflait în f6le, băteaii fierul și făceaii grilajuri, chei, lăcăte și-alte
ustensile de fier, care erai aședate în jur cu multă simeirie.
A treia era grupa societăţii Lemailre care avea asemenea un
car simbolic f6rte expresiv. Într'acest car era aşedată o topitore
"de metaluri înconjurată de grilajuri de ter forte frumose și termi.

.
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mată cu'un cotlon cu folela sale, surmontant de un coș forte înnalt.
După acest car tras de șase boi magnifici, în care patru ciclopi bă-"
teaii mereii ferul pe nicovală, veneailuerătorii Români ai fabricei
și apot-lucrăt6rele fabricei de spălătorie a , aceleași case, conduse

de directârea, fabricei.
A patra grupă era compusă din carul societăţei de mosai- .
cură a D-lui Manoil tras de patru cai și format din o piramidă

de mozaicuri ; după el mergea grupul membrilor și: lucrătorilor
societăței de basalt artificial.
Al cincilea era ggrupul fabricei de gaz ; el era precedat de mai

mulţi aprindători cu irstrumentele lor și urmat de un car tras de
șase cai care representa o nsină,de gaz cu lumini ardânde, deosebite ustensile de fabricat gazul și felurite atribute ale luminei.

În fine al șeselea era grupul plăpămarilor şi tapiţerilor care
închidea, secţiunea a eincea; el avea un car făcut cu' gust, în care,

eraii aședate mai niulte mobile frumâse, draperii și plăpămi și
„cinci lucrători îmbrăcaţi în costumele lor de lucru care executaii
deosebite părți ale specialităţii lor.
Secţiunea VI și cea din urmă era condusă de D-l dirigent M.
T. Mandrea, cu musica curcanilor în frunte ; ea era compusă din
opt grupe:

!

Primul era grupul săpunarilor şi bunbăcarilor care avea
"an car decorat cu feurite calâpură de săpun multicolore, colone
de luminări şi ghirlande de bumbac alb și tricolor, şi în mijloco

statuetă în mărime natur ală de săpun Glicerin transparent representând pe M. Sa Revele. Păcat numai că pe drum acâstă statue
s'a rupt în două, în cât avea nevoe să fie sprijinită de un om câpd

a defilat.
E
"Al doilea era grupul fabricei de vacs şi negru animal, care
avea un car tras de doi cai representând o cutie mare de vacs:
el era înconjurat de mai mulţi 6meni îmbrăcaţi în felurite costume
fantastice. Nimic mai simplu și mă ingenios cugetat.
Al treilea era grupul fabricei de băuturi gazăse C. Poruiu-

baru care avea un car l6rte frumos, îmbrăcat în materie de imătase albastră ca cenul. Acest car era tras de șase cai cu hamuirle
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albastre, mânaţi de trei surugii cu căciilele de plăeși. Zeița Hebes
sub un baldachin de azur pestrițat cu stele și ornat cu flori, ţinea
în mână o cupă plină cu apă gaz6să. Innaintea ei un havus de metal alb arunca la o înnălțime de mai multe metre apă gasoză și în
capătul dinnaintea carului două fete stai între două col6ne de sifone și luai: cu cupele apă din havuz.
Al patrulea era grupul fabriceă de chibrituri Focşeneanu;
el avea, un car ornamentat cu cutii de chibrituri bine aşedate îîn
colone, verdeţă și drapele naţionăleși o fabrică de făcut chibritură ce era înconjurată de lucrători cari își esecutaii în public
meseria.
Al cincilea grup poseda cel mai mare ai maă colosal dintre
care, pe acela al companiei canalisăriă Dâmboviţei. Acest car
era lungde 15 metri cu 9 mai lung de cât cele mai lungi din tâte
cele-T'alte; era lat de 4 și înnalt de 12 şi mai bine; el representa
două maluri unite printr'un pod de fer, pe sub care părea că curge .
„un rîu și era ornat cu mai multe embleme: luntri, casteluri întărite și scări, pe care eraă ingineri, lucrători și public carii priveau
„din înnălțimea podului. Acest colos era pus pe 12 rote grâse și
tras de 24 boi; după el veneaii în șiruri regulate echipele de lu-

crători români, bulgară și italieni cu instrumentele lor. Mărimea
acestui cara făcut ca la intrareaîn Bulevard să nu cotescă indestul de regulat și să trecă pe sub balconul Otelului de “Bulevard de
care sa agătat partea posterioră şi i sa deslipit barca,.care a de
filat pe dinnaintea Regelui tirindu-se pe-păment. _
„Al șeselea era grupul tăbăcarilor ; el avea asemenea un car
ȘI era oinat cu piei şi deosebite substanţe cu câre se tăbăcese

peile; în mijlocul săit mai mulţi lucrători întindeaii piei, le spălaii
întw'un vas mare, le rădea, cu cuțitoia, în fine le tucrau.

“dl șeplelaa şi ultimul grup fu al societății Orucei roşiă cu
medici, farmaciști, surori de caritate, dout ambulanţe complecte -cu accesoriile lor şi două furgone de servicii care încheia măre= țul cortegiu.
După ce ai trecut pe din naintea familiei Regale tote grupurile

descrise mai sus, ati mers în aceiaşi ordine pe-stradele ce am enu-
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. Sale Regina
spre semn de recunoscinţă,

MAMA

Grup de marmură,

ofer i t de oficer ii român ăĂ

RĂNIȚILOR.

Elisabeta,

merat într'alt loc, până ce ai ajuns în valea bulevardului Elisabeta,
la intrarea Cișmigiului unde s'a oprit spre a se despărţi.

Terminându-se defilarea, M. L. Regele și Regina, A. $.R. Principele de Hohenzollern cu copii şi suita Lor, sai dus la palatul
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din Bucuresci, și publicul, cu tâtă afluenţa sa extraordinară, s'a
retras în bună ordine, fără să se întâmple cel mai mic accident sai
neorânduială, mulţumită nemeritei disposiţiuni luată de D-l Prefect al Poliţiei Capitalei, d'a face apel la mai mulţi juni din elita
societăţei, şi d'a le încredința delicata și greaua îndatorire d'a face
poliţia și d'a menţine buna ordine într'acele dile extraordinare.
Pentru s6ră Municipalitatea Capitalei arangiase în grădina Cișmegiului o frumosă serbare populară cu luminaţii chinese și focuri
hengale, iar la şosea nisce artificii splendide și în sala teatrului o

serbare de circonstanţă. Spectacolul teatral a reușit de minune;
el a avut loc în presenţa Majestăţilor Lor și a unui public fârte numeros compus în mare parte din delegaţi ţărani, dar serbarea-de
la şosea nu avu loc și cea de la Cișmegiii reuși numai pe jumătate,
din causă că îndată ce se aprinse luminăţiile şi se dădură câte-va
rachete, începu să cadă o plâe torențială care goni lumea p'acasă
udată până la piele. Cu tote „acestea luminaţia

care transforma

oraşul într'un focar de lumină, nu sa stins ci arse până n6ptea
târdiii, reflectându-se în torentele de ple, și producând un efect

stranii, dar care inerita a fi vădut.
Tot din causa ploii se amână revista militară hotărită pentru
Marţi; ea avu loc a, doua di, când își desfășură marţialele sale peripeţii cu cea mai deplină reușită ca în tote dăţile, dar numai de
faţă cu Bucurescenii, căci frica ploii gonise mal. pe toți speții de”
aiurea spre casă. Asemenea se amănă și focul de artifiţie pentru
24 Mait, când se transportă în Cișmegit şi servi la, o serbare dată

în scop de bine-facere.
Iată cum se termină mărâţa serbare a festivități înnălțării României la rangul de regat; ea n'a avut precedenti în faptele istovice ale patriei n6stre, nici ceva egal în strălucire. Din noyocire ea

fu inaugurarea și începutul unei eri de inărire și prosperitate penîntru România.

E

XIII.

Călătoria M. $. Regelui României la Sant-Petersburg.
Serbările încoronărei ai pus capăt celor cinci răsbâe ce a fost
nevoită România să susție; de aci încolo a vrut Dumnedei ca s'o

ajute, după ce “și-a vădut visul împlinit, să muneâscă în pace ca.
să-și complecteze organisaţiunea sa interidră și să se prepare bine”
spre a-și îndeplini spre mulţumirea tuturor greaua misiune ce posițiunea sa geografică la porţile Orientului o silea să împlinâscă.
Scurt timp după încoronare, oficerii români din tote armele se co-

tisară, strînse fondurile necesare şi comandară la sculptorul Stork
o grupă de marmură represintând pe M. Sa Regina îmbrăcată ca

o soră, de caritate, dând ajutor unui rănit pe patul săi.de durere.
Acestă frumosă grupă săpată în mod fârte artistice fu oferită M.
Sale Regina în mod solemn într' di, ca omagii! din partea întregei

armate și ca recunoscință pentru ajutorul ce M. Sa a dat răniților;
după aceia ea fu transportată Ja. Palat și aședată în vestibulul de
la intrarea în sala Tronului unde se găsesce şi adi. Printr'acest mic .
dar M. Sa sa simțit îndestul de răsplătită pentru tte jertfele ce a
făcut pentru ușurarea suferințelor eroilor neatârnărei.
“
,
Terminându-se peripeţiile încoronării, nu s'a terminat și smă'cinările, nemulțumirile şi luptele ce statul și poporul. român îndu- :
” vase pân atunci; din potrivă ele deveniră și mai încordate, și mai
.

supărătore și durară mai mulţi ani d'a rîndul, până ce în fine, de
vr'o câţi-va ani, slavă Domnului sîntem lăsaţi să ne vedem în li-

nisce d'ale nostre.
Cele mai principale preocupări, smăcinări, strădănii, străgăniri
şi chiar lupte, fură următorele: Regularea succesiunei tronului,
chestiunea Dunărei cu propunerea Barrăre şi congresul din
Londra, răsboiul vamal cu Austro- Ungaria, rescola țeranilor:
“care a adus căderea Ministerului IL. C. Brătianu, şi în fine
misiunea D-luă M. Hitrovo care a. provocat chestiunea îcona„rilor şi ajugănarilor în România, precum şi evenimentele din
Bulgaria care ai provocat abdicarea Pr. Alexandru de Battemberg. Tâte aceste evenimente, de și sunt forte importante și
vrednice d'a fi cunoscute de marel3 public, totuşi, fiind forte recente, mă abţin de o cam dată d'ale publica, promițând lectorilor
mei că le voiii da la lumină peste doi saii trei ani, într'o nouă ediţiune formată din două broșuri, în care va fi descrierea amănunţită și tot atât de documentată a, acestor evenimente.
Pân'atunci sunt nevoit a trece peste ele și d'a împărtăși cititorilor mei, ca concluzie, peripeţiile împăcărei României cu Rusia,
prin visita făcută de M. Sa la St. Petersburg și ale serbărei jubiliare ce aii avut loc cu ocazia împlinirei celor 25 ani de la răsboiul
neatârnărei. Să începem mai întâi cu împăcăciunea cu Rusia,
De la încheierea tractatului de la Berlin încoa exista între România, și Rusia o r&celă îndestul de vădită, provocată de Ruși prin
purtarea ce ai avut față cu credincioșii lor aliaţi din jurul Plevnel cu ocasia tratativelor de pace ce ai urmat după r&sboiii. De
la săvârșirea acestui mare fapt de arme, din care Românii birui-

tori ai eșit atât de înnălțaţi prin vitejia oştenilor lor, adică imediat după capitularea acelei întăriri, până la încheierea tractatului
de la St. Ștefano”și până la subscrierea celui de la Berlin; de la
subscrierea sa până la desbaterea chestiunei Dunărei în conferinţa,
de la Londra, și de atunci până mai deună-qi, până la încetarea,
din viaţă a Țarului Alexandru III, adică în tot decursul domniei
acestui monarh, atât diplomaţia rusâscă cât și presa sa, n'aii în-

cetat da ne prigoni,-d'a ne nedreptăţi și d'a ne umili, fără ca nok.
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să fi fost vinovati de alt-ceva,de cât că am îndrăsnit să ne apărâm
drepturile încălcate, cu totă energia ce inspiră în inima, omului
convingerea, că apără adevărul, dreptatea și echitatea.
Guvernul din St. Petersburg în decurs de peste 17 ani, nu ne-a

cruțat nici o-umilinţă, nici o înjosire, nici o nedreptate și nici o
prigonire. Ne-a provbeat în modul cel mai revoltător, ne-a atins
în sentimentele nostre cele mai gingașe și s'a amestecat, nu numai

în rostul relațiunelor n6stre internaţionale, dar chiar și în acela
al afacerilor nâstre interidre. D-l Hitrovo ministru Rusiei din Bucuresci, a cărei memorie va rămânea, neperitâre în România, a
împins lucrurile până la extremitate. D-sa sa încercat să provoce
un conflict diplomatie, amestecându-se, D-sa personal, în mulţi-

mea agitată, în sâra de 14 Martie 1888. V/am vădut ei cu proprii
mei ochi, în piaţa teatrului, în mijlocul învălmășelei produsă de
ciocnirea, dintre resculaţi și poliţie, plimbându-se și amestecân-

du-se în mulţimea înverșunată. Ce căuta 6re D-sa acolo? Numai
un brânciii întâmplător, o palmă dată

din greşslă și o șarjă ve-

nită fără veste, care ar fi putut să'l dobore sub copitele cailor, și
iată gata un conilict teribil între marea Rusie și mica Românie,
„ale cărui urmări puteaii să ne fie fatale, și acest conflict provocat

de un singur om, de un ministru plenipotenţiar, de un trămis extra-ordinar

pe lângă persona M. S. Regelui, de un personagiă in-

vestit cu imunităţi diplomatice și cu dreptul de exteriolitate, care
a mers cu nesocotința până a se scobori în stradă în momentul
unei turburări populare! De ce și pentru ce tâte acestea? Negreșit
pentru ca să provâce acel conflict nenorocit. Noroc că Românii
noștri, chiar în momente de efervescenţă, sunt inţelepţi și cu minte
şi nu se l6gă nici chiar de cei ce caută gâlcâva cu luminarea.
Acest Domn a făcut ceva mai mult; prin intermediul jugănarilor și iconarilor ruşi care de la, 1879 încoa începuse se invadeze
ţera în număr considerabil și să cutreere tote satele, a început să

aţiţe ț&rănimea-contra guvernului român și să facă o propagandă
dintre cele mai stăruitâre în fav6rea "Țarului Rusiei, pe care acei
fanatici emisari ai panslavismului îl înfățișa ea pe salvatorul providenţial al creştinătăţii și, ca pe mântuitorul ţărănimei de tote

'
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suferinţele ce îndura.

—————
Prin asemenea

.

|

propasandă, care a durat

peste nouă ani într'un mod aprope fățiș, și prin nisce Omen! fanatici, D-l Hitrovo a reușit să răspândescă în lungul și latul țărei
s&mînţa, pernici6să care a provocat teribila răscâlă a ţăranilor din
primăvara anului 1888, și iarăși nu mai puţin teribila răsc6lă din
1893 care a frămentat mai multe judeţe dih Moldova și a causat

o mulţime de nenorociri.

Ă

In faţa, unei atitudini atât de'provocătore și de primej jdi6să pentru, liniștea publică, mai toți bărbaţii de stat ai României, fără a'și
da mâna ca altă-dată când sârta ţărei se găsea în primejdie, s'a

brodit a, se potrivi la, idei şi la. sentimente, și a pune mâna spre
a apăra ţera, fie-care după temperamentul şi ideile sale, de marea*primejdie ce o amenința. Inspirat de acestă idee, D-nul D.
Sturdza achalul Ministru al resboiuluă și capul partidului naţional-liberal, a scris în anul 1890 broşura, intitulată: Furopa,
Rusia şi România, care nu e alt-ceva de cât un rechisitor ener-

gic al politicei panslaviste în România; D-l Al. Beldiman actualul Ministru al ţărei la Berlin, și unul dintre liberălii fruntași, a scris în anul 1889 altă broșură întitulată:, O crimă de Stai ;
Rescdla țăranilor din primăvara anului 1888“, în care a descris în detalii

rolul jucat de agenţii rusesci cu ocazia turhu-

rărilor din acel an; regretatul D- 7. Șoimescu, mâmbru în partidul conservator, a scris: Rusia, România și întreita alianță,
în care a descris istoricesce rolul jucat de Huși în afacerile in-

terne ale țărilor Române de la Petru cel Mare până în gilele nâstre, și D-l Profesor universitar Al. Xenopolu, om de sciință și

patriot încercat, a scris: „Resbelele dintre Turci. și Ruși“, şi a

tratat într'un mod cu mult mai sciinţific și mai documentat amestecul Rusiei în afacerile nâstre dintr'aceiași epocă.
Intr'acelaș timp D-2 AJ. Lahovary unul din fruntașii partidului conservator, care partid în tot-d'a-una a'trecut drept partisan
al unei amiciţii cât se pâte de strinsă cu Rusia, a scris ca Minis-

tru al afacerilor streine mai multe note adresate Ministrului nos-

tru dela St. Petersburg, prin care, întrun stil'dintre cele mai energice și mai categorice, denunța, curţii din St. Petersburg ameste-
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cul D-lui Hitrovo în fomentarea turburărilor ce isbueneaii prin
sate, îi atrăgea atenţiunea spre propaganda primejdi6să făcută, de
jugănarii'ruși prin satele române, și cerea eu insistenţă încetarea

acestei stări de lucruri: dăunătâre bunelor raporturi dintre cele
două

state. Ba încă, într'un moment

dat, a dat ordin ca, un tor-

pilor al flotilei românesă descarce mail multe umpluturi de tun
spre vaporul rus Olga care n'a vrut să se supue regulamentului “

de poliţie sanitar român într'un port român și s'a încercat să in-

troducă holera în ț6ră.
Acâstă

intervenire energică a tuturor 6menilor de stat al. Ro-

mâniei contra amestecului panslavismului în afacerile interidre
ale nâstre, precum și căsătoria A. $. R, Pr. Ferdinand eu A.S.R.

Maria de Edimburg nepota 'faruiui Alexandru III, a determinat
- pe guvernul imperial să recheme pe D-l Hitrovo, care a fost permutat tocmai la, Teheran în Persia, unde mai acum câţi-va ani a
încetat din vi6ţă, și să! înlocuiască prin D-I N. de Fonton care o-

cupă în decurs de cinci-spre-dece ani postul de Trimis Extraordinar și Ministru plenipotenţiar al Rusiei pe lângă curtea M. $. Regelui României, post ce a ocupat cu demnitate și spre mulțumirea

tuturor până aprâpe de finele anului 1901.D-l de Fonton fiind om
calm și bine chibzuit, care prin tactul și cumpănirea sa a înlocuit
nisce relaţiuni cât se pote încordate printr'altele amicale şi curtenitâre, a creat actuala stare de lucruri, care e dintre cele mai
mulţumitâre, spre deplina satisfacţiune a tuturor Românilor.

„De atunci încoa, și mai cu s&mă de la suirea pe Tron a M. $.
Țarului Nicolae ÎI generosul propuitor al congresului pentru desarmarea, generală, relațiunile dintre România sai îmbunătăţit
atât de mult, în cât jugănarii și iconaril aii dispărut ca prin mi-

nune, tâte chestiunele în litigiă sau aplanat spre satisfacţiunea
ambelor părţi, întrun mod pacific și pe cale diplomatică, compania rusă de navigaţiune a început să se supună legilor ţărei ca
tote cele-Palte companii române și streine, tâte neînțelegerile s'ai
înlăturat prin soluţiuni echitabile, şi armonia între noi şi vecinii
noștri despre răsărit sa pus pe un picior de sinceră şi cordială
amiciție.

3.
N+

Acâstă stare de lucruri din tâte puncturile de vedere îmhucurătâre pentru noi, a avut ca consecinţă visita făcută M.S. Regelui nostru de către Generalul Constantinovici guvernatorul Basarabiei, despre care am vorbit alt-unde-va, în darea de sâmă a
serbări! de la Iași, precum și visita M. S. Regelui la Sf. Petersburg.
Politicianii Austro-Ungari pretind că M. S. Regele nostru s'a hotărât să facă acestă visită, care are însemnătate

politică remar-

cabilă, din îndemnul M. $. Impăratului Franţ Iosif, și ar fi fost plănuită cu ocasia visitei de la Pesta. Românii cred din contră că ea

a fost sponteneă și provocată numai de purtarea puţin curiincisă
a Ungurilor, după visita făcută de M. $. în capitala lor. Mi se pare
că Românii ati mai multă dreptate, sai cel puţin pe jumătate, pentru că, pe când presa austriacă a salutat visita, cu respect şi satis-

facțiune, gazetele unguresci aprâpe în unanimitate aii desaprobat-o și chiar ai rostit cuvinte necuviincidse
satorilor ei.
|

la adresa organi5

Priimirea M. S. Regelui nostru în Rusia și în capitala sa s'a făcut întru tote conformă cu programul priimirei M. $. Inipăratului
Germaniei, și cu o splendâre și o cordialitate fără de pereche. lată
în scurt peripeţiele cele mai principale ale acestui mare eveniment:
M. Ș. Regele a plecat împreună cu A. S. R. Pr. Ferdinand, și de
astă-dată însoţit de primul săi ministru D-l D. Sturdza, precum
și de Casa militară a M. S. șia A. S. R. D-l Preşedinte al ConsiJiului a luat cu sine în calitate de Şecretar pe D-l E. £. Stătescu,

Secretar de Legaţiune care pe atunci era atașat pe lângă Lega-

țiunea din Berlin. M. S., A. $. R. şi suita Lor ati plecat din Sinaia
Luni 13 lulie 1898 la 7 ore dim. și ati mers fără întrerupere până
la, Burdujeni, unde, cutâte că dorinţa M.S. a fost,ca să nui se facă
nici. o priimire oficială, totuși a fost întâmpinat în gara Burdujeni

de un detașament de infanterie cu muzică, și steag, de prefectul:
judeţului Botoşani și de un public forte numeros.
Călcând pe teritoriul austriac, în aceiași qi la 4 ore 55m. d.a,
M. S. a fost întâmpinat la Ttcani de prefectul de Suceava, iar la
Cernăuţi de guvernatorul Bucori inei, baron de Burguignon, de
pri-

marul orașului, de Consulul român din localitate cu întregul per-
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sonalal consulatului, de mai mulţi notabili Și de un
public f6rte'nu-

meros,

între

cari majoritatea erat

Români „Bueovineni, cari lati

salutat cu mult entusiasm.
Cu acestă ocasie sa petrecut în gara Cernăuţului un inciden
t .
regretabil pentru nobilimea românsscă din Bucovina ;
general M.
Vlădescu șeful Casei militare a M. $. Regelui, distingând
în multime pe Baron N. D. Mustaţă unul dintre căpeteniile nobilil
or Români Bucuvineni, la presentat M. S. prin cuvintele următâre
:
—

Sire, permiteţi-mi să vă presint pe unul dintre cei mat
buni

Români din localitate.

„M. Ş. Regele, conformându-se usului ce a adoptat d'a vorbi
cu

Românii

în românesce, îi adresâ câte-va, cuvințe bine-voitâre

în

românesce. Baron Mustaţă se grăbi a-i răspunde în limba germană, și d'a scuza gicend că D-sa nu pote vorbi bine în românesce,
că a cam uitat'o, și că așa e vsul între nobilimea de acolo să vor-

bâscă numai nemțesce. M. 5. Regele forte neplăcut impresionat, a

trecut la altă persână, cu care a vorbit în românesce.

Consecința acestui incident a fost dimisia D-lui Mustaţă din clubul naţional român, care Y-a fost priimită pe dată.
După o oprire de'un cuart de oră, și ceva în gara Cernăuţului, M.

5. Regele s'a resuit în trenul regal și a plecat înainte, îndreptându-se spre Galiţia. După ce a traversat Bucovina și o parte din Galiţia, trenul regal a intrat pe teritoriul rus Marţi 14 Iulie la 7 ore
dim. și a fost salutat în gara de frontieră Graniza, de generalul Ni-

colaef, generalul Franţ, colonelul Berdianof, colonelul Tieșenhausen și de alţi dece ofiițeri cu o gardă de ondre, de D-l G. Roselti
Solesen Ministrul României la Petersburg, de D. N. de Fonton Ministru României care plecase din Bucuresci înnaintea M. Sale şi
trecuse în Rusia pe la Ungheni spre a eşi întru întâmpinarea M.
Sale, și de colonelul Laube ataşatul militar pe lângă Legaţiunea

rusă, care a fost atașat pe lângă persona M. S. în tot timpul pe„trecerei Sale în Rusia.
După ce stătu câte-va minute într'acestă gară, M. S. și A. S.R.
se scoborâră din tren și trecură pe dinaintea frontului gardei de
ondre, apoi după ce convorbiră cât-va cu cei presenţi, M. S. şi A.

S. R. urmaţi de D-l Sturdza; D-l de Fonton, Colonel Taube, D-I
Rosetti Solescu și suite, reluară loc în salânele trenului, și plecară
spre Varșovia unde sosiră în aceiași di la 31/> ore d. a. Acolo fură.
întâmpinați de A. S. R. Pr. Imeritinschy, guvernatorul general al

Poloniei și comandantul trupelor din Varșovia, care era înconjurat de un strălucit stat major, compus din generali și coloneli,
precum și de un mare număr de înalţi funcţionari şi de o mulţime
de persone alese. Tot aci M. S. Regele fu întâmpinat de Vice-Amiralul Arseneiew adjutant general al Impăratului, de Colonel A. de
Nepocoicinski, Locot. Principe Dolguruki adjudant imperial şi Pr.
Vladimir Orlof locotenent de dragoni care asemeni fură atașați pe
lângă persona M. $. şi a A. S. R. în timpul petrecerii Lor în Rusia.
După ce se scobori din vagon, M. S. Regele se îmbrăţişă cu Prin-

cipele care'a servit sub M. $. în calitate de șef al Statului S&ii maJor, pe când comanda armata. ruso-română de învestire din jurul

Plevnei în anul 1877; după aceia M. S. și A. $. R. împreună cu
Pe. Imeritinski
câte-va cuvinte
sonagii câte se
Pr. Imeritinsky,

ai trecut în revistă guarda de ondre, ati schimbat
graţi6se cu toţi generalii, colonelii şi înnaltele peraflati presente în gară, care le fură presentate de
apoi se suiră în trăsură: M. Ș. cu Pr. Guvernator

și A. 5. R. cu Vice-Amiralul Arseniew, și intrară în oraşiii, fiind
excortaţi de un strălucit stat major de generali şi oficeri superiori,
toţi călări, care precedai,

înconjurat

și urmaă

trăsura regală.

Ast-fe] merse prin stradele principale ale oraşului, frumos decorate cu stindardele române și ruse, ticsite de o lume imensă, până.
la, Palatul Lazesky, unde M. S. și A. $. R. cu suitele fură găsduiţi
- în timpul șederei Lor în vechia capitală a Poloniei. La palat altă +
guardă de ondre, care rămase acolo în tot timpul ședere! M. S. în
Varşovia, dădu onorurile militare, și musica intonâ imnul naţional

român.

La 5 ore M. S. şi A. S.R. merse la locuinţa Principelui

pentru a depune cărțile Lor de visită, apoi făcură o preumblare

în parcul palatului, în care se află mai multe alte palate, mal tâte
reședințe ale vechilor regi ai Poloniei, și în fine se preumblară în
trăsură prin oraș care era frumos pavoasat și visitară frumosa.
galerie de tablouri.
.

|
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La 7? ore sâra avu loc un prânz de gală la palatul Pr. Imeretinsky, la, care ati luat parte vr'o 30 pers6ne. La sfirșitul mesei Principele Guvernator a ridicat următorul toast:
Imi permit să port un toast în sănătatea M. S. Regelui, victoriosul șef al
amândorora armatelor viteze cari ai combătut la Plevna una lângă alta ca
„doi fraţi de arme 1).

După terminarea, toastului, musica intonâ imnul național ro-

mân, iar mesenii cari '] ascultară în picidre, strigară după terminarea sa de trei ori Ura. După

aceia M. S. se sculă în sus și ridi-

când paharul, răspunse îîn chipul următor:
Forte mişcat de amabilul toast al Alteţei Vostre Serenissime, vă mulțumesc
din tâtă inima pentru priimirea, pe cât de strălucită, pe atât de simpatică, ce
am, găsit aci.
Plin de bucurie am revădut astă-di trupele cu cari am împartășit grijele,

primejdiile şi biruinţele pe câmpul de r&sboiii. Numele Alteţei Vâstre Serenis-sime, ca şi acela al mult regretatului general Conte Todtleben, este pentru Mine
nedespărțit de luptele sângerâse în jurul Plevnei, și "Mi aduc aminte tot-d'auna cu recunoscinţă că în momentele decisive, prin cari am trecut împreună,
V'aţi aflat lângă Mine, înconjurându-mă de sfaturile Vostre luminate. Formând
urările cele mai căldurâse pentru viteza armată imperială, întâiul Mei gând
se îndrept€ză spre Augustul şi Supremul ei Șef, M. 3. Impăratul Nicolae II-lea,
în sănătatea, Căruia ridic pabarul Mei.
Să trăiască Majestatea Sa Impăratul Nicolae II-lea.

Urale frenetice priimiră aceste cuvinte căldurâse și bine simțite
și musica, intonâ imnul imperial rus. După terminarea prânzului

M. S$., A. S.R. și Pr. Imeretinsky împreună cu toți 6speţii merse
la teatru ce se află în pare, și asistară la o ftumâsă representaţie
de balet. După terminarea representaţiei, M. $. și A. [.. eșiră în
balcâne și priviră la strălucitrea, iluminaţie a parcului şi a lacu1) Coprinsul acestui toast nu semănă nici de loc nici cu cualificativele dușmănâse şi defăimătore cu care generalul Curopatkin însoţesce numele M. Sale

Regelui nostru şi p'acela al armatei sale coprinse în Reflecţiunile sale critice, și

nică cu expresiunile batjocoritâre cu care generalul Petru Dimietrievică Parensofl descrie în Invalidul rus, cu ocazia aniversărei a 25-a de la luarea Pleynei,
par ticiparea, armatei remâne, alături de cea, rusâscă, în luptele contra Turcilor,
și mai cu s6mă în sângerosa încăerare de la 30 August 1877.

a
lui din e], în mijlocul căruia într'o insuliţă seânteiaii în focuri bengale multicolore ţifrele M. Sale. La 121/2 ore din nopte M. S, ȘI A.
L. R. s'aii retras în apartamentele Lor.
A doua, qi Mercuri 15 lulie M. S. Regele, A. L. R. Pr. Ferdinand
şi Pr, Imeretinsky şi suitele ai părăsit palatul Lazenky unde M.
S. a fost găsduit, şi aii pornit spre gara St. Petersburgului, prin
an îndoit şir de armată d'a lungul stradelor. Ajungend acolo M.
Ș$. Regele şi A. S. R. Pr. Ferdinand 'și-aii luat rămas bun de la Pr:
Imeretinsky şi de la numeroșii generali și oficeri superiori ce l-ai
însoţit până la gară, apoi s'a suit în cupeul din trenul imperial ce
i s'a pus la disposiţie, și a plecat spre St. Petersburg. La 6 ore 30
m. d. a. trenul a intrat în gara orașului Vilna, capitala Lituaniei,
unde a fost întâmpinat de guvernatorul general militar, de guver-

natcrul civil și de un mare număr de generali. Pe peron era înșiruită iarăși o gardă de on6re cu muzică și drapel, care Î făcu
onorurile militare. Aci trenul sa oprit numai 19 minute; după
aceia M. $. 'şi-a luat r&mas bun de la guvernatori și generali, sa
resuit în vagonul imperial și a plecat spre Petersburg, mergend

fără de întrerupere în tot cursul nopții.

XXIII,

Sf. Petersburg, Moscva, Kier,
Priimirea ce s'a făcut M. $. Regelui la St. Petersburg a fost mai
mult ca splendidă, a fost feerică. M. $. Ţarul Tuturor Rusielor a
“bine-voit să manifesteze față cu Suveranul micei Românii Înaltele
Sale simpatii prin o atenţiune și o dovadă de afecţiune cu totul
deosebită. El a ordonat ca pe lângă urmarea ad-literam a, programului ceremonial de serbări ce s'a pus în aplicare cu ocazia, vizitelor ce ai făcut anul trecut puternicii Impărați ai Austro-Ungariei și al Germaniei, precum și D-l Felix Faure Președintele Republicei Franceze, să se aducă la îndeplinire și alte amănunte mai
intime şi mai cordiale, care să amintescă că cel priimit cu atâta
fast strălucitor nu e numai Suveranul unui Statimportant și demn
de nisce onoruri atât de mari, ci este și marele căpitan victorios al

armatei Ruso-Române, care în 1877-1878 a dus armatele aliate
la biruinţă şi 'și-a încoronat fruntea, cu neperitorii lauri al erois-

mului personal.
În conformitate cu acest program amplificat, Joi la 16 lulie la
8 ore diminsţa, contele Tal guvernatorul civil al districtului St.
Petersburg, s'a suit, din ordinul M. S. Țarului, în trenul imperial
la staţia Lunga, capătul circonscripţiei sale, și ajungând acolo s'a.

suit în tren; apoi, după ce a salutat pe M.S. șipe A. S.R,, în nu-

mele Suveranului săi, l-a, însoţit până la Peterhoff, reședința de

:

ă

884

.

Sa

vară a Țarilor, locașul feerie în care ati fost priimiţi toți Suve-ranii şi toți capii Statului câți ai visitat pe Suveranii. Rusiei în capitala. lor.
|
La orele 11 a. m. trenul imperial a intrat în sara Peterhoft frumos împodobită cu ghirlande de verdâţă și drapele românescă şi
rusesci. Pe peron M. 5. Regele fu întâmpinat de M. $. Ţarul Nicolae II, de Marele Duce Mihail Alexandrovici, fratele Săi, de Marele Duce Vladimir Alexandrovici unchiul Săii, împreună cu fii
SE Boris și Andrei, de Marele Duce Paul Alexandrovici asemenea
unchii al Împăratului, de bătrînul Mare Duce Mihail Nicolaevici
fratele Impă&ratului Alexandru II, fiul ma! mic al Ţarului Nicolae i
Și feldmareșal general, precum şi de Marii Duci Constantin și Dimitrie Constantinovici, Nicolae și Petre Nicolaevici, de Marii Duci
George și Sergiii Mihailovici, de Principii George şi Eugeniit Maximilianovici Romanovski,

de Ducii şi Principii de Leichtenberg, de

y

Oldemburg, de Meclemburg-Strelitz, ete. rude de aprâpe ale M. $.
Țarului, înconjurați de un strălucit stat major de generali, mari
maeștri de ceremonii, șambelani, miniștri și înnalță demnitari ai.
Statului, toţi îmbrăcaţi în strălucitâre uniforme de mare gală. Intre
miniștrii se afla și contele de Muraviefi ministru afacerilor streine
al imperiului. .
|
- La scoborirea din vagon, ambii Suverani, precum și A. S.R.Pr.
Ferdinand s'aii salutat în mod cordial, stringându'şi mâna cu căl-

dură, fără a se îmbrăţișa, pentru că M. L. atunci se vedeai pen-

tru prima Oră și încă nu se cunosceaii, apoi trecură împreună pe
lângă garda de onsre, înșirată pe peron, pe când musica cânta

imnul regal român; după aceia urmară presentările. M. S. Regele
presentă Țarului mai întâiă pe D- Prim-Ministru D. Sturdza şi
apoi suitele sale; iar M. S. Impăratul presentâ pe Contele Muraviefi și apoi pe cei-lalţi miniștri și demnitari ai sțatului.
De îndată, ce se aduse la îndeplinire aceste formalităţi, M. $.

Regele împreună cu M. $. "Țarul, A. S. R. Pr. Ferdinand împreună

" cu Marele Duce Mihail Alexandrovici, D-] D. Sturdza împreună cu

Contele Muraviefi, etc. aii mers în trăsuri ale Curţii imperiale de
mare gală, precedaţi și urmaţi de, cazaci de Caucazia călări -din
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guarda imperială, la palatul Alexandri, traversând mai multe strade care erai împodobite cu drapele române și ruse şi înțesate de
o mulţime mare de lume care salutară pe Suveranul României cu
urale nesfirşite. AcoloM. $. și A. 5. R. sat presentat M. Ș. Împ&rătesei Mume Maria Theodorovna, și Împărătesei actuale Alexandra. 'heodorovna, care le-ai eşit întru întempinare și cărora

M. $. și A. 5. R. le-aii sărutat mânele. Impărătesele nu ai mdrs la
gară pentru că M. $. Regele n'a venit însoţit de M. S. Regina.

5

De acolo M. S. Ţarul conduse pe M. $. Regele în palatul cel
mare din Peterhofi, unde i sat presentat toți înnalţii demnitari

ai Curţii. După ce intrară în salonul palatului M. $., Țarul a comunicat M. S. Regelui numirea sa ca proprietar al regimentului

!

de infanterie, Vologda No. 18, care a luptat sub ordinele M. $. la
Plevna şi a luat parte la luarea Griviței, și a dat, ordiri ca acel
regiment să pârte cifra M. $. După aceia a condus pe M. S$. în apartamentul ce'l fusese pregătit.
La ora 1 d. a. a avut loc un dejun în familie, la care aii luat parte
M. $. Regele, A. $. Pr. Ferdinand, Împăratul, Impărătesa, Impărătâsa, mumă, Regina. Greciei, toţi Mari! Duci și Marele Ducese,

precum și Pr. Chacabronz moștenitorul tronului Siamului. La o
altă masă în alt salon ai dejunat miniștrii și înnalţii demnitari al
statului cu soțiile, precum şi suitele. După dejun a urmat recepţiunea. Cu acea ocasie D-] D. Sturdza și suita. regală aii fost presentaţi Impărăteselor. Pe la 3 ore M. S. Regele priimi visitele Marilor Duci, precum şi p'ale Principilor și Miniștrilor, pe care M. Ș.
le-a întors de la 4 ore înnainte, iar la 8 ore sera a avut loc prinzul
în palatul bătrinului Mare Duce Mihail Nicolaevici, la. care aă luat

parte M.S. Regele și A. S. R. Pr. Ferdinand. La 101/, ore sera M.
Ș. Regele s'a retras în apartamentele Sale.
Vineri 17 luhe M.S. Regele împreună cu A. S. R. Pr. Moștenitor
urmat de suite ati mers la St. Petersburg. La 8/4 ore dim. N.
S. şi A. S. R:aii luat loc în iactul imperial Alexandria, în sunetul
unei salve de 21 tunuri; după aceia vaporul a navigat pe canalul: dintre mare și Neva, urmat fiind de un torpilor. Drumul a durat o

oră, şi, fiind timpul fârte frumos, M. $. a stat mai mult pe punte,
.
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ast-fel că a putut vedea frumosa panoramă ce oferă Petersburgul

despre mare. Vasele de răsboit şi de comereiii strălueitor pavoazate cu felurite stâguri și flamure, a salutat tricolorul român ce
fâlfăia d'asupra iachtului, cu bubuituri de tunuri și fluerături de
sirene, și d'alungul canalului o mulțime de lume adunată ca să

vâdă pe eroul de la Plevna, ai salutat pe M. S. cu urale entusi-

asmite.
La, sosirea, în debarcader N. S.„avend a întreprinde un act pios
mai nainte de a'şi face intrarea în capitala 'Țarilor, n'a consimţit:
să aibă o priimire oficială, ci a fost întempinat r.umai de D- Vlezcov Prefectul capitalei şi de alţi înnalţi demnitari; cu tote acestea
onorurile militare | sai dat de o companie din reg. 95 de infanterie, care a luat parte la lupta de la Șipca, a cărei musică la
„ trecerea, sa în revistă de către M. S. Regele, a intonat imnul TOmân, iar trupele ai defilat: Eșind din debarcader M. S. Regele s'a suit în trăsură împreună.
cu A. Ş. R. Pr. Ferdinand și ai pornit spre catedrala Sf. Petru și.
Paul din fortăreță, unde sunt înmormântați Impăraţii Rusiei şi familia imperială. Îndată ce at ajuns acolo M. $. şi A. S. ai depus
câte o frumâsă corână de argint aurit și smălțuit pe mormintele

Tarilor: Alexandru II și Alexandru III și a Marelui Duce Nicolae
” generalismul armieirusesci din resbelul ruso-ture din 1877—1878.

După aceia depuse o corână de flori naturale din partea M. S. Reginei pe mormintul mătușei Sale Marea Ducesă Elena Pavlovna.
Mai nainte de a pleca, M. S. Regele visitâ mica clădire ce păs-

treză vestita luntre a lui Petru cel Mare, precum și tote stegurilecâștigate de el în r&sboe. După aceea M. S. Regele și A. S. R.intrară în capitală, ale cărei strade erai frumos pavozate cu st6guri românescă și rusesci, și prin un îndoit şir de lume, merse de

visitâ pe Marele Duce Alexe Alexandrovici comandantul suprem
al marinei imperiale, pe contele Muravieft și pe ambasadorii aflaţi
în capitală; visitară apoi noul museii: Alexandru III, catedralele
Sf. Isaac și Kazan; după aceia pe mitropolitul Petersburgului Pa-

ladie, unde stătu aprope o jumătate de oră Și unde priimiră din
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partea, Mitropolitului câte o icână ferecată în aur, M. S. Regele pe

a Sf. Alexandru Nevski și A. $. R. pe a. Maicii Domnului.
La ora 1 d. a. M. S. Regele și A. S. R. merse la legaţiunea română,

unde avu loc un dejun de mare

aparat, oferit de D-l Mi-

nistru G. Rossetti Solescu, la care luară parte contele Muravieft,
Miniştrii și o mare parte dintre demnitarii statului. În tot timpul
mesei a cântat, banda de lăutari români a lui Pădureanu.

După dejun M. S. Regele împreună cu A. 5. R. at mers la palatul de iarnă la 3 d.a.„ unde a priimit corpul diplomaţie. Ambasadorii at fost introduși separat de către D-l Ministru Rosetti Solescu, iar miniștri plenipotenţiari cu personalul lor și al ambasadelor ai fost priimiţi în corpore în marele salon Alexandru. După
recepţiunea, corpului diplomatic, M. Ș. a priimit pe mareșali nobleţei și după aceia a trecut în sala, armorelor, unde se afla reunită o numer6să deputaţiune a Consiliului municipal al Petersburgului, având în cap pe primarul Delianov.
După ce a oferit M. S. pânea și sarea tradiţională, pânea pe o
tavă și sarea într'o cupă de argint aședată pe tavă, ambele ornate
în smalţ multicolor care representa armele orașului, primarul u
rostit următârea cuvântare:
Sire,
Municipalitatea Petersburgului m'a însărcinat a Vă exprima. mărturisirea,
marei bucurii ce populaţiunea capitalei a resimțit când a aflat intenţiunea Majestăței Vâstre și a A. S. R. Principelui Ferdinand de a o visita. Salutând în
persâna Majestăţei Vâstre pe Ospele dorit și bine-venit, ne reamintim epoca,
istorică solemnă, şi în acelaş timp durerâsă, a marei lupte pentru Sânta Cruce,
a timpului când numele Augustului Cap âl poporuluiromân,ne-a devenit nouă
atât de scump ca numele unui glorios luptător pentru credință şi dreptate, ca
numele unui amic și tovarăș de arme credincios al neuitatului nostru Monareh
Țarul liberator.
Priimiţi dar, Sire, pâinea şi sarea ce vă oferă locuitorii recunoscători al orașului Petersburg.

La. acâstă cuvântare M. S. a răspuns:
Sunt forte mișcat de atenţia municipalități care s'a înfățișat pentru a'M ura
pună-venire și a"MI presenta pâinea, şi sarea, ca simbol al ospital ilăţei, care
se exercită în Rusia pe o scară atât de mare. Cu o vie plăcere am venit în caV. VL.

|
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durabile ale trecutului și prinpitala Imperiului, de care sunt unit prin legături
!
:
tr'o prietenie sinceră.
le
cuvinte
pentu
şi
aci
găsit
Vă mulţumescpentru priimirea simpatică ce am
mult
mai
rămâne
putut
n'am
că
numai
amabile ce 'Mi a'ţi adresat; și regret
d'aprâpe.
timp în acest frumos oraș, pentru a'l cunsce mai

și
Cu acestă ocasie M. S. conferi Corona României Primarului
Prefectului orașului.

După, terminarea recepțiunelor, M. S. și A. 5. R. ati visitat cu.

amănuntul palatul și muz&ul Ermitagiului, apoi a visitat monu-

mentul „Gloria“ ridicat în amintirea resbelului de la 1877, pe

urmă a mers la debarcader și s'a reînturnat tot pe apă la Peterhof, unde a sosit la '? ore sera. La 8 ore aavut loc un prânz de gală
Gat în ondrea M. $., la care a asistat Țarul, Țarina, Împărătesa,
mumă, Regina Greciei, toți Marii Duci cu Marele Ducese, Ducii,
Principii, contele Muraviefi, Miniștrii şi înnalții demnitari ai Statului, D-l D. Sturdza, D-l de Fonton, D-l Ministru G. Rosetti SoJescu și suita regală, peste tot 200 pers6ne. M. $. Regele purta
uniforma, regimentului Săi, D-l Prim-Ministru D. Sturdza, marele
cordon al ordinului Vulturul Alb, D-l Ministru Rosetti și suitele

regale decoraţiunele ce ai priimit chiar într'acea qi de la M. Ș.

Țarul, și demnitarii ruși câţi aii fost decoraţi de M. Ş. Regele tot
într'acea, qi decoraţiunile ce aii dobândit.
La sfirșitul mesei M. S. Împăratul a ridicat următorul toast:
Mulţumind Majestății Vostre pentru visita Sa, ridic paharul Meii în onorea.
Sa. Beaii asemenea în sănătatea M. S. Reginei, a A. S. R. Principelui Ferdinand
şi pentru prosperitatea României.

După aceste cuvinte orchestra imperială a cântat imnul român.
La, acest toast M. S. Regele a răspuns în modul următor:
Să'Mipermită Majestatea Vstră să'Lexprim profunda Mea recunoscinţă pentru cuvintele Sale amabile, precum și pentru priimirea atât de căldurâsă și cor-

dială ce ați bine-voit a'Mi face, și a VE asigura cât sunt de mișcat de atenţiunile delicate, de care Majestatea, Vostră M'aţi înconjurat, Amintirea, petrecerei
Mele în Rusia va rămâne pentru tot-d'a-una săpată în inima Mea, ca și amin--

tirea fericitei epoce în care tîn&ra Mea armată a luptat pe câmpiile de bătălii
dintre Dunăre și Balcani, alăturea cu o viteză armată imperială, de care ME
l6gă astăqi o nouă și preci6să legătură, graţie bunătăţei Majestăţei Vâstre. Unit

:

<u țera Mea

în aceleași simţiri, și în dorinţa vie şi sinceră că visita, ce,fac Ma-

sestăţei Voâstre să pâtă stabili cele mai bune raporţuri, și să contribue a strînge
încă mai mult relaţiunele de amiciţie cu puternicul Său Imperiii, fac urările
cele mai ferbinți pentru fericirea Majestăţei Vostre şi a familiei Imperiale, rugând providenţa să răspândâscă tâte bine- cuvântările sale pe Majestatea, Vosiră şi pe credincioșii Săi supuși; ridic paharul Mei în sănătatea, Majestății V6stre, a M.S. Imp&rătesei, precum şi Augustei Sale Mume.
„Să trăiască MM. LL, Impăratul şi Impărătesa.

Muzica cântă după aceia imnul rusesc.
Presa, oposiţiei române a găsit de cuviință să facă
între toastul scurt, concis și strict curtenitor rostit de
toastul lung, cald și plin de aluziuni la evenimentele
rostit de M. Ss, Regele, și a tras dintr'acâstă deosebire

o distincţie
"Țar și între
din trecut
concluziuni

cât se pote de jignit6re mândriei n6stre naţionale ; n'a

avut drep-

tate, căci "Țarul în tot-d'a-una a rostit asemenea toaste scurte, concise și fără de frase. mari, atât cu ocazia visitei Impă&ratului Austro-Ungariei și acelui al Germaniei cât și cu ocasia visitei Preşedintelui republicei franceze, și mai cu semă când a închinat în

sănătatea alianţei ruso-franceze. Ast-fel e usul constant adoptat
de M. $. Impăratul; nu putem avea noi pretenţiune d'a

cere să .

modifice în favârea nâstră. Destul că cele ce aii urmat de atunci
încoa ai dat la ivelă totă afecțiunea și dragostea ce M. S. a arătat prin fapte, iar nu prin vorbe, către M. $. Regele nostru, prin

urmare şi către noi înşine.
După masă s'a făcut cerc care a durat până la, 101/2 ore sera,

„când M. L. s'aii retras în apartamentele Lor. În timpul serei tot
parcul a fost splendid iluminat, și iluminaţia a durat până la 12
nOptea.

A treia qi de la sosirea M. s, la Peterhof, Sâmbătă 18 lulie avu
Joc pe câmpul de manevre de la, Krasnoe-Selo, în presența Suve-

ranilor, a M. S. Impă&rătesei mume, a Reginei Greciei, a A. 5. R. Pr.
Ferdinand și a întregei familil imperiale, revista și defilarea a 66
batali6ne de infantarie, 43 escadrâne de

cavalerie,

14 sotnii de

cazaci și 5 brigade de artilerie cu 204 tunuri, peste tot:36,000
Sment puși “sub comanda marelui duce Vladimir Alexandrovici.

-

.

„840
.

,

,
.

.

La, 10 ore dim. M. L. a plecat din gara Peterhof cu trenul spre
Krasnoe-Selo unde ai sosit la ora 11, apoi de acolo aii pornit spre :

câmpul militar, bărbaţii călări şi damele în trăsuri, și imediăt at

trecut în revistă întrega armată care era înșiruită : infanteria și,
cavaleria în două rînduri și artileria tun lângă tun. După aceia a.
urmat defilarea: infanteria în linie de batalion pe două rînduri, cavaleria în linie de escadron iarăşi pe două rînduri, cazacii pe sotnii asemenea pe două rînduri și artileria pe linie de baterie într'un
singur rînd.

In fruntea armatei s'a pus M. $. Impăratul cu sabia scosă, urmat de marii duci care nu eraii în front. Prea Puternicul Țar a
defilat pe dinaintea M. S. Regelui României și apoi a presentat
Suveranului nostru armata sa ; după El a venit marele duce Vladimir Alexandrovici înconjurat de un strălucit stat-major, după
aceia regimentul scâlelor militare, apoi divizia întâia a guardei, în
frunte cu gloriosul regiment Preobajenski, pe urmă a doua divizie
a guardei, după ea a 37 divizie de infanterie, apoi brigada întâia, .

a doua, a 27 și a 37 de artilerie; pe urmă prima, divizie de cavaJerie,-a doua, divizie de cavalerie, brigada de artilerie călărâță 5
în fine sotniele de cazaci eare trecură în trap.
După paradă s'a servit dejunul îîn cortul imperial, la care au:
luat parte M. L., A. $. R. Pr. Ferdinand, marii duci și marele ducese, atașaţii militari, toţi generalii cari ai luat parte la revistă
și înnalţii demnitari ai Statului. La sfirșitul dejunului M. S. Impăratul cu un ton fârte mișcat, dar cu cuvinte tot atât de concise
a închinat un toast în sănătatea M. L. Regelui, la care M. L. a r&spuns în chipul următor:
„ Mulţumesc Majestăţei. Vostre din adâncul inimei că "Mi-a procurat bucuria
de a Mă reafla astă-di în mijlocul frumâsei Sale armate, a cărei vitejie îndrăs-,
n6ţă și avânt fără s6măn, le-aii dus la isbândă pe câmpurile de bătae, unde
“am avut prilejul de a le admira. Numele vitezelor regimente ale gardei imperiale sunt tot-atât de adânc întipărite în memoria Mea ca, şi bătăliile care ai
împodobij drapelele lor cu noui lauri. Armata Mea a fost mândră de a combate alături cu o armată ce e înzestrată cu cele mai înnalte calități militare.
Ea n'a uitat nică-odată .confraternitatea de arme, și se asociază Ja tote simţimintele Mele, ca și la urările căldursse ce fac pentru viteza, armată Impără-
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"tescă, pentru iluștrii ei șefi, și înnainte de tâte pentru preţiâsa sănătate și o
lungă şi glori6să, domnie a Majestăţei Vâstre. Să trăiască Majestăţile Lor Impăratul şi Impă&rătsa.

După dejun M. L. și marii duci sai reîntors la Peterhof. unde
„at sosit la4 ore d. a. Sera a avut loc un prânz în familie, la, care
at luat parte M. $. și A.S.R., şi după prânz a avut loc o representaţie teatrală în teatrul imperial situat în insula ce se află în mijocul lacului din parcul Peterhofului sub cerul liber; la care ai
luat parte peste 400 invitaţi, membri ai corpului diplomatic, în-

nalţi demnitari și membri ai aristocrației rusesci. Pe estrada reservată ai luat loc M.S. Regele alături de Impărătesa, Impăratul

alături de Regina, Greciei și A. S. R. Pr. Ferdinand alături de Impărătesa

mumă. După ce s'a jucat o frumosă feerie. coreografică,

la care într'o figură baletistele purtati eşarpe în tricolorul român,
M. L.. aă trecut în bărci splendid iluminate în ostrovul de alături,.
unde aii luat ciaiul și aă privit la frumsa iluminaţie a parcului
şi la focul de artificie ce s'a tras de dincolo de lac. La 111/,M. $.

şi A. S. R. s'aii retras în apartamentele lor.
"In a patra di, Duminecă 19 Iulie la 9:/. ore dim., M. L.. Regelea
priimit corpul oficerilor regimentului săii 18 de Vologda de infanterie, pe care a. bine-voit a-i decora; apoi la 11 ore a mers împreună cu A. S.R. Pr. Ferdinand la palatul Alexandri de a asistat
"în capela palatului împreună cu familia imperială la Sf. Leturghie:
“Intracest timp D-l D. A. Sturdza a asistat la serviciul divin în capela, de la. Peterhof. După aceia la ora 1 d. a. avut loc în salonul
alb un dejun de peste 100 persâne. După dejun sa ţinut cerc în
care timp M. S. Regeleşi A. S. R. Pr. Ferdinand 'și-aii luat rămas
bun de la Impărătâsa, Impărătesa. mumă, Regina, Greciei și de la
marele Ducese. Apoi la 21/, d. a. ai plecat însoţiţi de M. S. Impăratul, de marii duci, de principi, de miniștrii, de demnitarii eurţii
și de suite la gara despre Moscova.

Ajungând acolo Regele și Impă&ratul luându-și rămas bun sali

îmbrățișat de mai multe ori în modul cel mai cordial ; apoi M. $.
sa îmbrățișat cu marele duce Vladimir, și cu marele duce Mihail
Nicolaevici, a strîns mâna celor-L'alţi mari duci, şi după ce a, sa-

.
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lutat grațios pe toţi asistenții, sai suit în vagonul trenului imperial împreună cu A. $. Pr. Ferdinand, cu D-l D. Sturdza și cu suitele sals, și la 28/, d. a. a pornit spre Moscova, unde trenul imperial a sosit Luni 20 Iulie la orele 11:/, a. m. în sunetul tunurilor
și a clopotelor tuturor bisericelor vechei capitale a imperiului.
Trenul imperial ajungând în gara Moscovei, M. S. Regele și A.
S. R. Pr. Ferdinand la scoborârea din vagon aii fost priimiţi de:
către A. S. [. Masele Duce Sergiti Alexandrovici, unchiul împă&ratului şi guvernatorul general al guberniei Moscovei, înconjurat de

un mare

stat major de generali și înalţi demnitari. După ce aie

trecut în revistă împreună cu A. $.L. guarda de on6re înșiruită pe
peron, M. 5. Regele mai nainte d'a intraîn salonul gării a fost în=

tempinat de primarul Moscoviei înconjurat de consiliul comunal
care i-a oferit pânea și sarea tradiţională, pusă pe o frumâsă tavă.
de argint aurit, pe care era săpată inscripţia : M. S. Regelui Carol.
al României, din pariea oraşului Moscova, şi apoi a rostit următorea cuvîntare:
Sire,

Bine-voiesce a priimi pâinea și sarea pe,care municipalitatea Moscovei, credinci6să vechilor sale tradiţiuni, are onârea de a o presenta Maj estăţei Vostre.
Sunt fericit că în momentul sosirei Majestăţei Vâstre, pot a Vă exprima, senti-mentele unanime ale populajiunei Moscovei, care va face d priimire căldurâsă.
Suveranului gloriosului popor român, unit cu al nostru pe câmpul de bătae,
precum și prin o peri6dă și mai gloriâsă de pace pentru binele naţional.
In timpul șederei
ş
Majestăţei V 6streîn vechea, Capitală, VE vom proba adânca.
nostră recunoscință pentru Augusta Vostră visită.

După ce a, priimit tava și a răspuns câte-va cuvinte de mulţu-

mire, M. S. împreună cu A. LI. şi R. urmaţi de suite, ai intrat în
salon unde aii avut loc presentările. După aceia sati suit în tră-

sură: M.S. Regele cu Marele Duce Sergiii și A. S.R. Pr. Fârdinand -

cu amiralul Arseneiew, și ai mers printre șiruri compacte de lume
prin stradele frumos decorate cu stindarde române şi ruse la palatul guvernatorului, unde M. S. şi A. S.R. at făcut o visită marei
Ducese Elisabeta 'Teodorovna soţia Marelui duce; apoi aiii porniț
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spre palatul Kremlinului unde se pregătise locuinţa M.S. șia A.
S. Regale.
După ce. s'a oprit câte-va minute în dreptul capelei Ierski unde
M. S. Regele a fost întempinat de cler cu crucea şi evangelia, cor-

tegiul a pornit” înnainte spre Kremlin, la pârta căruia a fost înt&mpinat de generalul Stolipin gerantul palatelor din Moscova și
de înnalții funcţionari ai Kremlinului. Imediat după presentare,
marele Duce conduse pe M. $. şi pe A: S.R. în apartamentele Lor.
La 1 oră d.a.a avut loc dejunul în familie în palatul guvernato-,
rului general, și după dejun M. S. Regele și A. S.R. Pr. Ferdinand
ati făcut visită. mitropolitului Moscovei Vladimir la, metocul monastirei Sf. Treime. La 3 ore d.a. aivisitat museul istoric din palatul Onijenia din Kremlin, apoi aii visitat palatul cel mare, sala
cea. mare istorică din coprinsul săă, apartamentele vechilor ţări,
capelele din palat precum și mai multe biserici din coprinsul
Kremlinului. După aceia s'at reîntors la reședința M. Sale.
La 8 ore sra a avut loc un prânz de gală dat de niarele Duce
Sergiii în ondrea M.S. Regelui în palatul săi, la care ai luat parte
un mare număr de invitați, iar M. S. Regele a ocupat locul de on6re, avândia dr&pta pe Marea Ducesă și la stânga pe Marele Duce.
La sfîrşitul mesei Marele duce a, închinat un pahar în sănătatea
M. L. Regelui și Reginei României și a Principelui moștenitor, precum şi pentru prosperitatea României, la care M. 5. Regele a răspuns în chipui următor:
Rog pe Altea Vâstră Imperială să priimescă viile Mele mulțumiri pentru amabilul Să toast, și pentru căldurâsa întâmpinare ce Mi s'a făcut la Moscova
Visitând acest oraș sfânt, care păstrâdă atâtea amintiri din epoce gloriose, și
unde bate inima Rusiei, sa realisat una din dorinţele Mele cele mai scumpe,

și sunt cu atât mai fericit, cu cât am regăsit aici pe bravil grenadiri cari aă
sdrobit avântul lui Osman Paşa, și ai decis ast-fel căderea Plevnei.
Adânc recunoscător Majestăţei Sale Impăratului pentru tâle atenţiunile Sale,
beaii în sănătatea Sa, făcând urări ferbinţi pentru fericirea Alteţelor Vâstre Imperiale, şi mulțumind

Cerului,

care încă în dilele aceste, V'ai

acordat pro-

tecţiunea întrun mod atât de vădit, Să trăiască Impăratul! Să trăiască Impărăteasa |!

-
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După masă s'a ţinut cerc, iar la 11 n6ptea M. S. și
A.S.R. sai
reîntors la Kremlin.
Marţi la 21 Iulie M. S. Regele a visitat cele mai principale catedrale și monastiri, precum și alte aședăminte și a-nume.: casa
Romanovilor, monastirea Znamensky zidită la 161:3, monumentul
ridicat înamintirea eroilor de la Plevna, construit din granit negru;

monumentul Țarului Alexandru II, care s'a inaugurat peste câteva dile, catedrala W osnesenski, monastire pentru maici; vestmintarul mitropoliei; catedrala Uspensky, unde se face încoronărea
împăraţilor și unde se află vestmîntul Maicii Domnului şi una din
icânele sale zugrăvită de apostolul Luca ; catedrala, Bunei-Vestiri,
0 frumosă clădire cu nouă turnuri, construităla, 1291, reconstruită

la 1556 și restaurată la 1863; Catedrala Mântuitorului întitulată: „Hrama S-ta Spasilecă“, care a fost începută la, 1839, iar ter-

minată și sfinţită la 1883, și care a costat 20 miliâne ruble. De
aci M. 5. sa reînturnatla Kremlin. In tot timpul acestor visite egumenii și superiorii sfintelor Monastiri ai făcut M. S. o priimire

dintre cele mai entusiaste și I-a oferit un mare număr de icâne
„ferecate cu aur și argint și forte artistic pictate de călugării din
monastiri care se ocup cu acâstă artă, şi prin muncă și răbdare
at devenit maeștri în picturi religi6se. Dintr'aceste icâne două orneză oratoriul din castelul Peleșului, una camera de culcare a micilor Principi Carol și Elisabeta din castelul Foișorul, una a fost
oferită Mitropoliei din Bucuresci, alta, Mitropoliei lași, alta monastirei Sinaia și altele sunt destinate să orneze oratoriele palatelor

din Bucuresci și de la Cotroceni.

La 1234
d. a. M. S. Regele însoţit de A. S.R. ai mers la palatul
guvernatorului unde ai luat dejunul la care ai fost invitaţi vr'o
24 persâne; apoi aii ascultat

în sala de ceremonii la un concert

religiosexecutat de către renumitul cor al Mitropoliei din Moscova ,
care a cântat între altele și o composiţie a D-lui G. Musicescu
dirigintele Corului Mitropoliei din Iași. După aceia aă visitat capela palatului, museul Sukin, catedrala Vasily Biajene care are
11 capele, marele bazar și 'diferite magasine din care a făcut mai
multe cumpărări.

-
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Sera prânzul s'a luat în familieîn palatul guvernatorului, şi după
91/» ore sra, M. S. şi A. S. R. împreună cu Ducele și M.
prâhzla
Ducesă ai mers la palatul Principelui lusipofi unde a avut loc o
serată musicală, la care ati asistat vr'o 60 pers6ne din înalta aristocrație moscovită, în timpul căreia un cor de 50 cântăreţi bărbaţi și femei, îmbrăcaţi în bogate costume ruse, al executat în
cor maj multe bucăţi musicale ruse. Serata s'a sfîrșit prin un supei
servit la 111/, ore din n6pte, după care a urmat cerc, care a durat.
până la 11/, ore după mediul nopţei.
Miercuri 22 Iulie fiind serbarea Sf. Marii Magdalina și onomastica M. S. Impărătesei mume, precum şi a A. S. |. Ducesa de Co-

burg și Gotta muma A. S. R. Pr. Maria, precum și A, Sale P-sei
Maria a României, M. S. A. $. R. Pr. Ferdinand, A. L. 1. Marele
Duce și Marea, Ducesă, d. D. Sturdza şi suitele ah mers la capela.
Orfelinatului dintr'acel oraș, unde s'a oficiat de Mitropolitul Vla-

dimir un te-deum, apoi s'aii priimit în salonul de recepţiune felicitările și s'a ţinut cerc. După aceia M. S. Regele și A.S.R. Pr.
Ferdinand 'și-a luat rămas bun de la marea Ducesă cu care sa. îmbrățișat de mai multe ori, de la mitropolitul care, conforma obiceiului rusesc, a sărutat mâna M. $., precum și de la persânele
presinte, și a plecat spre gară însoţit fiind de M. Duce Sergiii,cu
care ajungând la gară, s'a îmbrățișat afectuos. Trenul s'a pus în
mișcare și a pornit la ora 1 d. a. spre Kiev.
La 23/, ore d. a. trenul s'a oprit la staţia Sergiii, pentru ca M.
S. să viziteze vestita monastire Troiţa-Sergiii, care a fost fundată
la. 1338 de către Sf. Sergiii monahul, patronul Rusiei, în coprinsul

căreia se află 12 biserici și peste 500 călugări. Intrarea M. S. pe
porta monastirei s'a făcut în sunetul nenumăratelor clopote ale
tutulor bisericilor, și în cântecile unui numeros cor de călugări,
iar în pragul catedralei principale, arhimandritul Pavel l'a priimit
cu crucea şi cu evangelia. După ce s'a oficiat un mie te-deum, M.
5. și A. $. R. ai îngenuchiat și ai sărutat mâscele Sf. Sergiii, apoi

aii trecut în salonul de recepţiune unde s'a servito gustare. Sta-

rețul după, aceia,a rugat pe M. S. Regele, pe A. S. Pr. Ferdinand,

pe D-l Prim-Ministru și pe suitele regale să priimescă mai multe
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icâne forte artistic, lucrate și bogat ferecate, ca amintire a visi- tării acestui frumos aşedămint. Una din icânele oferite D-lui PrimMinistru care represintă pe Maica Domnului şi care e pictată cu
o artă deosebită, mi s'a, dăruit şi mie de către D-sa prin D-N,

Mișu secretarul general al Ministerului afacerilor streine și şeful
mei ierarhic, și adi, după ce s'a sfinţit, împodobesce camera mea
de lucru.

+

,

Peste o oră de întârdiere în marea lavră, M. $. şi A. S.R. ab
plecat în trăsură de ai visitat și chilia Sf. Sergiti la O depărtare de trei kilometri, apoi biserica Cernigov unde e o icână făcătâre

de minuni, la 5 ore d. a. s'a reintors în gara Sergiit și trenul a plecat înainte spre Kiev, unde a ajuns Joui, 23 Iulie, la 8 ore sera.

Trenul imperial oprindu-se în gara Kiev, M. S. Regele la scoborirea sa din vagon a fost întâmpinat de generalul Dragomirov,

guvernatorul general al Kievului, Podoliei și Volinei însoţit de un
stat-major numeros, cu care trecu în revistă guarda de ondre în-

șiruită d'a lungul peronului gării. După ce I se presentă oficerii
generali și superiori aflaţi pe peron, M. $. și A. $. R. se îndreptară spre salonul de priimire. In pragul ușii sale îi eși înnainte Primarul orașului care îi presintâ pânea și sarea tradițională și rosti
cuvântarea următore:
Majestate şi Alteță Regală,
Primăria Kievului m'a însărcinat pe mine și pe colegii mei presenți, de a
saluta pe Majestatea, Vâstră şi pe Alteța Sa Regală în vechiul oraș al Rusiei,
şi de a, ruga pe Majestatea Vâsiră să bine-voiască a priimi pânea și sarea, care
este expresiunea adincei stime ce cetățenii Kievului simt pentru Majestatea
Vâstră, amicul Suveranului nostru şi bine-voitorul națiunei ruse.

La acest mic discurs M. S. Regele răspunse cu cuvinte de mul-

ţumire bine simţite. După aceia M. S. și A. S. R. trecură în sal6nele gării frumos iluminate și împodobite, unde'i fură presentaţi
funcționarii superiori și persânele de elită ce venise întru întâmpinarea Lor; după aceia eşiră în pavilionul despre oraș, și luară
loc în trăsura M. S. împreună

cu general Dragomirov, iar A. R.

în altă trăsură cu amiral Arseniov, și porniră spre palatul impe-
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sia] prin o mulţime compactă de lume, care aci ca pretutindeni
îl aclamâ cu un entusiasm nedescris.
Ajungând la palatul imperial unde se scoboriră înn sunstul unui
frumos imn cântat de un cor de bărbaţi și de femei, generalul presentâ M. S: şi A.S.R.pe D-na Dragomirov şi pe D-na Tripov soţia,
guvernatorului civil a] orașului Kiev, apoi M. S. şi A. S.R. trecură
în sala de mâncare, unde se servi o cină de sâră în sunetul armonios al cântecelor corului vocal, care a executat mai multe arii.
rusesciși românescă. După masă ai. trecut pe terasa palatului ce
domină malurile Dniprului, de unde Kievul se vede într'o pano-

ramă încântătâre, şi ai privit la un frumos foc de artificii tras

după malul opus al fluviului. M. $. s'a retras în apartamentele Sale
abia la 121/, ore din nâpte.
Vineri la 26 Iulie, la 8!/ ore dim. M. S.a priimit visitaA. 5. L.
Marea Ducesă Alexandra. Petrovna de Oldemburg, văduva Marelui Duce Nicolae Nicolaevici fostul comandant al armiei rusesci
din resbelul ruso-turc din 1877—1878 și vara M. 5. Reginei României, care de la mârtea soţului Săi s'a retras într'o monastire
de maici din Kiev. La plecare A. S. R. a bine-voit să invite pe M.
S. şi pe A. S. R. casă ia dejunul în Casa Sa din 'coprinsul Monastirei unde locuesce. La 9 ore dimin6ţa M. S. Regele însoţit de gen.
Dragomirov și A. $. R. însoţit de amiralul Arseniew aii mers în
trăsuri de at visitat la monastirea Lavra pe mitropolitul Kievului
„ Joanichiii, la care, în sala de recepțiune, a vădut între altele portretul fostului mitropolit al Kievului Petru Movilă, de origină moldovean, care a păstorit între 1633—1647 şi pe al Mitropolitului
Gavriil Bănulescu care a fost tot moldovean şi a păstorit ea Mitropolit al Kievului între 1799 și 1803 şi ca exarh al ambelor Prin- <ipate române între 1808—1812. La plecare M.S. A. S.R. şi suitele ai priimit iarăși icone frumos pictate și bogat ferecate. :
De la Mitropolie M. $. şi A. Ș. R. aii trecut de ati visitat paraclisul, biserica Uspenky sobor, clădită pentru prima, 6ră de acum
o mie de ani şi acum reconstruită și pictată splendid în stil rococo,
cu șapte turnuri aurite; apoi «Rystinţa» (vestmiîhtarul) alipit de

| dinsa, care conţine odore de mare preţ, între care un evangeliu
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din secolul al XVI-lea şi un iconostas în smalţ din timpul lui Pe-

tru cel Mare. Ai visitat după aceia, biserica cea nouă unde se află.
icona făcătore de minuni a Adormirei, care atrage pe fie-care di
sute de pelerini bolnavişi neputincioşi ce vin din t6te unghiurile

Rusiei spre a căpăta vindecare. De la lavră M. S. și A. S. aii mers
la biserica Arătării Sf. Cruci, unde aii visitat catacombele în care

se află în bolniţe deosebite vre-o 73 mâște de sfinţi, și de acolo ait
mers la 101/2 ore dim. de aii făcut visită la locuinţa lor D-lui General și D-nei Dragomirov.
La 11 ore a.m. M. $. a priimit în sala de recepţie a palatului,
omagiele representanţilor autorităţilor locale și pe studenţii în
teologie, între cari și trei Români; și la 11 2], a. m., a plecat împreună cu A. S$. R. și urmaţi de suite la monastirea de maică a A.

S. 1. Marea Ducesă, unde, după ce aii asistat în biserică la un scurt
serviciii divin, aă luat dejunul în apartamentele A. Ș. I. De acolo
M. $. și A. S. R. ai plecat la palat, unde aii ajuns la 2 d.a. Ajungând acolo, după un scurt repaos ati mers de ai visitat monasti-

rea Sf. Mihail cel mat vechiii locaș divin din Rusia, Catedrala Sf.
Sofia, clădită în 1057, Poşta de aur adi în ruină, cea mai veche

clădire din Kiev, Catedrala Sf. Vladimir, clădire nouă, precum; şi
statuia în bronz a Țarului Nicolae; după aceia s'a reîntors la, 5 ore
|
s6ra 1a palat.
la. care
gală,
de
prînz
mare
un
palat
la
In sera acelei qile, a fost
ai luat parte 60 persone.

Cu acea ocazie M. S. Regele a

ridicat

următorul toast:
Cu inima plină de recunoscință pentru M, S. Impăratul, Care "Mi-a arătat
cu prisosință bună-voinţa Sa covîrșitore în tot timpul șederei Mele în Rusia,
și înainte de a părăsi frumosul Săi imperiă, în care am priimit din tote părdato„ ţile semne de atenţiune ce nu voiă uita nici odată, consider ca o sântă
Im5.
M.
Trăiască
Sa.
sănătatea
în
pahar
Meă
primul
rie a Mea de a închina,
păratul ! Trăiască M. S. Impărăt6sa,

Da acest frumos toast Generalul Dragomirov a răspuns în mo|
|
|,
dul următor:
D-lor,
prosperitatea poVă propun să bem în sănătatea Regelui Românie, pentru
care a fost
n6stre,
armatelor
frăţia
ca
urări
Fac
Sale.
porului Săi, și a armatei
.
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întărită prin sânge la Plevna, să urmeze pentru tot-d'auna,; fiind-că ceea-cea
fost consfințit prin sânge, este bine consfințit și solid consfințit. In sănătatea
Majestăţei Vâstre, Sire, şi a Augustei Vostre Familii!

!

După acest toast care e cel mai convingător respuns de desminţire, dat chiar de un general rus, defăimărilor rostite de gene" valiă Curopatkin și Parensofi, M. Ș. Regele a luat din noi cuvin-.
tul și a dis:
Forte mișcat de amabilele cuvinte ce Escelenţa, Vostră "Mi-a adresat acum,

V& mulţumesc din tâtă inima pentru ele, precum și pentru strălucita și căldurâsa, priimire ce 'Mi-a fost făcută în vechea cetate a Kievului. Sunt cu atât mal
mult satisfăcut de a fi putut visita, acest oraş important, în care am avut mai

întâiii bucuria de a.revedea pe Escelenţa. Vostră, ale căreia înnalte calităţi mi-

litare sunt preţuite de tâtă lumea, şi de a saluta trupele cară ai luat parte îm-

preună cu armata Mea la luptele și la victoriile d'înnaintea Plevnei. Eram mândru de a comanda d'înnaintea inimieului corpul al 9-lea, eu care o nouă legătură, Mă unesce prin regimentul ce Majestatea Sa "Mi-a conferit. Consider ca
de datoria Mea de a închina paharul Mei în memoria unui fost comandant al
acestui corp, a generalului baron de Krudner, şi în ondrea iluştrilor şefi aă armatei imperiale, în sănătatea căreia ridic un toast: Trăiască armata imperială,
cu care armata Mea estetunită prin frăţia de arme care Ne-a condusa victorie.

După prînz M. S. şi A. S.R. ai mers în grădina clubului negustorilor, splendid iluminată, pentru a asista la un concert dat în
ondrea M. $., la care aii asiştat peste 2000 persâne, unde aii-stat
până la 11 ore sâra,'când M. $. și A. S. R. sai reîntors la palat.
A doua di, Sâmbătă 25 lulie, a avut loc marea, revistă și defilarea trupelor din garnizâna Kievului în presenţa M. $. Regelui.
„La 83%, ore dim, M. S. și A. S$. R. ai: plecat de la palat în o irăsură a Curţii, care fu escortată de un escadron de cazaci, și a mers
pe câmpul de artilerie, unde trupele în număr de 27 bataliâne inde pontonieri, 1 bafanterie, 4 batali6ne'de săpători, 2 batalione
talion artilerie de cetate, un batalion de artilerie de asedii, 36
baterii de artilerie cu 250 tunuri şi mai multe escadrâne de cavaJerie și cazaci, peste tot 10.547 6meni staii în linie de paradă.
Imediat ce a sosit M. Ș.și A. S.R. aii încălecat pe cai și însoţiţi

fiind de general Dragomirov și urmaţi de un strălucit stat major
rus și de suitele regale, aii trecut în revistă, întrega armată așe-
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dată în col6ne de batali6ne, în sunetul imnului naţional român.
-După aceia sat aședat în dreptul tribunelor pline de Domne și
at priimit defilarea în modul următor: Mai întâii general Dragomirov și statul să major; după aceea școla militară din Kiev,
divizia 33 de infanterie, divizia 43 de infanterie, brigada de săpători, artileria de cetate, artileria de asedii, a 5, a 44,a 33 şia
42 brigadă de artilerie, artileria de mortiere, artileria de munte și
un escadron de cazaci care aii făcut diferite evoluţiuni de adresă
călare: unil în picidre pe cal, alţii voltijind, aci pe cal, aci pe jos,
și aci sărind din noi pe cal, plecându-se jos și iar sărind pe cal în
trap, în marș marș și în galop.
:
După defilare M. Sa a împărţit decoraţiuni la mai mulţi oficeri,
apoi a mulţumit generalilor pentru reușita, defilării, a descălicat,
sa dus în tribună de a vorbit puţin cu Domnele și personele ce
se afla presente, șila 11 a.m. sa reînturnat cu A. $. R. la Palat.
Puțin după aceia veni A. S. 1. Marea Ducesă [lisabeta să ureze
drum bun M. $., și după o jumătate de oră de convorbire, A. Sa
S'a retras, după ce ambele rude s'aii îmbrățișat de mai multe ori.
La 12 orela amiadi M.S. cu'general Dragomirov a mersla port unde
a făcut o preumblare pe Dnipru în vaporul Nicolae II al societăţei de navigaţiune, în care s'a servit dejunul. Totă popuiaţiunea
oraşului adunată în jurul debarcaderului și d'a lungul cheiurilor

Pa salutat cu urale nosfirşite, şi la debarcader i a eșit întru întâmpinare întrun frumos pavilion ornat cu draperii tricolore române;

primarul, consilierii municipali

și notabilităţile orașului.

Când s'a suit pe vapor, corul căilor ferate a intonat pe românesce
imnul naţional român. După aceia vaporul sa pus în mișcare urmat de vap6rele Kiev. şi Olga pline de lume. La masa regală servită în salonul vaporului ai luat loc: Regele, A. 5. R. Pr. Ferdinand, Gen. Dragomirov cu D-na, mal mulţi generali cu soțiele,
primarul și suitele regale. Altă masă era întinsă pe. puntea de jos
la, care ai luat parte toţi oficerii superiori ai garnizânei şi pe cele

alte vapâre tote persânele invitate.

.

După o preumblare de trei ore, în care după masă sa ţinut
cerc pe puntea de sus, vaporul s'a reîntorsla debarcader, M. Sa
ra
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s'a suit în trăsură cu Gen. Dragomirv și A. S. R. cu Amiral Arseniew și ai plecat spre gară, unde ajungând, M. $. şi A. S, R.'șiai iyat rămas bun de la asistenţi, at rugat pe Gen. Dragomirov

să transniită M. S. "Țarului mulţumiri recunoscătâre pentru frumosa priimire ce 2 întâmpinat, şi după aceia trenul s'a pus în mișcare, îndreptându-se direct spre Noua Suliţă, punct de frontieră.
pe unde M. Sa avea să reintre în țară, traversând
din noii Bucovina. Acolo trenul mergând fără întrerupere a ajuns Duminică 26
Julie la 8 ore dim. şi s'a scoborât din trenul imperial spre a lua loc
în trenul regal român. După câte-va minute de convorbire cu per
s6nele presente, M.S. şi A. $. R. 'şi ai luat r&mas bun de la Amiralul Arseniew, colonel Nepocoicinseki, Pr. Orloft și Pr. Dolguruki

atașați pe lângă persna Lor în tot timpul petrecereiîn Rusia, și
la 81/, ore sâra, ai plecat spre Cernăuţi unde întempinară o căldurâsă priimire ca și la sosire. După dece minute de repaos trenul
„se puse din noii în mișcare, reintrâ la Burdujeni pe teritoriul Românici, după două săptămâni de absenţă, și intrând în gară se opri
în faţa peronului. La scoborirea din tren, M. S. Regele fu întâmpinat de D-ail Miniștri, de prefect, de mai multe persâne de destineţie şi de un public numeros care îi făcu o priimire entusiasmată. După ce stătu în gară vr'o 15 minute, trenul se puse din noii

în mișcare la 121/2 d. a. și porni spre, Sinaia, unde ajunse ia 91/
sâra. Intrând în cea mai deplină sănătate în gara de acolo unde
fură întâmpinați de corpul diplomatic, de autorităţi, de oficerii batalionului 6 de vânători şi de totă societatea din localitate. M.S...
și A.,5. R., porniră în trăsuri spre Castelul Peleș unde fură întâm-

pinaţi de M. S. Regina.
Ast-fel s'a sfirşit frumâsa

călătorie de la St. Petersberg care

pote va rămânea memorabilă prin bunele resultate ce va dobândi
țera din consecințele sale, saii pote în casul cel mai răii va rămânea ca o amintire a une! recepţiuni dintre cele mai curtenitore şi .
dintre cele mai căldurâse manifestații. Intr'adevăr M. S. Regele
nostru a fost bine priimit atât de populaţitne, care a dat la ivâlă
un entusiasm cu anevoe de descris, atât de lumea oficială care
une-ori a mers cu avântul simpatic până a depăși întru cât-va ba”
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rierile etichetei, cât și de Suveranul Rusiei, Marele Nicolae 1, care,
în consideraţie că avea înnainte-i pe căpitanul Armiei de la, Plevna, a făcut aceia ce n'a făcut pote pentru nici un alt suveran sati cap
de stat, a tras sabia Sa din teacă, s'a. pus în fruntea armiei Sale,
și a defilat pe dinnaintea Regelui nostru pe câmpia de la Zarskoe-

Selo. N'a îmbrățișat pe regele nostru la sosirea Sa pentru că încă
nu '] cunoseea, dar după

ce Va cunoscut, a trăit la o laltă cu EI

patru dile și a putut aprecia, înnaltele Sale calităţi, la, plecare Pa
îmbrățișat forte mișeat de mai multe ori.
Intr'acest timp de recepțiuni și parade, D-l Prim-Ministru D.

Sturdza a avut forte dese consfătuiri cu Contele Muravieft și, de
bună semă, trebue să fi resolvat împreună cu D-sa mai multe.ches-:

tiuni de administraţiune de frontieră, și de relaţiuni internaţionale care se găseaii în stare de litigiii, și de sigur ai terminat tâte

ca să ajungă la o bună și mulțumitâre înțelegere, ceia ce s'a şi întemplat peste scurt timp, spre satisfacțiunea ambelor părți. O fi
"avut loc pâte şi nisce schimburi de vederi importante pentru viitor, probabil diua da mâine ne va da la ivelă cine scie ce mari surprise; pâte că s'o fi pus ceva.Ja cale și pe tărimul înnaltei politice,

iarăși spre satisfacțiunea ambelor părți.
D-l D. Sturdza 'şi-a îndeplinit, sunt încredințat, datoria ca bun
român, bun patriot și consumat diplomat, cu acea tragere de inimă
a omului care urmăresce un scop înnalt și de utilitate reală, fără.
a urmări lucrurile trecătore ale unei popularităţi amăgitore care
în cele din urmă nu dă alt resultat de cât vorbe,
în ochi.

spoială și praf

Cu tâte acestea, o parte din presă, aceia care a imputat D-lui
Sturdza că n'a însoţit pe M. S. Regele la Pesta, de astă-dată i-a,
făcut imputări cu aceiași furie că L'a însoţit. Unde e logica și care
e motivul? Cel mărturisit e acela că în anul 1890 D-sa a scriso

broșură anti-rusă, pe care în ajunul plecării o mână nevădută dar
nu nesciută, a tradus'o în franţuzesce,a tipărit'o și a trimis'o în plic

închis, nu se scie prin ce mijloc, la toţi marii Duci, la toți miniștri
şi la toţi 6menii de Stat ai Rusiei. Ore acest fapt e o âcţiune patriotică? e demnă de organele unor partide de guvernămint? și mai

Y. VI.

.
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că între
ales este leală ? mai ales când conducătorii lor sciii bine
ca și
atorii
conserv
a,
Români
din
politică
_1890 şi 1893 toţă 6menii
irea
mulţum
spre
Rusiei,
contra,
liberalii ati susţinut o luptă fățișe
D-l
tuturor Românilor, și că cel mai mare conservator, regretatul
iei,a adre„Al. Lahovari ca Ministrul al Afacerilor streine al Român

sat în aceiași epocă guvernului rus, prin ministrul ţărel Ja St.Pe-

impetersburg, note cu un conţinut nu tocmai plăcut guvernului

rial, căruia X-a făcut imputări, cu o energie pote prea vie şi nu
toemai mulţumitâre, pentru modul cu care diplomaţia rusescă
dintracele timpuri sa purtat faţă cu România?!
Ar fi de dorit ca în viitor relaţiunile nâstre internaţionale să nu
să
mai fie scoborite pe arena luptelor n6stre politice, presa nostră
de
nu se mai serve de politica internaţională a ţărei ca de oarmă
da-una
totîn
aducă
să'și
să
e
nuanțel
tote
de
stat
partid, și omenii de

aminte că acea armă e forte periculosă; ea e cu două tăișuri și mai
în tot-d'a-una rănesce chiar pe acela ce s'a servit de densa.

XĂIV.

Călătoriile la Sinaia ale A. $. Principele Ferdinand Bi
al Bulgariei,
Călătoriile la Sinaia ale Principelui Ferdinand al Bulgariei aii
fost iarăși nisce consecințe ale schimbării de fond a politicei rusesci față cu România, care schimbare fu, trebue să mărturisim,

o consecinţă a întrevederei din primă-vara anului 1897 a M. |.
Impăratului Austro-Ungariei cu M. $. Ţarul Rusiei la, St.-Petersburg, a întrevederei M. Sale Regelui Nostru cu M. Sa Împăratul
Franţ Iosif la Buda-Pesta ce a avut loc într'acelaşi an în luna lul
Septembrie, și a înțelegerei dintre contele Goluchovsky şi contele
Muravieff care avu drept resultat vestita circulară care recunoscea
corectitudinea,

atitudinei Românie! faţă cu conflictul turco-grec,

și cam da peste ghiare Sârbilor, Muntenegrenilor şi Bulgarilor,
cari începuse

a se mișca și a da la, ivelă Gre-cari ostilităţi față

de Turcia.
Organele oposiţiei nostre ai criticat acea circulară şi r&spunsul
înţelept și cumpănit al guvernului nostru, aii criticat și visita de

la Buda-Pesta, pe care a calificat'o drept un act de trădare de
neam, și lovind în Miniștri au isbit aprâpe direct chiar în persona
Suveranului, mai ales prin cuvintele cu care aii desaprobat decorarea lui lazensky, dar resultatele ce ai dat aceste acte de înnaltă
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diplomaţie, ait fost cât se pote de mulțumităre, şi pote vor fi şi mai
mulţumitâre dacă vom continua a fi cu minte și cumpăniţi ca şi
pân'acum.
ne priveaii nici de loc
nu
Bulgarii
1897,
anului
In primă-vara
cu ochii buni, ba chiar ni se arătai ostili, își concentrati o parte

din armata lor d'a lungul fruntariei Dobrogei, întăreaii fortifieaţiile din jurul Silistrei, aţiţaii prin diarele lor, în mod fățiș şi prin
emisarii lor în mod ascuns populaţiunea bulgară din Dobrogea,
și ținea faţă cu noi un limbagiii nu numaj neprietenesc, dar chiar
dușmănos, dar tâte fură foc de paie, sgomot mult dar fără de tr6bă.
Veni circulara, veniră după aceea câte-va visite ale Pr. Ferdinand
prin Europa, și de odată totul se schimbă ca într'un caleidoscop,
presa, ofici6să bulgară încetâ d'a ne înjura, presa de opoșiţie se

moderă, repararea, fortificațiilor cadrilateruluifu suspendată, armata, bulgară se retrase spre Șumla, agitaţiunile din Dobrogea se

mai potoliră şi Pr. Ferdinand de Coburg și Gotta solicită o întîlnire
cu M. S. Regele României, ceea-ce M. S. îi acordă cu multă bună-

voinţă. M. S. alese Sinaia ca loc de întîlnire sub forma unei visite.
După ce M.S. luâ acâstă decisiune, diplomaţia româno-bulgară stabili o înţelegere asupra timpului, modului, parcursului şi ceremonialului de urmat cu ocasia, acelei visite, și decise ca A. S. R. Pr.
Ferdinand să vie la Sinaia în cursul lunel lui Iulie, după ce va termina cu visitele ce făcuse pe la cei-lalţi Suverani, ca răspuns la
recunâscerea sa ca Domn al Bulgariei ce avusese loc abia într'a-

cel an, și mai nainte da reintra în statele Sale viind de la Viena.

In conformitate cu aceste disposiţiuni, A. S. Pr. Ferdinand sosi
Mercuri, 23 Iulie, la 6 ore 40 m. sâra la Predeal,
frumos decorată, cu stâguri române și Bulgare. A.
de D-! Stoilov președintele consiliului de miniștri
Generalul Marcov ministru de resbel, de contele
marele maestru de ceremonii al Curţii princiare,
numeros stat-major și de suite. Pe

peronul

a cărui gară era
S. R. era însoţit
al Bulgariei, de
de Bourboulon
precum şi de un

gări! A. S. R. fu în-

tâmpinat de D-l Ministru de resbel general A. Berendei, de [. I.C.
Brătianu, Ministru Lucrărilor Publice, de D-l Minciovici

agentul

diplomatie al Bulgariei în Bucuresci, ce D-l Ministru Plenipoten-
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ţiar A. Ghica agent diplomatic și Consul General al României la
Sofia, de General Pilat comandantul Corpului III de armată, de
General Băicoianu inspectorul Cavaleriei, de generalul A. Comăneanu, comandantul Brigădei a V-a, de Prefectul Poliţiei Capitalei,
de Prefectul judeţului Prahova, precum și de alte persone oficiale

și de un public numeros. Onorurile militare s'aă dat de o companie
din regimentul Prahova, cu muzică și drapel.
După o oprire de 20 minute, în cari cei presenţi ai fost presentaţi A. 5. R. de către d. Ministru A. Ghica, A. S. R. s'a suit în

trenul Regal și a pornit spre Sinaia unde a, sosit la '71/. sera. Și
aci gara era, frumos decorată cu steguri bulgare şi române și aci
peronul era înţesat de o lume forte numerâsă. În gara Sinaia A. $.

R. fu întâmpinată pe peron de M. $. Regele care, la scoborirea
Sa din
tren, îi strînse mâna cu căldură, de miniştri, de Kiazim bey Minis-

trul Turciei cu personalul legaţiunei, de înalţi demnitari și de pers6ne de distincţie. Scoborîrea din tren fu salutată cuimnulnaţional
bulgar. După aceia M. $. şi A. $. R. trecură pe dinaintea frontului
unui escadron de roșiori cu muzică și steag, înșirat d'a lungul peronului, apoi urmâ presentările în salonul regal frumos decorat
cu stofe naţionale și iluminat cu electricitate. Aceste presentări
durară o jumătate de oră; după aceia M. S$. se sui în trăsură cu

A. $. R. şi porniră spre castelul Peleșul, urmat fiind de alte trăsuri în care luară loc miniștrii români și bulgari, înalţi demnitari
“şi suitele. Pe esplanada castelului dădu onorurile militare o companie din batalionul 2 vânători, în sunetul imnului bulgar esecutat
de o muzică militară, care apoi îu trecut în revistă; după aceia,

M. $. şi A. Ș. R. intrară prin curtea de ondre în interiorul castelului, în vestibulul căruia fură întimpinaţi de M. 5. Regina, de A.
L. Pr.. Ferdinand al României, de P-sa Maria și de Domnele de on6re ale Curţii regale și princiare.
După aceia, la 82/, ore sera avu loc un prînz de gală, la care ai
luat purte A. S.R. Pr. Ferdinand al Bulgariei împreună cu suita
Sa, M. L. Regele şi Regina, A. L. R. Pr. şi P-sa României cu suitele Lor, Miniștri, Agentul diplomatic al Bulgariei, Agentul diplomatic și Consul general al României la, Sofia, generalii, Ministrul
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ţărei la Viena, Prefectul poliţiei Capitalei, Prefectul județului Prahova şi alte pers6ne de distincţie. Cu acea ocazie la sfirșitul prinzuluiM. $. Regele nostru a rostit următorul toast :
Cu o vie satisfacțiune salut în Alteța Vostră Regală

pe al doilea principe

al Bulgariei, care vine să Ne visiteze.
Sunt fericit: deldcestă plăcută ocasiune, pentru a asigura pe Alteța. Vâstră
Regală cât îmi sunt de preţise bunele raporturi cu Bulgaria, cât și Noi dorim
să strîngem legăturile de amicie cari unesc de mult timp ambele Nostre ţări,
și cari ai fost consacrate prin armata Mea pe câmpia de resbel dintre Dunăre
Și Balcani.
Mulţumindu-Vă din totă inima pentru amicala Vâstră visită, beau în sănătatea Alteţei Vostre Regale, în sănătatea Principesei și pentru propăşirea Bulgariei, careia, % urez o desvoltare pacinică şi un viitor fericit,

La acest toast A. $. R. Domnul

Bulgariei a răspuns în modul

următor:
Să "Mi dea voe Majestatea, Vâstră a "ÎI mulţumi

pentru

cuvintele atât de

" mișcătâre ce a pronunţat şi de a '] exprima sincera şi cordiala Mea, recunoscinţă pentru priimirea așa de simpatică şi afectudsăcu care am fost întâmpinat
de Majestatea, Vâstră Și de poporul român.
Cu totul fericit de a Mă găsi aci, în sînul naţiunei române, de care țera mea
e strînsă cu atâtea legături, ridic paharul mei în sănătatea, Majestăţei Vostre,
Majestăţei Sale Regina, Familiei Regale a României, precum şi pentru pros-

peritatea și mărirea, naţiunei.

-

Ambele toaste ai fost priimite de meseni în urale prelungite,
şi după fie-care muzica, a întonat imnul român și cel bulgar.
După masă ai trecut în salon și aii ţinut cere până la 111/2 ore
n6ptea când M. $. și A. L. R. sai retras în apartamentele Lor.

Joui la, 24 Iulie la 111/, ore a. m. M. 5. Regele și A. S. R. Pr.
Ferdinand al Bulgariei aii mers la, Foişor pentru avisita pe A.S.

Pr. Moștenitor ; după aceia la amiazi a mers în trăsură pentru
a, visita Sinaia, Buştenii și împrejurimile lor, iar dejunul și prin-

zul lau luat în familie în apartamentele M. [.. După prînz, la 9 ore
sera s'a dat în sala teatrului Castelului o representaţie teatrală,
la carea luat parte ca, speetatori : corpul diplomatic aflat la Sinaia,
cu Dâmnele, miniștri, înnalţi demnitari, generali și multă lume al6să din Sinaia, peste tot 120 pers6ne; acâstă representaţie a durat.

până la 11 ore, când Suveranii și invitaţii aii trecut în sala de mân-

|
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care, unde sa servit un bogat bufet. La 12 ore noptea M. L. şi A.

L. R. sau retras în apartamentele Lor.
Vineri la 25 Iulie având a părăsi Sinaia, A. S. R. Principele Bulgariei și-a luat rămas bun de ia M. S. Regina și de la A. L. Pr. și
P-sa României, apoi a plecat la gară împreună, cu M. S. Regele
şi urmat de suitele

Sale, unde a

fost întimpinat iarăși de lumea

oficială ce L'a priimit la sosire. După ce a trecut din noii pe dinaintea. frontului armatei ce era înșiruită pe peron, A. 5. R. și-a,
luat rămas bun de la M. S. Regele cu care s'a îmbrățișat de două
ori, şi de -la persânele presente; apoi s'a suit în trenul

regal în-

soţit fiind de D-l General A. Berendei, Ministru de Resbel, de D-.
1. Brătianu, Ministrul LucrărilorPublice, de D- Al. Ghica, Ministrul
Plenipotenţiar, de D-l Mincovicii Agentul Bulgariei, de Miniștri Bulgari, de marele maestru de ceremonii și de suite și aii pornit spre
Giurgiu. În drumul dintre Ploesci și Bucuresci, A.S.R. şi cei ce
„Vaii însoţit aii luat dej unul. Ajungând în aproprierea Bucurescilor,
trenul regal a apucat linia, de cercuit, și după ce la ocolit, s'a în-

dreptat spre Giurgiu unde a sosit la 3 ore d. a. și a trasla cheiul
canalului, unde azemeni I s'a, făcut o frumâsă priimire de către
autorităţile locale. După ce'şi-a luat rămas bun de la D-l Ministrul.
I. Brătianu, de la D-l Hristu Prefectul judeţului Vlașca și de la persânele presinte, A. S. Pr. Ferdinand și suitele sale s'aii suit pe bordul iactului princiar împreună cu D-l Ministru Al. Ghica, Agentul
şi Consulul general al României la Sofia, cu D-l F. Tomescu con-

sul la Rusciuc, venit într'adins din ordin spre a eşi întru întimpinarea A. S. R. şi cu suitele Sale.
Pe când trecea Dunărea fără nici un incident, A. 5. R. a avut

tristul prilegii d'a, asista fără voe la grOsnicul spectacol al explosiunei magazinelor de cartușe din marginea Rusciucului,

care a

isbucnit în timpul trecerei A. S. R., spectacol care L'a mâhnit forte.
mult. Ajungând la cheiii A. S. R. a debarcat la. Rusciuc și a mers
la palatul princiar, unde a oprit la prînz pe D-l Ministru AL. Ghica.

După masă D-l Ghica "și-a luat rămas bun dela A. S. R. spre a reintra în ţară şi a se reînturna la Sinaia, fiind în concedii. La de“spărţire A. S. R. La petrecut până la intrare și Va rugat cu insis-
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tenţă să transmită din noii M. S. Regelui, mulţumirea sa recunoscătâre pentru frumâsa recepţiune cei s'a făcut și cordiala ospitalitate ce 'Y-a acordat.
„A doua di D-l Ghica s'a reînturnat ua Sinaia și s'a achitat de
însărcinarea ce a priimit.

' În momentul când s'a despărţit, de M. S. Regina, A. $. Pr. Fer- dinand a. cerut M. Ş. permisiunea d'a “ presenta într'altă ocasie
pe A. S.R. P-sa Maria Luisa de Burbon, soţia Sa și M. $. la rugat
să facă o nouă visită cu care ocasie va bine-voi a veni însoţit
de A. $. R. soţia Sa.
Acestă promisiune s'a îndeplinit în vara anului 1898, și iarăși
Sinaia a fost alâsă ca loc de întâlnire a perechilor regale și princiare. În diua de Mercuri 24 lunie 1898, la 123/4 ore d. a., A.L.
R. au debarcat la Giurgiu din iactul Lor princiar, şi ai fost iîntîmpinaţide D-l General ABerendei Ministru de Resbel şi de Colonel Manu adjutant al A. S. Regelui. Pe malul Dunărei se ridicase un frumos pavilion împodobit eu
verd6ţăși drapele bulgare şi române. Când aii atins pămîntul ro- mânesc, garda de ondre înșiruită pe cheii, a dat onorurile militare, muzica a intonat imnul bulgar, D-l Prefect Hristu a salutat

pe A. L. R: și D-na Hristu a oferit Principesei un frumos buchet
„de flori. După aceia, Principele trecu pe dinnaintea frontului guardei de ondre, apoi urmară presentările. După ce mai vorbi cât-va.
timp cu cel presenţi, A. L. R. trecură prin mulţimea asistenţilor,
pe când copilele școlelor primare cântaii imnul bulgar, iar publicul forte numeros saluta cu urale nesfirşite ; după aceea merse
până la trenul regal tras la cheiă și se sui într'însul: In salonul regal

precum și în cele-Talte vagâne luară loc D-l Ministru Al. Ghica,
„ Agentul și Consulul General al României la Sofia, Contele de Bourboulon mareșalul! curţii și sambelan, General Nicolaev adjutant
onorar, Colonel Vinarow adjudant, comandantul diviziei Șumla,

Colonel Marcow adjutant și șeful gardei princiare, Căpitan Radef
oficer de ordonanţă, D-na Petrov Ciomacof dâmnă de onâre a
Principesei, D- 1 Minciovici Agentul Bulgariei în România și sujte.
.

.
" Torre
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«După aceia trenul se puse în mișcare și plecâ spre Sinaia. Ajun-

gând aprope de Bucuresci, trenul iarăși îl ocoli și apucâ drumul

spre Ploesci ; ajungând aprope de Ploesci, îl ocoli şi pe el şi merse
direct spre Sinaia, unde ajunse la 52/ d. a.

.

Intrarea A. S. R. în gară fu salutată de imnul naţional bulgar,
executat de musica, militară ce însoțea guarda de on6re cu steag
compusă din o companie din regimentul de infanterie Prahova

ce era înșiruită d'a lungul peronului. La scoborirea, din tren, A.
L. R. fură întâmpinate de M. S. Regele și Regina, de A. S. R. Pr..
Moștenitor și P-sa Maria, cari se îmbrăţișară cu căldură, de D-nii
Miniștri M. Pherechide,A. Stolojan şi L. I. Brătianu, de Kiazim bey,
Ministrul Turciei împreună cu personalul legaţiunei, de mai mulţi
generali și demnitari ai Statului și de un mare număr de domni
„Și domne, eari petrec vara la Sinaia. Dâmnele oferiră A. $.R. P-sei
Maria Luisa mai multe buchete de flori.
După ce se terminară presentările, M. L. şi A. L. R. porniră în
trăsurile curței spre castelul Peleșul : M. $. Regina României și
A. S. R. P-sa Bulgariei în prima trăsură, M. S. Regele și A. S.R.
Pr. Ferdinand al Bulgariei în a doua, A. L: R. Pr. și P-sa Româ-

nici în a treia, D-na Mavrogheni și D-na Petrof Ciomacov în a

patra, General Vlădescu și General Nicolaev în a cincea şi suitele
în cele-lalte trăsuri și breacuri. Pe esplanada, castelului aștepta
altă guardă de onâre compusă din batalionul 6 de venători cu drapel și musică, care dădură onorurile militare în sunetul imnului

naţional bulsar.

-

După ce trecură în revistă guarda și asistară la defilarea
sa,

M. L. și A. L. R. intrară în castel prin curtea de on6re, unde fură

întâmpinați de Casa civilă regală, “apoi urmară noui

presentări.

La f1/. ore sera, a avut loc un prânz de gală dat în onârea
A.L.

Pr. și P-sa Bulgariei, la care ai luat parte D-l Prim-Ministru
D.

Sturdza, D-nii Miniștrii aflaţi la Sinaia, generalii aflați
la gară,
D-nii A. Ghica și Minciovici, General Nicolaev, Colonel Viinarow,
Colonel Marcov, Căpitan Radeft, Prefectul Poliţiei
Capitalei, Prefectul de Prahova și suitele, în total 36 persone.
La finele mesei

M. S. Regele ridică următorul toast:
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Mulţumesc Alteţel Vâstre Regale din tstă inima pentru a doua, visită a Sa,
care Ne umple de o satisfacţiune cu atât mai mare, că avem bucuria a salula
astă-dată în România pe Principesa Maria Luisa.
Presenţa, Alteţelor Vâstre Regale este o nouă dovadă de bunele raporturi cari
există atât de norocos între Statele Nâstre.
In speranţa că aceste raporturi se vor consolida încă mai mult, fac urările
cele mai vii pentru fericirea, Alteţei Vostre Regale şi a Augustei Sale Familii,
precum și pentru prosperitatea. țărei Sale.
Ridic, paharul Mei în sănătatea AA. LL. RR. Principele şi Principesa Bulgariei,

Toastul fu priimit cu urale căldurâse și musica intonâ imnul
bulgar. După aceia A. 5. R. Pr. Ferdinand r&spunse în chipul următor :
Sire,
Acum 21 de ani armata română luâ parte la acel resbel memorabil care a
făcut din Bulgaria o țară liberă.
Inaintea Plevnei, în capul vitejei Sale armate, Majestatea Vâstră a îndeplinit acte de valăre militară care "I-ai săpat numele atât în istoria poporului

Său, cât şi în aceea a Bulgariei.
In amintirea acestor fapte glori6se, rog pe Majestatea Vâstră să priimâscă

din mânile Mele, ca Mare-Maestru şi însoţit de cavaleri membri ai consiliului
Ordinului, insemriele de întâia clasă a ordinului militar bulgar «Pentru bravură», ca o mărturie a sentimentelor nâsire de recunoscință şi ca o dovadă solemnă a amiciţiei Mele pentru Majestatea, Vostră.

Imediat după aceea rosti în limba bulgară următorea cuvintare:
Sire,

.

Conferind Majestăţei V Ostre aceste nobile insemne de bravură militară, strig

ă să ocro- împreună cu cavalerii Mei, membri ai consiliului ordinului: Dumnedei
României.
Regele
Carol,
Sa
tescă pe Majestatea

După ce rosti aceste cuvinte sacramentale de conferire' presFercrise de codul protocolului marelui ordin bulgar, Principele
ei indinand cu mâna sa depuse pe pieptul M. 5. Regelui Români
mai
cea
“,
bravură
„Pentru
săii
ui
semnele de clasa Iale ordinul
mișcat
adinc
Regele
$.
M.
mare distineţiune bulgară; după aceia
rosti urîmbrăţișă cu căldură pe A. S..R. Pr. Ferdinand și apoi
mătorea, cuvîntare:
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Sunt adânc mișcat de cuyintele aţât de măgulitâre ce Alteța Yostră Regală
Mi-a, adresat, precum şi de amabila, Ei atenţiune, d'a-MI remite, înconjurat de
vitejii SEI oficeri, cari s'aiă distins în resbel, ordinul Săi militar.
II priimesc cu atât maă multă recunoscință și satisfacțiune, cu cât văd în acesta o nouă dovadă a prieteniei ce Alteța Vostră Regală are pentru Mine și o
” legătură, preţi6să cu tînăra Sa armată, pentru a cărei desvoltare fac urările cele
mai vii.
.
Acăstă decoraţiune îmi va aduce tot-d'o-dată aminte frumosa epocă când
armata Mea a combătut victorios pe câmpurile de bătălie alăturea cu viteza armată rusâscă, pentru a constitui Bulgaria şi a. cuceri independenţa României.
Mulţumind încă odată Alteţei Vâstre Regale pentru semnele de simpatie ce

"Mi dă, O rog să crâdă în simţimintele Mele cele mai amicale şi în viul interes
„ce port Bulgariei, Principelui ei şi armatei Sale.

Ambele cuviîntări aii fost salutate de oficerii de faţă cu căldură,
iar muzica a intonat imnul român. După aceia M.S. Regele dătu .
mâna, cu toţi oficerii bulgari, câţi eraila masă și purtaii ordinul
„Pentru bravură“. După ce s'aii întreţinut cât-va cu mesenii, M.
L. și A. L. R. s'aii retras pe la 10 ore sâra. în apartamentele lor.
„Jovi, 25 Iunie, fiind timp urât, ploe și frig, n'a putut să aibă loc
escursiunea proectată prin Sinaia și Buşteni, nici dejunul la Poiana Sântei sub umbrar, ci M. L. şi A. L.R. ati petrecut împreună
în castel; la 1 oră a avut loc dejunul, la care ai luat parte 32 pers6ne; după aceia s'a făcut muzica în familie în salonul de muzică,
şi la 7 ore s6ra a avut loc priînzul în cere restrins în apartamentele
„regale.

-

În acea sâră a avat loc în sala teatrului din castel o frumosă
serată muzicală, la, care ai fost invitate peste 100 pers6ne; după
serată M. |, și A. L.. R. urmaţi de invitaţi aii irecut în sala de mâncare, unde s'a servit un bogat și frumos bufet, și s'a ţinut cere până
la 11:/2 ore din n6pte, când M. L, şi A. L. Regale s'aii reîntorsîn

apartamentele Lor.

|

Vineri, 26 Iunie, M.S. Regele însoțit de A.$.R. Pr.şi P-sa Bul-

sariel și de A. S. R. Pr. și P-sa României și urmaţi de suite, fiind

timpul ceva mai bun, ati mers la 101/, ore a. m. la batalionul 6

de venători, unde fură, întâmpinați de D-l General A. Berindei,

Ministrul de Resbel. Pe platoul de eserciţiii, aștepta batalionul în.

linie de bătae, avend la flancul drept pe micul Principe Carol.

+

DD

N

O

OI

Pe

|

*
Sosirea M. L. și a A.L. Regale a fost salutată de imnul naţional.
bulgar, executat de muzica militară. După ce maiorul Hristu, șeful
batalionului, presentă raportul M.S. şi A. 5. R. trecură pe dina- |
intea, frontului în sunetul uralelor soldaţilor, apoi după terminarea

revistei, trupa execută cu o mare
din șe6la, de batalion, apoi execută
alergător, după care batalionul se
Atunci M.S. Regele şi Principele

preciziune mai multe mişcări,
delilarea, în pas iute și în pas
|
așeqă în colonă desă.
veniră în faţa trupei, iar Prin-

cipele Bulgariei strigă în românesce „Vă mulțumesc, voinici“;
iar M. S. Regele le dise: <A. S.R. Pr. Bulgariei a fost forte mul-

țumit cum batalionul s'a presontat; vă mulțumesc, copil». Trupa.

răspunse cu strigăte repetate de «ura».

.

După terminarea revistei, batalionul intrâ în cele patru pavi-

vizitară
lisne care formâză cazarma din Sinaia, pe care M. L. R. le

ră
cu de amănuntul şi gustară din probele de supă. Apoi asculta
a
care
Alexiii,
entul
Jocoten
de
corul compus din soldați și condus
bulgar. La
executat mai multe cântări patriotice, între cari şi unul

ii pă"111/2 ore a.m., terminându-se inspecția, Suveranii și Princip
a-şi
răsiră; bătalionul în sunetul imnului naţional bulgar. Pentru
nul
exprima via, sa mulțumire de modul cum a executat batalio

ei a
mânuirea armelor și mișcările militare, A. 5. R. Pr. Bulgari

adjutant şi
decorat cu ordinele sale pe toţi oficerii, pe sergentul
pe cei patru sergenți majori ai batalionului.
a Foișorului,
La ora 1 d. a. a avutloc dejunul în sala demâncare
și D-nu Haret și
la care a fost invitaţi D-na Zoe Sturdza, D-na

aii petrecut în familie. ,
DD. Minciovică, apoi, fiind iarăși timp urit,
în cere restrins, şi
Sâra s'a luat prînzul în apartamentele regale,

lă iarăși într'un
după prinz la 9 ore sera a avut loc o serată musica
când M. L,
nâptea,
ore
cere restrins, care a durat până la 111/2
Pi
Lor.
si A. L. R. sat retras în apartamentele
esa.
Princip
și
Principele
" Sambătăla 27 lunie la9 ore dim. A.L.].
și
Regina
și
M. L.. Regele
Bulgariei ai: plecat spre gară însoţită de
prin
reinturna în Bulgaria
de A.L.R. Pr. și P-sa României spre a se
u Ministrul de LuBrătian
C.
I.I.
Constanta. Acolo aștepta Dpână la Constanţa,
LR.
A.
crări Publice care avea să însoțâscă pe

.

|
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D-l A]. Ghica, agentul și Consul general al Românieila Sofia, DMincovici cu personalul agenţiei bulgare, D-l Saligny

directorul

căilor ferate, D-l Caton Leca Prefectul Poliţiei Capitale, D-l Em.
Petrescu Prefect de Prahova, oficerii batalionului 6 de vânători
care venise în corpore pentru a mulțumi A. S. R. pentru decoraţiunile ce le conferise, precum și un public ales și numeros.

De îndată ce se anunţă că trenul era, gata, M. L. și A. L.R. Pr.
și P-sa României se îmbrăţișară de mai multe-ori cu A. L. R. Pr.
și P-sa Bulgariei și se despărţiră dicându-și «La revedere» ; după

„aceea Pr. și P-sa Bulgariei se suiră în tren urmaţi de D-] 1. [.Brăr

tianu, Al. Ghica, D.. Minciovici, C. Leca, Em. Petrescu, Al. Saligni
și suitele princiare și plecară luând direcţiunea, Ploescilor. D- Prefect Emil

Petrescu s'a scoborit din tren la gara Buda ; de acolo

trenul s'a îndreptat spre Chitila, unde ajungend, apucară linia ce
ocolesce Bucurescii și merse pe la Mogoșdia pe linia, ce duce la
Cernavodă. Intr'acest timp A.L. R. și persânele ce
I-ai, însoțit ai
ua dejunul în tren. D-l Prefect C. Leca s'a scoborit.la Mogoșbia.
Trenul regal a sosit la. Cernavodă la 21/, ore și s'a oprit în ca-

pătul podului. Perechia Princiară împreună cu suitele şi cei ce

"i-ai însoţit, ai trecut podul pe jos și laii visitat cu deamănuntul.
In capul opus al podului A.L.R. ai fost întâmpinate de D-l Luca
Ionescu Prefectul judeţului Constanţa care a oferit A. S. R. P-sei

un frumos buchet. De acolo s'at scoborit sub pod spre a-i vedea
construcţia, pici6relor și a tablierului, apoi s'aii urcat într'un pavilion anume construit pe înnălțimea din drepta, podului spre a-l
vedea în profil în 16tă lungimea sa, apoi, aii trecut în revistă o

companie de infanterie cu muzică Și steag care Le-aii făcut
onorurile, și după aceia ai trecut prin o mulţime de lume ce
eşise
întru întâmpinarea A. L. R. și la 3 ore și 10 m. d. a. sai
reureat
în tren și aii pornit spre Constanţa, unde sosiră la 4 ore și 40
m.
d. a. La intrarea trenului în port care era, frumos
ornat cu drapele bulgare şi române, încrucișetorul Elisabeta și
Bricul Mircea
cari eraă ancorate aprâpe de port ai tras câte 21 de
tunuri, si-

renele tuturor bastimentelor din port, aă dat salutul
cel mare sco-

țend nisce fluerături asurditore, musica regimentului
34 a intonat

.
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imnul naţional bulgar, și mulțimea irhensă a publicului a umplut
aerul cu urale nesfirșite. La, debareader stai înșiruiţi pe cheii în
linie de bătae batalionul permanent al regimentului 834 de infanterie, un escadron dinregimentul de călăraşi, un pluton de marină
și un batalion de vânători, sub comanda Generalului Iacob Lahovari comandantul Diviziei Dobrogei, care presentară armele. Intre

mulţimea asistenţilor se găseaii și mai mulţi Bulgari, în frunte cu
representanţii comunităţii lor și cu președintele ei, care rostiră un
mic discurs de bună venire și de devotament către patria mumă;
în bulgăresce. La acest discurs Prinţul Bulgariei răspunse tot în
bulgăresce și dise : Fratele meă, Regele Carol al României, vă

stăpâmnesce şi vă protege cu înțelepciune şi dragoste; siliți-uă
să fiți um element de ordine şi de pace, supuindu-vă legilor
țărei, şi ocupându-vă de afacerile şi de comerciul uostru.
După ce aii avut loc presentările, A. 5. R. Pr. Ferdinand a exprimat dorinţa d'a visita bastimentul Elisabeta. În urma ordinelor date de general: Lahovari, încrucișetorul a tras la cheii și A.
S. R. s'a suit pe puntea sa și l'a visitat cu de amănuntul. Onorurile în bastiment fură date de. colonel Eustaţiii comandantul încrucișetorului. După ce s'a scoborit din vapor, perechea. princiară
a mers de a visitat lucrările noului cheii, apoi ai luat loc întro |
trăsură şi, urmaţi de suite asemenea în trăsuri, ai visitat orașul,
Catedrala și hotel Carol, unde perechea princiară a eșit pe terasă
spre a. privi marea. De acolo se înturnară în port străbătend bu-

levardul Carol. Sosind acolo A. S. R. Pr. Ferdinand distribui mai

Lamulte decoraţiuni D-lor 1. I. Brătianu, A. Saligny, General |.

hovary, Prefectului Luca Ionescu, Colonelului Eustaţiii și mai mulprin
tor altor persone de distincţie, apoi trămise la Sinaia o depeşă
.
după
României;
Principii
și
Suveranii
care A. L. își luai: adio de la
comandat de
aceia, se suiră pe bordul vaporului Principesa Maria
care 1 peSaligny
A.
Căpitan Georgescu, în care luară loc și D-nii

trecu până
R. până la
„Vaporul
românesci,

la Varna și D-l Ministru Al. Ghica care merse cu î.L.
reședința Lor de vară, de unde plecară spre Sofia.
se puse în mișcare la. 7 ore sera în sunetul muzicilor
cari întonaii imnul bulgar și al muzicei bulgare după
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bastimen- vapor care intonă imnul românesc. Intr'acel moment

şi sirenele
tele Elisabeta şi Mircea iarăși dătură salve de tunuri
Sa saluiarăși dătură salutul cel mare, iar Principele și suita.
vaporul
eşi
ce
după
at
Imedi
tară mereii ţiind mânile la calpacuri.
ă,
aședar
se
torii
însoți
din port Principele, Principesa, suitele și
deîn
sosit
la masă. La 11 ore din nâpte perechea Princiară ai
plină sănătate la Varna.
penAst-fel s'ati petrecut peripeţiile acestei îndoite visite care
:!
Româîn
făcute
urmă
din
cea
fu
tru A. S. R. P-sa Maria Luisa
ei
nascer
urma
în
viaţă,
din
“nia, căci la 19 Ianuarie 1899 Ea încetâ
Regiunei fiice, și nu putu să se ţie de cuvîntul ce a dat M. Sale
nei nostre căreia plecând i-a dis : La revedere.
De atuati încoa n'a mai revenit la noi nici A. 5. R. Pr. Ferdinand, căcă în anul

1900 a isbuenit nenorocitul incident al ucide-

a,
rea, profesorului român Mihăileanu de către un bulgar în capital
onean,
n6stră, ucidere politică ordonată de comitetul secret maced

reprecum şi altă ucidere iarăși politică, care a răcit forte mult
laţiile dintre noi și Bulgari și care fu cât paci să provâce chiar
un conflict cu mâna armată ce din norocire și mulțumită tactului
|
şi răbdării nostre, nu isbucni.
din urmă, dea D-deit
cel
„Dea D-deii ca acel trist incident să fie
ca bunele relaţii dintre noi și vecinii noștri să aibă o durabilitate ”
vecinică spre binele

și fericirea ambelor popore ; dea D-deii

ca

umiealele relaţiuni de bună vecinătate abia începute să fie repetate.cât se pâte mai des și să aibă ca urmări o amiciţie cât mai
strinsă și mai durabilă; dea D-deii ca acea, amiciţie să cimenteze
din noii vechia alianţă dintre noi și vecinii noştri de peste Dunăre;
dea D-deii ca nisce raporturi mai cordiale ce sperăm să se statornicescă între noi, să reîmprospăteze dragostea de altă-dată și
să restabilescă acea apropiere de vederi și acea, comunitate de in-

terese ce a durat atâta timp, care a legat pe Bulgari de Români

atât în văcurile trecute, cât și în timpurile mai recente, și care ne
unesc pe noi de ei prin o viaţă atât de îndelungată și prin un tre-.
cut atât de îndepărtat, spre deplinul folos al ambelor părți.

Cei trei Hohenzollerni ai României

cei trei factori ai dinastiei române, Unchiul,
şi fiul S&u în anul 1902.

Nepotul:

XXV.

*

-

Serbarea dubiliară a celor 25 ani împliniți de la
văsboiul Independenţei.
Serbarea aniversărei a 25-a a tuturor evenimentelor celor mari
câte se petrecură în cursul anilor 1877 şi 1878, pe care le-am descris în cele patru prime volume ale acestei scrieri, ar fi avut nevoe de un şir nesfirșit de solemnităţi, de festivaluri și de parade
măreţe, care să egaleze în splendore faptele mari săvârșite într'acei ani, dar cu t6te acestea, ori-cât de splendide ar fi fost şi oricât de mult ar fi costat, ele ar fi părut cu mult mai palide de cât
măreţele evenimente ce ar fi avut să serbătorâscă, căci lumina
faptelor memorabile săvîrşite într'acele timpuri epice pentru neamul românesc s&mănă cu aceia,a s6relui, faţă de o lumiînăre; ea

ar fi făcut să pălâscă toți sorii electrici, tote lămpile cu arcuri și
tâte focurile de artifiţii plăsmuite de arta omenâscă.
M. S. Regele și guvernul român și-a dat sema.de, acest adevăr

evident şi necontestat, şi au găsit cu cale ca să lase evenimentelor
ce ai trecut splenderea lor neimitabilă, şi să le serbeze amintirea
numai printr'o singură serbătore, și aceia, cât se pâte de simplă,
de lipsită de fast, pompă și ostentaţiune, și în epoca de criză prin
care treceam acum un an, să fie cât se pâte de puţin costătâre. Bine

„ati făcut organisatorii acestei serbări de “i-ai dat nisce propor-
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Siuni atât de modeste, căci chiar prin modestia și prin simplitatea
sa, lipsită de cortegiuri istorice, de care alegorice, de defileuri de

societăți cu stâguri multicolore și de tot fastul obositor şi costător, ea a părut mai frumâsă, mai splendidă și mai impunătore ca,

“tote serbările de altă dată.
E
Comitetul de organisare, față cu consideraţiunile de mal sus,
-a hotărît ca serbarea să nu t:că peste proporţiunile unui 10 Mai
obicinuit, dar a mai hotărit ca într'acea di şi tot cu aceiași mică
<heltuială, să se sărbătorâscă şi tote evenimentele epocale ce ai
împlinit într'acest an 25 ani de la petrecerea lor, de și într'ace-

iaşi di, pe lângă 36 ani de la suirea, pe tron a M. Sale și 25 de ani
de la proclamarea independenţii României, se împlineai și 21 ani
de la încoronarea M. S. Râgelui. Ca să dea acelei dile o strălucire

mai mare de cât cea obicinuită, sa adăogat, pe lângă programul
«din fie-care an, și sfinţirea și împărţirea de steguri noui la tâte
xegimentele care ai luat parte la r&sboii, și retragerea și aședa-

zea în sala tronului a stâgurilor trofee care aii înfruntat focul luptelor, iar pinza lor s'a sfâșiat de glonţe și de intemperii, în cât n'a
mai r&mas din ele nică măcar o şuviţă de mătase, ci numai cotorul
„le lemn.
St&gurile care aveai să fie retrase și înlocuite cu altele fură în
număr de 34, și anunie : din corpul l de armată acela al batalio-

nului I de vânători și ale regimentelor Dolj No. 1, Vâlcea No. 2,
Olt No. 3, 1 Mehedinţi No. 17, 2 Romanați No. 19, 1 artilerie, 1
călăraşi şi 2 călărași ; din corpul II de armată, acelea ale regimentelor Argeş No. 4, Vlașca No. 5, Mihai-Vitezu No. 6, 4 Ilfov No.
21, 3 Dâmboviţa No. 22, 2 artilerie, 1. roșiori, 3 călăraşi și 4 călăraşi ; din corpul III de armată acelea ale regimentelor Prahova

No. 7, Buzăii No. 8, Râmnicu-Sărat No. 9, Putna No. 10, Siret No.
11,5 "Ialomita No. 23, Tecuciii Nu. 24, 6 roșiori, 5 călărași și 3
artilerie ; din corpul IV de armată, acela al batalionului 3 venă-

tori şi ale regimentelor Cantemir No. 12, Ştefan cel mare No. 13,
Roman No. 14, R&sbgeni No. 15, Sucâva No. 16, Rachova No. 23
Dragoş No. 29, 4 artilerie, 2 roşiori, 7 călărași și 8 călărași ; în *
fine, din divigia activă din Dobrogea stegurile | batali6nelor detașate
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2 vânători şi 3 venători, cele alte fiind noui înființate în urma răs_
boiului.
Nouile steguri fură comandate tot în atelierele în care fusese
confecţionate cele vechi și tot în aceleași dimensiuni şi cu aceleiași tipuri, care se deosebesc puţin de acelea ale nouilor unităţă
create de la. r&sboiii încoa care sunt ceva mai înguste și cu stema.

țărei mai mică, ast-fel că adi armata nostră, de infanterie şi artilerie are două tipuri de steguri. Acelea ale întregei cavalerii sînt
cu mult mai mică, întreit mai grose şi brodate în loc să fie tipărite;

tâte acestea sînt la fel. Acâstă deosebire de tipuri, sper că va dispărea cu timpul, dându-se regimentelor șși bataliânelor de curând.
înființate stâguri la fel cu cele ce s'aii distribuit la 10 Maiii trecut.

De îndată ce s'a hotărit ca sfinţirea și distribuirea stegurilor
să fie actul cel mai solemn al serbărei dilei de 10 Mai 1902, orsă al6gă un loc îndestul de

ganisatoril acestei serbări sai gândit

încăpător și de răsfățat, în care să se desfăşure în voe și întrun
mod impunător tot fastul religios, militar şi naţional ce reclama.
o solemnitate

atât de

mărâță,. aceea

a

sfinţirei. O asemenea. so-

- lemnitate avea nevoe să fie vădută de lume cât se pâte mai multă,
pentru casă aibă putere d'a înflăcăra inimele, să aibă darul d! a
mări mândria naţională şi, desfășurindu-se într'un cadru mare de
tot, să fie în putere d'a impresiona. spiritele în cât splendârea sa.
să nu se ștergă nici-odată din memoria aceluia ce a vădut-o.
Ar fi fost de sine desemnată Mitropolia, dar biserica catedrală.

a capitalei României e prea micuță-pentru desfăşurarea, necesară.
unei solemnităţi atât de mărsţă, și curtea sa prea strimtă pentru
desfășurarea unor forţe militare prea mari. S'a făcut deja expe-

rienţă în mai multe rînduri cu biserica și s'a: vădut că era neîncăpăt6re ; asemeni s'a făcut și cu curtea sa, cu ocasia tedeumului
oficiat în giua intrării în capitală după cununie a M. L. Regelui și

Reginei şi cu aceea a încoronării, când s'a dovedit
era mică și neincăpătâre. Pe lingă acesta era prea,
locul alespentru defilarea, trupelor care avea să fie
minant al serbării, având să fie executată de oști cu
mer6se ca în trecut.

în destul că,
depărtată de
punctul culmult mai nu-
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Neputând să alâgă Mitropolia, iar cele-Lalte biserici din Bucuvesci nsfiind nici mai mari, nici mai bine situate, organisatorii
s'aii hotărit să construescă un pavilion ad-hoc pe una din pieţele
cele mai spaţi6se ale capitalei și mai în apropiere de locul destinat pentru defilare. Mai întâiii s'a hotărit ca într'acel an defilaxea să nu mai aibă loc pe Bulevardul Academiei în faţa statuei lui
Mihaiii Bravul, căci și el sa dovedit a fi neîncăpător, ci să se facă
la șosea, care e maj lungă în linie drâptă, mai largă, înconjurată de
spaţiuri mai mari, pe care să se pâtă. construi tribune mai multe

și mai spaţiose, în fine un loc potrivit pentru desfășurarea în mod
comod a unor trupe ceva mai numerâşe ca de ordinar, După aceea

ai hotărit ca pavilionul sfinţirel stâgurilor să se clădescă în mijlocul rotondei din capul Bulevardului Colţii și din r&spântia dintre
strada Romană, strada Primăverei și Bulevard, rotondă, ce este
destul de vastă.
_
După ce fură alese locurile pentru sfințirea stegurilor și defilare,
corpul de geniii al armatei și corpul inginerilor capitalei începură

să croiască planuri şi să începă construirile. Pentru pavilion oficeriide geniii însărcinaţi cu construirea, sa, alese planul unei ro-

tonde monumentale, avend dou& porticuri cu frontonul în cerc,
unul pe strada, Primăverei-și altul spre Bulevard, precum și două
frontâne laterale căpuite cu terase rotunde, care înnaintau cam

spre cele două capete ale stradei Romane. Lângă fie-care terasă
era câte

o seară cu mai multe trepte, și în dreptul porticurilor

două scări late şi comode la suișiil. Întregul pavilion era acoperit
cu o cupolă monumentală rotundă, în virful căreia plana statua

Victoriei, împărțind corâne şi lauri cu ambele mâni. Între porti-_

curi şi frontâne se ridicaii nisce colone obeliscuri înnalte, tăiate
ajur și îmbrăcate în pânză vopsită, imitând piatra, care fură ornate în virturi cu nisce decoruri arhitectonice ce semănai cu nisce ”
piedestaluri ascuţite și purtaii înfipte în ele prăjini înnalte de care
atârnat steguri și orifiame în colori naţionale. Frontespiciele erai
rotunde şi cam în forma frontonului palatului minelor și al metalurgiei de la exposiţia din Paris. Pavilionul fu făcut din lemn acoel
perit cu șipci tencuite și după aceia vopsite în colorea pietrei;
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era ornat |pe din întru cât și pe din afară în mod splendid, precunx

se vede în numerâsele ilustraţiuni privitor e la. serbarea dilei de 10

Maiii ce figureză într'acest volum. Pe trontonul acestor frontespicii fu tipărite următârele inscripţiuni emblematice: pe frontonul porticului despre strada Primăverei: Gloria te urmăresce ca şi umbra ta ; iar pe cartușele fla—
murilor: la stânga: Grivița, 30 August 1877 ; și la drâpta: Plevna,
28 Noembre 1877; pe cel'despre Bulevard: Drapelul este sim-bolul devotamentului, credinței, ordinei şi disciplinei. Drapelut.
simboliseză. Patria, virtuțile şi datoriile ostăşesci ; iar pe cartuşele flamurilor eraii fixate. două medali6ne cu inițialele M. L.
Regele și Regina; pe cel despre strada Romană direcţia spre Nord:
In fede salus ; iar pe cartușele flamurilor: în stânga: Smârdan.
12—13 Ianuarie 1878, și în drâpta: Vidin, 12 Februarie 1878;
în fine pe cel despre aceiași stradă, direcția spre Sud: Honor et
patria ; iar pe cartușele Mamurilor: în stânga: Tatargic, 12—13
Januarie 1878, și în arâpta : Ianova, 12—18 Ianuarie 1878.
In interior pe rotonda cupolei eraă pictate în fresco pe panoul
- despre Bulevard defilarea în faţa M.S. cu ocazia trecerei Dunărei
la 1877, și dedesubt inscripția: Prin-noi înșine; pe cel despre
strada Primăverei: Ingrijirea răniților de către M. S. Regina;
iar jos inscripţia: Dannedeă

cu noă, pentru patrie şi Rege; pe

cel despre Nord: armele ţărei cu deviza: Nimic fără Dummnedei ;

și pe cel despre Sud inițialele Suveranilor cu aceiași deviză. Por-

talurile erati împodobite cu mari perdele de catifea bordeau ornate cu ciucuri de aur și elegant aranjate; asemeni și intrările în

terase, iar pardosâla şi scările erati acoperite cu covore bogate așternute peste postav cardinal. Plante exotice monumentale ornat
colțurile și laturile de pe lângă pereţi precum și fântâna din mijloc
care nu fusese strămutată aiurea, ci fusese lăsată la locul ei în
mijlocul pavilionului pentru ca din ea să ţișnescă mai multe vine

de apă r&coritore. T6âte aceste lucrări și aranjamente fură executate de numeroși lucrători, români, sub neprecurmata supraveghiere a geniului militar și a serviciului teehnic al Primăriei condus de priceputul inginer Petricu.

___3%_
În marea rotondă dintre capul şoselei, capul calei Victoriei și
al Bulevardului Colțea, care se numesce Piaţa Victoria, s'a con“ struit două șiruri de tribune: la dr&pta cele pentru diplomati, deputaţi şi senatori, înnalţii funcţionari și invitați, și cele din stânga
pentru personalul Primăriei Capitalei, pentru corpul ofițeresc și

pentru public, având'la mijloc o piaţetă răsfăţată, în marginea
căreia, fu construit pavilionul regal în formă rotundă. Piaţeta era
reservată, pentru M. S. Regele și strălucitul săii stat major, iar
pavilionul pentru M. S. Regina, A. L. R. Principesa Maria și copiii
Săi, Miniştrii cu soţiele D-lor și Primarul Capitalei cu soţia, Miniștrii străini cu Dâmnele precum și Dâmnele de ondre și Curtea
M. L. și A. L, Regale. A. S. R. Pr. Ferdinand avea să defileze în

fruntea, dividiei Sale.
În construirea. acestor pavilisne, în care D-l inginer Petricu a
jucat primul rol, serviciul technic âl Primăriei s'a întrecut pe el

însuși, punend la disposiţia construirei tribunelor ce cădeai în
atribuţiunea sa, tot gustul ales, stilul cel mai imposant, forma, cea, .
mai drăguță, decorarea mai elegantă și mai nouă ce s6 putea ima-

gina, pe carele tapetâ în mod splendid și vrednic de admiraţiune.
Păcat că n'a prevădut și timpul ce a fost, ca să dea, învelitorilor
o grosime mai resistentă potopului de ploe ce a cădut în timpul
defilării. Din vederea ilustraţiunilor acestei serbări, fie-cine pote
să se convingă că tribunele dintr'acest an ai eșit din banalele şi
uniformele stiluri ale tribunelor după Bulevardul Academiei și a
_ adoptat de astă-dată un stil pe atât de plăcut pe cât fu şi de estetic. Pentru dobândirea acestui frumos resultat trebue să mulțumim Consiliului Comunei Bucuresci, care nu s'a dat înnapoi faţă
de ori ce cheltuială, şi mai ales primarului săi, D-lui Z. Procopiă
Dumitrescu care, împreună cu consilierul săi D-l T. Ciocameli
și cu D-l Inginer Petricu aii fost neobosiţi. In decurs de v săptămână, câte trei, pe rînd sai împreună, ali alergat diua și nâptea

nesuprade la pavilion la tribună și vice-versa, n'a lăsat nimic
fără de
stăruințe
acestei
Mulțumită
veghiat sai trecut cu vederea.

totul
preget, lucrările care ai început cam târdiii, sai terminat cu
acest
la
ajungă
să
Ca
în ajunul dilei serbărei pe la miedul nopții.
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resultat, lucrătorii aii muncit diua și nâptea în două echipe, n6ptea, la, lumina, lămpilor electrice.
„Şirul ciclului de serbători care aveaii să serbătorescă marele |
jubileti al atâtor fapte măreţe săvârșite acum 25 de ani, s'a început printr'o serbare curat militară ce a avut loc la Atenei în.
diua, de 8 Maiii la 3 ore d. a., în presenţa M. L. Regele și Regina,

a A. L.R. Pr. Moștenitori însoţiţi de A. S. R. Pr. Carol și de Curțile
Lor Regale și princiare, a, Primului Ministru și ad interim Ministru
de r&sboiii, a tuturor generalilor și a o mulțime de oficeri superiori.
Cu mult mai nainte de diua serbărei s'a hotărât ca armata să
ofere M. S. Regelui un album, în care să figureze portretele tuturor
oficerilor armatei române în activitate, însoţite ca, ornament de
emblemele fie-cărui corp a parte, precum și un mare tabloii alegoric representând pe M. S. Regele călare în fața trupelor, urmat
de generali și arătând cu mâna trei drapele turcesci, purtate-de.
un vînător, un călăraș și un dorobanţ, trofee luate de la inimic în
răsboiul pentru neatârnare; pe când A. $. R. Pr. Ferdinand în-naint6ză salutând milităresce, având la drepta sa pe A. 85. R.Pr.
“Carol, tot călare, îmbrăcat civil și salutând descoperindu-se. Acest tabloii alegoric a fost făcut de pictorul Adjuchievici.
Albumul are în prima pagină portretul M. $. Regslui, pe a doua

familia princiară, pe a, treia portretul Ministrului de r&sboiti, apoi
vine statul major regal, Ministerul de răsboiiă, Marele stat major,
.

societatea geografică militară, șcâla de răsboiăt, tâte școlele și instituţiile militare și în fine corpurile de armată. EL e d'o mărime
Şi d'o grosime colosală, fârte luxos legat în piele și ferecat cu ornamentaţi! în relief de argint oxidat ; atârnă 55 chilograme, e lat
cam aprepe de un metru și conţine 286 fotografii. Scârţa din față

are în mijloc o medalie comemorativă: Regele Carol care are d'a-

supra vulturul român sburând, iar împrejur o panglică iricoloră
de
care atârnă Medalia independenţei. In cele patru colţuri
sunt in-

scripțiele : Ic Griviţa-Plevna cu medalia Virtutea Militară;
[Io

Corabia-Nicopole cu Trecerea Dunăr eă ; Illo Opanez-Smârdan cu Steaua României și IVe Vidin- Rachova
cu Corona Ro-
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“mâniei. Sub medalia din centru sunt armele ţărei cu acâstă dedicaţie: Armata română Marelui eă Căpitan.
In giua și ora hotărită-pentru serbarea oferirei acestor daruri
făcute de armată Capului săi suprem, M. $. Regele și A.:S. R. Pr.
Ferdinand, intrând la, ora ficsată în sala, Ateneului, luară loc în
fața, estradei pe care se ţin conferințele, iar M. S Regina, A. S.R.
Principesa Maria, și A. S.R. Pr. Carolcu Dâmnele de ondre luară
Joc în loja regală. Imediat după aceia D-l D. Sturdza Ministru adinterim de răsboit, luâ loc pe tribuna aședată în mijlociil estradei
și ţinu o frumosă și înnălțătâre cuvintare, relativă la diua de 10
- Maiii 1877; Întracea cuventare D-sa făcu resumatul istoric al
întregului r&sboiii al independenţei șși termină prin următârele cuvinte:
«Serbăm acestă di mare a unei glorise Domni, cu atât mai multă încreadere în viitorul Regatului, că Maiestatea Vâstră este astă-di înconjurat, de
<Moștenitorul Tronului și de tinărul Principe, care "va fi urmaș.
_ «Salutăm cu toţii pe Maiestatea, Vâstră, ca pe, Salvatorul Patriei, ca pe In«temeetorul Statului independent al României, ca pe Conducătorul Inţelept şşi
«harnic al poporului român, ca pe marele Căpitan al oştirei românesci într'o
«acţiune răsboinică, care a încununat cu lauri neperitori armata nâstră și ar«mata uneia, din cele mai puternice împărăţii din lume.
<Aţi îndreptat poporul român pe calea sănătâsă şi aţi dat pașilor lui un rost
<cumpănit şi energic tot odată ca să se făptuiască la timp cele de cuviinţă;
«cr edincioşii Patriei, să dovedim lumei, că vitejia. strămoșâscă viază în inimile
«nâstre şi că vrednici am fost să oferim Maiestăţei tale ca simbol al faptelor
«desăvirşite Corâna de oţel, la care Românii și streinii se uită cu respect șși
<încredere.
«Poporul român întreg VE salută cu iubire, cu respect şi cu admiraţiune,
«căci sub conducerea, Vâstră Românii ai isbutit, prin propria lor muncă, că
«să-şi asigure o posițiune tare, respectată și importantă în lume.
«Laurii culeşi în r&sboiă, îi afirmă vitejia recunoscută şi serbată de însuși
«impăratul Alexandru II, pe câmpul de bătălie, în dile de cruntă şi grea luptă
«ca și în dile de victorie». Apoi după ce mai rosti câte-va cuvinte relativ la
faptele politice petrecute în ultimii timpi, continuâ:
|
«Armata serbând a, 25-a aniversare a, victoriilor câștigate sub a Vâstră con« ducere și impulsiune, VE râgă să priimiţi ca semn al devotamentului, al iu-

«birei şi al credinţei sale— imaginea dilei de astă-qi, în care Maiestatea vO<stră, fondatorul și întemsietorul Regatului, sunteţi salutați dinaintea armatei

«victori6se, de moștenitorii voştri şi colecţiunea întregei Vostre armate.
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«Să trăiţi încă ani mulţi, ca să staţi sus pe puntea vasului romîn, veghind
«ca şi până acum cu ochii ne adormit asupra întărirei și siguranţei Regatu«lui şi ca, noi să V5 înconjurăm, ascultând sfaturile Vostre înțelepte şiș făptu«ind după ordinele Vâstre inimâse.

«Urăm ca ani îndelungaţi să vă bucuraţi de acea mulţurăire sufletescă, pe
«care aţi resimţit!o în 1878, dicând: Pentru un Domn ca și pentru părinte, .
«este o mare mângâere sufletescă, a vedea la gile mari și memorabile popo«rul întreg ca o singură familie, siringându-se cu inima
«înconjurându-L cu dragostea lui.

împrejurul

Săă și

«Să trăâscă M. S. Regina, care în timp de pace şi întimp de răsboiii alineză.
«suferinţele celor încercaţi de sârtă grea și să priimâscăşşi ea cu bunătatea şi
graţia care a obicinuit totă suflarea românâscă, un semn al profundei nostre
<recunoscințe.
„«Să trăâscă Principele şi Principesa României şi Augustin Lor copii.
«Să trăâscă, să prospereze, să se întărâscă Regatul României, fundaţiunea
”
«Marelui nostru Rege Carol D.

După aceia D-l Sturdza, arătâ M. S. Regelui albumul care era.
aședat pe o masă într'o parte a estradei. In urma. acestei cuvintări, priimite de asistenţi cu aplause unanime, M. Ș. Regele se sui

pe estradă și r&spunse cu 0 voce mișcată, puternică și caldă, în
chipul următor :

„Mulţumesc din suflet pentru cuvântarea patriotică care
„6 “încălgit inimile nostre. „Sunt adânc mişcat că armata a ales a 25-a aniversare a
„răsboiulai spre Mi arătă din noă printr'un semn vedil, dra„gostea şi credința sa. Priimesc aceste frumose daruri cu atăt
fericite:
„maă mare bucurie cu cât ele Mi vor aminti timpurile
e de ar„cari am petrecut împr eună și faptele ggloridse săvârşit

„mată sub ochii Mei.
„Biruinţele sale aă întemeiat. renumele țăreă şi ai ridicat
tabloă
regatul. Trei generațiună sunt represintate pe acest
păstreze și să
„arătându-l. Să dea cer ul ca urmaşii Mei să
viitore să fie:
„mărescă moştenirea Mea şi ca generațiunăle
„vrednice de strămoșiă lor.
e de afec„Incă odată mulțumesc călduros pentru dovedil
„ţiune şi devotament ale armatei“.
Apoi arătând spre album continuă:
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„Puteţi fi bine încredințaţi că la privirea acestei colecțiună
„de portrete adunate în acest album, gândurile Mele vor fi
„atrase cu cea mai vie simpatie asupra marei familii smâli„tare, în fruntea căreia sunt mândru a ME găsi“.
Aceste cuvinte înflăcărătore, pronunţate de M. S., au provocat
un entusiasm cu anevoe de descris. Un ura puternie isbucni în
sală, care ascultase în picidre cuvintarea, regală, și o adevărată
ovaţiune isvorită din iubire și avint urmă după ce M. $. încetâ d'a
vorbi. După

aceia Majestăţile şi Alteţele Lor

înconjurate de un

mare număr de oficeri, examinară cu deamănuntul frumosul album precum

şi marele tabloit alegoric de alături; apoi eșiră din

sală, se scoboriră pe scara, de ondre și plecară spre Palat.
A doua serbare fu aceia a ţintuirei celor 45 de steguri de lemnul lor şi avu loc a doua di la 5 ore d. a,, în sala tronului și în
presența M. L. Regele și Regina, a A. L. R. Pr. Ferdinand, p- -sa,
Maria, a micilor Prinţ Carul și Elisabeta, a D-lui Ministru ad.-interim de resbel D. "Sturdza, Președintele Consiliului de Miniștri, a
tuturor generâlilor, a casei civile și militare regale, a atașaţilor rni-

litari streini, a căpitanului Baron de Giers din armata suedeză,
precum și a comandanților și a delegaților fie-cărui regiment şi
batalion ce aveaii să priimâscă a doua di steguri noul.
La ora fixâtă M. S. Regele luând ciocanul, bătu câte o ţintă în

fie-care stg, apoi urmară M. S$. Regina, A. Ş. R. Principele și Principesa României cu copiii lor, apoi D. Ministru, generalii, comandanţii regimentelor și batali6nelor şi în fine gradele inferiore delegate.
După ce a fost țintuit stegul batalionul 11 de v&nători, M. 5. Regina la împodobit din noi, tot cum fusese vechiul stâg în diua intrării triumfale a armatei la 8 Octombre 1878, adică cu o cunună
de trandafiri și de lauri, pe ale cărui panglice M. S. a brodat cu

mâna Sa inscripţia: «roze pentru vii, lauri pentru morţi». După
aceia M.S. Regele se adresâ comandantului și deiegaţiei batalionului, și le dise:
„Acest batalion care a mat o strălucită parte la cucerirea

redutei Griviţa, spre a răsplăti sîngele vărsat de braviă săi lup-

E

-
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tători, de astă-dă înnainte va avea Înalta favore de a purta

numele de: „Aldoilea batalion de venători, Regina Elisabeta“,
Aceste cuvinte ale M. S. aii fost acoperite cu urale frenetice.
Acestă serbare s'a sfirșit la ș6pte ore, și în timpul nopţii noile
steguri aii fost păstrate la palat până a doua di la 9 ore și jumătate de dimineţă, când ai fost transportate de către delegaţiunt
însoţite de o gardă de ondre, compusă din compania arsenalului,

cu musica, batalionului 1 de vânători în frunte, la pavilionul destinat pentru sfinţirea, lor.
Întracâstă di o mulţime delume plecată din t6te unghiurile ţărei
cu trenurile de plăcere, puse la disposiția publicului, cu prețuri
reduse, de Direcţia generală a căilor ferate, atrasă fiind de timpul
frumos ce înveselea cerul în mod permanent giua și nptea mai
nainte de 10 Maiă, sosea mereă în Bucuresci și umplea otelele,caa,
doua qi să asiste la marea, serbare a jubileului. Cu fie-care tren ce
sosea venea merei în capitală grămedi de bărbaţi, femei, domnişore și chiar copii, și înmulţea într'un mod simţitor numărul popu. laţiunei sale spre a da. serbărei o splendâre și mai mare, O asemenea invadiune ce nu se mai pomenise de la încoronare încoa, a fost,
precum diseiii, încurajată de un timp splendid, care durâ aprâpe
în mod constant până în n6ptea despre diua serbărei. In aceiași

di la, Ministerul de Interne, la poliţie și la
bilete de tribune, la care aii dat asalt nu
și cel sosiți din provincie, din care cauză
s'a întemplat să fie mai stăruitor şi mai

Primărie a fost bătae pe
numai Bucurescenii, dar
s'aii dat grămedi la cine
bine recomandat, și nici

de loc la cine se cădea să asiste. Spre pildă devotatul vostru cro-

nicar, care până acum a avut bilete la tote solemnităţile, de astădată, a fost nevoit să intre în grămadă amestecat cu onorabilul puplic, cum am qice pe păr și prin îmbulzelă, ca să pote vedea şi să
vă impărtășescă ceea-ce a vădut.

XXVIL

Sfințirea stâgurilor ce aă înlocuit pe cele ce ail luat parte la
răsboiul neafârnărei.
În sfâr şit sosi şi diua cea mare, diua. cea mult așteptată de totă
suflarea românescă, diua jubiliară șşi aniversară a, celui mal mare
act istoric din întrega nâstră existență, pentru care stat, primărie

şi particulari ati făcut o mulţime de cheltueli. Mai cu semă coc6nele, care se luase la, întrecere una cu alta în toalete lux6se și
elegante, scuturase bine de tot pungile bărbaţilor.

În diminâța acelei gile, pe când tunurile din Delul-Spirei bubuind și dând salve de 21 tunuri, anunța capitalei începutul acelei
gile mari, ile epocale, eși de sub tipar: Monitorul Oficial, care
purta în frunte trei decrete regale și un' ordin de di adresat de M.
S. dragti Sale armate. Printr'unul din decrete, prin acela ce purta

No. 1666, M. Sa făcea cunoscut că: pentru ca faptul însemnat ostășesc al intrărei batalionului II de vânători în reduta Griviţa, după
o luptă crâncenă în diua de 30 August 1877, să stea, vecinie în
amintirea armatei, ca o pildă de avent ostășesc și de devotament
pentru patrie și rege, acel batalion va. purta în viitor numele de:
Batalionul II de vânători „Regina Elisabeta“.
Prin al doilea, acela ce purta No. 1666 bis, hotăra ca în amintirea ostenelilor depuse de M. S. Regina Elisabeta, în alinarea su-
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ferinţelor răniților și bolnavilor în r&sboiul Independenţei, spitalul
militar central va purta, de aci înainte numele de: „Spitalul militar Regina Elisabeta“. Prin al treilea ce purta No. 1667, făcea

cunoscut Românilor că : voind a da cu ocasia aniversărei a 25
de la proclamarea Independenţei, o noue dovadă de dragoste a M.
S. pentru armată, a hotărit a se înscrie A.S. R. Principele Carol
în cadrele fiilor de militari din laşi pe diua de 10 Maiii 1902.
Tn fine, al patrulea decret ce purta No. 1725, împărtășea tuturor
“ că, pentru a rămânea vecinică amintirea dilei de 15 Maiu 1877, în
care bateriile de la Calafat at început sub ochii M. $. bombardarea
cetăţei Vidinului, și că bateria în care M. Sa s'a aflat la deschiderea focului a fost Regimentul I de Artilerie, acel regiment va
purta. numele de Regimentul I de Artilerie „Regele Carol“.
Prin ordinul de di, M. Sa, dupăce enumera care sunt datoriile
oșteapului, şi după ce da comandânţilor de unităţi mai multă li-

pertate și individualitate în conducerea trupelor, își exprima do-

rința ca, pentru păstrarea disciplinei în aplicarea pedepselor, toţi

să aibă în vedere următârele principii : 10 pedepsa să nu fie răspunătâre; 20 fie-care greșelă să fie pedepsită numai cu o singură
ped&psă morală sati materială; 30 se va avea, toț-d'a-una în ve-

dere caracterul aceluia ce se pedepsesce și împrejurările care aă
dat nascere greșelei ;4% la, casuri neînsemnate și Ja cei cari n'ai

avut încă o pedâpsă, se va începe cu pedepse mică ; 50 se va pune
o deosebită. băgare de sâmă în aplicarea pedepselor oficerilor, având în vedere posiţiunea lor socială și: prestigiul lor milităresc
și 60 lovirea. să dispară cu desăvirșire în armată.
Acest ordin de di, și mai cu semă acâstă din urmă disposiţiune,
produse în public o impresiune forte mulțumitore, în armată o
mâre bucurie, între oficeri un dor de emulaţiune de al îndeplini
pe deplin şi între soldaţi un strigăt de ușurare. Soldaţii care încă,
şi până în ajun mai căpătasu din când în când pe înfundate și îmbulzelă câte un

ghiont prin fălci de la gradele

cuvintat acest ordin de qi mântuitor,

inferiore, a bine-

care i ridica la trepta de

6meni, îi scăpa pentru tot-d'a-una de degradarea bătăei, cel mai

rușinos tratament al omului faţă de om, și i cruța de acea mân-
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gâere părintâscă, rămăşiţă regretabilă a vechilor deprinderi din
trecut, cu care cam adesea eraii răsfățaţi. De sigur, ordinul M. Sale:

va fi ascultat de toţi şi bătaia în armată va rămânea numai ca o.
amintire neplăcută. Tot prin el s'aii grațiat toță desertorii arma-:
tel şi la cei mai mulţi s'aii deschis porţile frontierei, spre a reintra
în ţâră, pentru ca prin muncă să devie Omeni folositori patriei.
Bubuitul celor 25 tunuri deşteptâ, mai pe toţi locuitorii capitalei și % făcură să sară somnoroși din pat și să alerge frecându-se
la. ochi la ferâstră ca, să vadă ce vreme era, afară. Cel ce nu că-—
pătase bilete, în urma tuturor alergăturilor și a rugăciunilor, scâse
un suspin de ușurare și se duse liniștiți
ca să se culce din noi, iar
cei ce căpătase aii început să blesteme și să se necăjâscă, căci o

mare decepţiune aveai înnaintea, ochilor! Piua de 10 Maii în-loc

să fie senină și lumin6să, se prevestea a. fi ursuză și promiţătore
de surprize forte neplăcute, căci cerul era înnorat, s6rele acoperit.
de o negură desă, și frumosa sa lumină sta ascunsă sub un întreit.

strat de pături cenușii. Cu tâte acestea, bunii cetăţeni din marea.
“ familie a poporului de rînd, după ce mai dormiră o leacă și să mat

linisciră, atât cei cu bilete cât și cei cu buzele umflate, se sculară și.
începură să se îmbrace cu hainele cele mai bune ce aveaii. Cuc6nele ce e dreptul, blestemară mai cu foc ca toţi vremea, ba unele

chiar se necăjiră, și la, necaz se apucară să caute cârta cu lumîinarea bărbaţilor; dar cu tâte acestea nici din D-lornu rămase acasă
de cât prea puţine, mai cu s6mă cele ce nu aveai toalete noui; aşa.

dar bucurescencile ca şi cele ce venise cine scie de unde şi chelimise o mulţime de bani, se învestmiîntară cu hainele cele mai lucsose ce avură, cele mai multe cu costume noi făcute îndr'adins, și
plecară d'acasă cu mult mai din vreme de cât ora hotărâtă, la voia.
întâmplărei ce o eși să iasă, pentru ca să'și ocupe fie-care locul ce
căpătase ori va dobândi pe apucate. Ei ca cronicar, care cu ori-ce

preţ, trebuea să fiă la postul mei, firesce plecaiti ca t6tă lumea cu
n6ptea în cap, de și nu aveam nici un bileţel, luaiii cu mine numai
pe băiatul mei mai mare, și lăsaiii restul familiei acasă. Toţi af
anei fură forte supăraţi la început, dar forte veseli la sfirșit, mat ales când mă vădură înturnându-mă acasă ciuciulete.
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Lumea plecase d'acasă cu speranţa că vremea se va îndrepta
cum s'a indreptat tot-d'auna în diua de 10 Maiii, care în toți anii
a început prin a fi întunecâsă și a terminat prin a fi splendidă,
dar cu tâte acestea, într'acea di, cu cât vremea trecea și ora se
apropia de momentul solemn, cu atât blestemele lumei se înmulţiaii căci vremea nu se însenina ci mai răti se întuneca. Vădend că
nu era, nici o speranţă de îndreptare, grămada, de lume, mulţimea
imensă, o adevărată mare de capete omenesci, porni din tote părţile oraşului spre locul unde avea, să se sființescă stegurile, sai
spre tribune, atât cei ce aveaii bilete cât şi cei ce n'aveaă, și porniră cu neveste, cu fete și cu copii în haine frumâse de sărbătore,
unit în trăsuri, alţii pe jos, după pungă și posiţie, dar toți cu umbrelele de plâe în mână,-căci vremea tot posomorâtă, sta și norii nu
'se astâmpăraii ci se plimbat

pe cer nebunatici

și ameninţători.

Pe la 8:/, par'că vremea începu să se mai lumineze ; tocmai
venea. armata din strada Primăverei spre Bulevard ca să ia loc
mai din vreme acolo unde i se indicase. Intr'acel moment norii
începură să se rupă în fășii mari şi să lase să se zărâscă câte un"
“peticel de cer senin şi câte o slabă rază de sore ; aceste vedenii
fugitive înveseli pe t6tă lumea și îndemnâ pe Domnele sus puse și
pe cele ce aveai bilete de tribune ca să prinză curaj, să îndrăsn6scă a se îmbrăca cu frumosele D-lor toalete și să pornâscă spre
şiosea. Ah! ce vreme mincin6să și amăgitâre! abia le prinse acolo,
sub un acoperemânt de pînză nu tocmai grâsă, căptușită pe din

întru cu arniciu roșiii ce ciupea ochii și da interiorului tribunelor un aspect cochet, și pe urmă ce le făcu or pomeni tote în tâtă
viața. Multe plânse în loc d'a se înveseli în urina serbărei.
In sfirșit, sosi începutul desfășurării marelui festival. Pe la 81/2
ore dim. începu și pe la 9 1/, se termină sosirea, diferitelor regi-

mente și batalione ale armatei spre ași ocupa locul desemnat în
program ca să ocupe în timpul serviciului divin, și cum sosea de
îndată, ce trecea, pe dinaintea pavilionului destiriat pentru rugă-

ciuni, fie-care regiment sai batalion din garnis6na Bucuresci care
aveasteg de schimbat, se oprea înaintea intrărei sale despre strada,
Primăverei, lăsa stegul să mârgă purtat de port-drapel spre pavi-
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lion, și acela lua loc la stânga intrării în pavilion, și apoi trupa

mergea înainte ca să ia loc pe Bulevardul Colţei. După ce defilară

ast-fel tote regimentele din garnisâna Bucuresci, veni rîndul și st6-

gurilor aduse din tâte unghiurilor ţrei și însoţite de delegaţiuni;

ele sosiră la,.9 1/. Fie-care steg era însoţit de comandantul regimentului saii batalionului săi, deo delegaţiune de oficeri și de un

pluton de soldaţi compus din delegaţii din tâte companiile. Roșiorii, călăraşii și artileriștii erai pe jos. Cum sosiră cele din corpul
In Și IV și din Divizia activă luară loc la drepta și cele din corpul I şi Il la stânga intrării în pavilion. Stegurile fie-cărui corp de
armată, era precedat de generalii de corp, de dividie şi de brigadă.
FĂ împreună cu atașaţii militari străini se înșiruiră în partea dreptă
a intrării despre strada Primăverei în flancul drept al stegurilor,

cu spatele spre strada Cometa, Oficerii superiori de reservă ocupară loc în partea stângă.
Într'acest timp, la 8: la, musica batalionului 1 de venători merse
la arsenal spre a lua și preceda compania de uvrieri a arsenalului
armatei, precum și pe sergenţii adjutanţi port-drapele ale fie-cărei
unităţi care aveai să priimescă stg noii, și de acolo merse cu toţii la palat, de unde luară în priimire noile steguri; pe urmă prniră cu ele la 9 ore în sunetul musicei, şi merse pe calea Victo-

riei, strada Corăbiei, calea Dorobanţilor, şi strada Primăverei,
splendid pavoasate și ornate cu steguri, verdeţă și covore, îndreptându-se spre piaţa Romană: Ast-fel merse în sunetul musicei și
a aclamaţiei niiilor de spectatori care luase loc în mase compacte
pe la spatele armatei şi ale cordonelor ţinute de sergenţii de strade, atât pe trotuarele stradelor, cât şi p'ale pieţei și bulevardu-

luy, în cea mai admirabilă ordine, și ajunse la 9 1/ ore dim. St6gurile noul sosind, fură suite pe scară și aședate pe terasa despre
sud din interiorul pavilionului.
Curînd după aceea sosiră D-niil Miniștri, înalții demnitari ai
Statului, Primarul Capitalei cu consiliul comunal, membrii Curţii
de casaţie, de compturi, de apel și ai tribunalelor cu președinții

şi parchetele lor; 1. P.$. L. Mitropolitul Primat, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Episcopii eparhioţi, Arhiereii fără scaun și mem-
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brii înnaltului cler mitropolitan, care aveai să oficieze sfinţirea.
și bine-cuvintarea stegurilor. Pe la 9:/, toţi membrii sfintului Si-

nod și toți preoţii și diaconii se învestmiîntară cu sfintele și strălucitârel€ lor ornate și luminările fură, aprinse. Întracel moment
isbucni în mulțime un tunet de aplause și de urale care sgudui
atmosfera ; un moment se credu că a sosit M. L. însă în curînd
se convinse că aii greșit ; sosise un mic pile de 6meni, cei mai
mulți îmbrăcaţi țărănesce, mai toți încărunţiţi și toţi încărcaţi
cu nenumărate

și felurite decoraţii: «Stâua României», «Crucea

Sfintul George», «Virtutea militară», « Apărătorii independenţei»,
«Trecerea, Dunării», tâte îi împodobeaii, nici una, nu lipsea. Era
veteranii răsboiului neatârnării, care nu fusese chemaţi de nimeni,
o mare

greșelă comisă de organisatorii serbării, dar care venise

din propriul lor avînt, cu cheltuiala lor; ei se grupase la un loc
și pornise spre pavilion spre.a asista şi dînşii, dacă n'or putea să
ia parte la serbarea dilei, la aniversarea, jubilară a marelui eveniment istoric al dobândirei neatârnărci, eveniment ce fusese creat

de ei și plămădit cu sângele lor vărsat pe câmpul de onâre.
Ei mergeaii milităresce în linii strinse și regulate, tot ca, pe câm-

piile din jurul Plevnei de acum 25 ani, și în loc de ofiţer sait ser-

gent aveaii un călugăr, pe cuviosul Gherasim Cosma încăreat și
el ca toți cei-l'alţi cu decoraţii ; acest călugăr
nu era alt cine-va.
de cât fostul sergent Iorgu Cosma din regimentul 10 Putia, care
|
s'a luptat vitejesce pe câmpul de răsboiii cât a ţinut lupta, şi care,

după ce sa liberat din armată, a intrat în monastirea Ciolanu, s'a
călugărit și a devenit ostașul lui D-dei, ne mai

„ţărei sale. Aceşti oșteni ai trecutului, aceste

putând să fie al

amintiri vii ale dilei

de eri, aceste rămășițe încărunţite ale eroilor de altă dată, aceste
vestigii ale glori6selor falange din 1817—1878, luară loc în inte-

riorul cercului marei pieţe, care rămăsese gâlă pe ia periferii,
alipiţi de trotuar şi cu spatele spre partea de sud a stradei
Romane.
Curînd după dînșii sosiră elevii liceului Mihait-Bravul
si ai institutului Ottescu, singurele institute şcolare
care sunt organisate

milităresce, căror li se dătuse voe și li se făcuse
loe ca să ia parte

la defilare ; ele mergeati în frunte cu fanfara, lor cântând și cu st6-
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gurile lor desfășurate, și de îndatăce sosiră, merse să'și ocupe lo|
cul ce le fusese destinat.
In fine începu să bubue tunurile după -Delul Spirei şi din forturile Chitila, Mogoșoaia și Stefănesci, pe rind și spaţiat şi să anunțe
începutul serbărei, iar curînd după aceia fluerele, fanfarele, trompetele și musicele să sune plecarea de la palat și apropierea de pa-

vilion a M. L. Regele și Regina, precum și a A. L. R. Principele și

Principesa României,
M. L. plecară de'1a palat la 9:/, precedaţi de D- Emil Petrescu,

prefectul
servă, și
„coperită
de patru
hămaţi a

poliţiei capitalei, îmbrăcat în costum de căpitan în rede un escadron de jandarmi călări, într'o trăsură desde mare gală, cu lachei îmbrăcaţi în livrele roșii şi trasă
cai înaintaşi frumos îm podobiţi cu pene de struțşi înla Daumont. M. S. Regele era îmbrăcatîn uniformă de ge- -

neral de corp de mareţinută, iar M. S. Regina învestmintată preste
tot în alb, coafată cu o diademă de mărgăritare și briliante așe-

dată pe un voal subţire de dantelă preţi6să asemenea alb ce cădea
până în pămînt. M. L. traversară calea Victoriei şi stradele Corabia, Dorobanţi și Primăverei încetinel și fără grăbire, spre a, răspunde grațios la manifestațiunile nenumărate ds respect şi iubire
ce priimeaii din tâte părțile. Când sosiră la pavilion, era 10 ore
punct; atunci de odată și fără veste cerul se inseninâ Şi s6rele apăru
ca să luminede serbarea; din nenorocire, acâstă înseninar6 durâ

numai câte-va. momente spre a lumina o clip6lă feericul spee-

tacol ce se desfășura într'acel moment înaintea asistenţilor din
centrul pieţei Victoria. Curând după sosirea M. [.. sosiră iarăși în

trăsură de mare gală A. L. R. Principele, Ferdinand și Principesa

Maria însoţiţi de micul Principe Carol ce deja purta uniforma
de
elev al șcâlei fiilor de militari şi de Princi pesele Elisabeta și
Marira. A. S, R. Principele Ferdinand purta uniforma de general
de

brigadă de mare paradă, și A.S.R. Principesa Maria 6 superbă
ro-

che de brocart de argint presărată cu spice de gri de aur. Micile
principese erati îmbrăcate în alb.
Imediat ce sosiră A. I,. vechile steguri fură urcate
sus şi luară

loc pe terasa, despre nord ; după aceia începu serviciul
sfinţirei
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apei oficiat de P.S. Ș. părintele Mitropolit Primat asistat de P.S.
Mitropolitul Moldovei, de toţi episeopil eparchioți și de cei-Talți
arhierei, preoți şi diaconi, în -sunetele armonise
„tropolitan.

ale corului mi-

În timpul serviciului divin, cerul se întunecâ din noti și imediat
începu să plouă, o pl6e răpăitore care din norocire dură atât cât

dură și sfințirea apei. După terminarea sa, ploaia încetă. și P.S.5:
Părintele Mitropolit Primat, merse de stropi fie-care stg în parte,
pe când corul mitropolitan cânta: Mulţi ant trăiască.
După ce se termină serviciul divin şi P. S.S. dădu bine-cuvinta„rea finală, M. S. Regele, M. S. Regina, și A. L.R. urmaţi de D-nii
miniștri păşi?ă spre intrarea ce da în capul Bulevardului unde se
înșiruise în linie de bătae comandanții și delegaţiunile regimen-

telor și bataliânelor ce aveai să priimâscă stâguri noul. Din no-

rocire ploia încetase dar cerul nu s'a maf'reînseninat. Atunci s'a
făcut o tăcere generală; se apropia momentul cel mat solemn al
serbării; tote inimile băteaii, tâte sufletele se aflati coprinse de o

emoțiune puternică.
M. S. Regele scobori două trepte ale scărei,
sabie și cu o voce puternică dise adresându-se
și delegaţiunile regimentelor și batalionelor ce
guri noui:
— Juraţi că, veţi păstra şi veţi apăra la
viața vostră, stegurile ce vă încredințez.
— Jurăin, jurăm, răspunse de o dată toţi

apoi puse mâna pe
către comandanții
aveaii să porte st6trebuință chiar cu
oștenii într'o voce.

După aceia fie-care şef de regiment şi de bataliosui
n pe rind

însoţit de port-drapel două din treptele scărei pe care sta Majes-“
tatea Sa Regele care, încredințându-le noul drapel al regimentului

s&ii, dicea fie-căruia cu o voce vibrătâre de emoţiune:
— ÎN încredinţez acest drapel pe care să 1 păstrezi cu credință și devotament.
Comandanții priimindu-le, se legaii a'1 apăra cu credinţă și devotament și se juraii că'l vor stropi: cu sîngele lor pentru patrie
și tron. Când

veni rîndul batalionului II regina Elisabeta, M. $.

Regina priimi stâgul săi încoronat din mânele M. Ș. Regelui și, în-

sp
credințându-l cu mâna. Sa comandantului batalionului, qise cu o

voce limpede dar emoţionată :
— Regele mi-a dat voe să ve încredinţea stegul acesta și doresc să vă arate isbânda.
"După terminarea.ceremoniei distribuirii stegurilor, Regele rosti

cu glas puternic, cu faţa spre drapele, având în jurul s&i pe vete- ranii cari ai făcut campania neatârnării,

următorea cuvîntare:

„WSerbăim a dou&-deci și cincea aniversare a nealârnăriă
Romăniei, consfinţită de armată prin isbândi strălucite.
„Cu steguri desfășurate în frunte, vitejii voştri tovarăşi aiă

întrat cu hotărâre în luplă şi aă cules lauri neperilori, din cari
Regatul a resărit.
„Un sfert de vec, aceste steguri a fâlfâăt în rîndurile vostre, arătând drumul biruînței şi ca simbol al credinței „Jural
de ostașii Patriei şi Regelui.
» Sfâșiat de glonțe, ploi, furtună, şi stropite cu sângele. eroilor noștri, vechile steguri şi-aii împlinit datoria lor ; ele vor fi
ldepuse în sala Tronului alăturea cu Corona de oțel, spre a
e păstra ge nerațiunilor viitore, ca semne vădile ale faptelor
resboinice, cari a întemeiat Statul romăn.
„Ann încredințat regimentelor şi batalionelor, cari aă luptat
pe câmpiile Bulgariei, steguri nouă, bine-caniântate de biserică
și împodobite de St6ua României, Virtutea Militară, Crucea
Dunărei, ca falnică resplată a vitejiei armatei şi ca vecinică amintire a timpurilor glorigse.
„Stegul este pentru ostaş cel nai scump odor, dinaintea căruia trebue să ne închinăm cu dragoste şi venerație, cea mai
înaltă ecpresiune a cinstei şi a renumelui ; în cesuri de primejdie însă, el va fi călăuzul nostru, conduce du-ne de la luptă

la îsbândă.

„Perbintele Mele urări însoțesc aceste steguri, fiind-că cu

dinsele vam încredințat onorul Patriei, pentu cari toți în ebue
să fim gata a jertfi viaţa mostră.

„Să trăescă scumpa Mea armală 1«

393

"7061 Nem OT ep en! uş ereryop ep oşred en[ e
o1ds ele TorprArp ea7unay uţ ond os ps oSaour pueurpIoă '1d 'H Ss'vy

394

F

Acest patriotic discurs al Suveranului a produs adâncă emoţiune în irhensa, asistenţă, care și-a manifestat admiraţia şi veneraţia către Rege prin entusiaste urale.
In acest timp t6te musicile intonară imnul naţional, pe când
- torturile Capitalei trăgeaii salve de câte 101 tunuri.
De aci M. S. Regele, urmând atrece în revistă trupele ce erai
aședate de-a lungul Bulevardului Colţei, șoseaua, Jianu, strada,
Ghica, şoseaua Kiselef până la palatul Monetăriei Statului, încălecâ, și precedat de stâgurile vechi cari aveai musica Batalionului
1 vânători în cap și însoţit de toți d-nii generali, de atașați! militari de pe lângă Legaţiunile Puterilor străine, dimpreună cu M.
S. Regina, AA. LL. RR. Principesa Maria-cu Principele Carol și
Principesa Elisabeta, cari aii luat loc în trăsuri şi carleraii urmate

de toţi oficerii superiori, a trecut în revistă trupele în sunetul imnului naţional, al strigătelor de ura al trupelor și a aclamaţiunilor

publicului.
Alteța Sa, Regală Principele a întîmpinat pe Suveranîn capul
divisiei Sale, luând în urmă loc lână Maiestatea Sa.

XXVII.

Defilarea armatei şi depunerea vechilor steguri
în Sala Tronului.
După ce fie-care stg sosi la regimentul săi, trupele care erai
staționate d'a lungul Bulevardului începură să se formeze în plut6ne și semi-plutâne și să pornâscă, spre strada Jianu, ca prin ea

şi strada Ghica, să iasă în șoseaua, Kisselefi, alături de bufet și să
se înșiruiască pe șosea, pentru defilare. A. Ș.R. în fruntea statului
major al diviziunei a IV, mârse pe aceleași strade ca să ia loc în
fruntea diviziunei sale. Una din ilustraţiunele acestei scrieri îlînfățişedă trecând prin Bulevard spre a'și ocupa locul desemnat, În
momentul pornirei trupelor începu să plouă din noi, mai întâiit
rar și în r&stimpuri, apoi des, măruntel și stăruitor şi mai pe urmă,
toemai în mijlocul defileului începu să cadă o ploe răpăitore, o

plâe torențială. amestecată cu piatră care răsbi prin învelitorele
de pînză, ale tribunelor ce gemeaii de lume, şi strică frumosele
toalete ale nenum&rutelor Dâmne și Domnișere ce luase loc întrinsele, dintre care multe eraii de mare preţ. Aceiași sortă avu
şi strălucitârele și scumpele uniforme și fireturi ale ofițerilor.
Ploia începu să cadă în momentul în care M. S. Regele aîncălecat pe frumâsa sa iapă negră pe care încalecă ori “de câte ori M.

S. merge ca să ia parte la manevre sai să trâcă în revistă armata
Sa. Pe acestă iapă, pretinde legenda, a încălecat M. S. și acum
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25 de ani în timpul r&sboiului şi cu ea a sbarat spre isbândă. Inir'același timp M. S, Reginașşi A. S. R. P-sa Maria, însoțite de copiii
regali, luară loc în trăsura de mare gală şi porniră cu trăsura:deschisă spre tribune ca să asiste la revistă. In dreptul monetăriei
însă, vădend că plâia, se înteţea, într'o clipă lacheii Curţii regale
trasformară trăsura deschisă într'un cupei închis, fiind construită
într'adins pentru ca la nevoe să fie ast-fel transformată; aseme-

nea și cele-l'alte trăsuri ale Curţii în care luase loc Dâmnele de
onre ale Curţii regale. După acestă transformare, care dură numai câte-va minute. M. S. Regina și A. S. R. P-sa Maria cu copiii
Săi, urmate de Dâmnele lor de ondre, porniră înnainte spre tribune, de aci încolo ferite de maltratarea ploii, şi ajungând luară
loc în chioșcul regal, care, de și deschis din tote părțile, prin urmare espus stropilor de plâe, totuși era bine învelit ca să nu curgă
apaprin plafon cum s'a întâmplatîn cele-l'alte tribune.'Tot în dreptul monețăriei s'a oferit M. Sale Regelui o manta, grâsă care să "1
fer6sză de frig, dar M. Sa n'a priimit de cât opelerină de ploe scurtă
şi subţire, pe care a puso pe umăr peste frumâsa. sa uniformă
ornată cu cele mai mari ordine naţionale și europene, ce “i împodobeaii gâtul și pieptul ; acea, pelerină fu pusă pe umerii M. S. spre
a'L feri de ploe. Ast-fel îmbrăcat merse ca să ia parte la defilare.
Până să sosâscă M.L. și trupele să se pue în ordine de defilare,
multe scene tragice şi în acelaşi timp şi comice se petrecură pe
șosea, în faţa tribunelor și chiar în tribune. Mai întâi începu |
defileul grăbit al trăsurilor de casă și de birje, care transportau
pe invitaţi din Piaţa Romană la chioșcul regal şi prin diversele
tribune. Ți-era, mai mare dragul să vedi pe Dâmnele ce se scoboraii din trăsuri scâse din cutie, cu toaletele fără cusur, strălu-citOre de eleganţă și frăgezime, un mare număr din ele albe şi nemaculate ca, crinii, şi ţi-era mai mare jalea să privesci aceleași toalete peste mai puţin de o jumătate de oră, când deveneaii oribile şi cu totul pierdute, după ce eraii expuse protecţiei ocro-

titore a plafonelor de arniciii roșiii cu care erai căptușite tribunele și prin care se strecura apa ploii în picături mai marisaii
mai miciși printr'unele în şiroe grâse ca cele din burlane. In urma

397

-

“(mueorrgIg 9 '30a)

"918[9p e] 991ed er es

»98xou e nIzueă r9ărog mpreaoţnga 9d 23rjuys nou urp 10[rin 3978 poxooa1[

398

acestui

tratament

de hidro-therapie

sui generis,

toaletele

albe

priimeaii culorea apei roză roșcată ce se scurgea din arnicii, și
împestrițaii cu un curcubeu fără nici o formă de tâte colorile,
ce se prelingeaii din frumosele pălării ornate cu flori în fel de fel
de

culori. In scurt timp după acâstă operaţiune climaterică, ele

priimeaii nisce nuanţe și pe alocuri nisce buchete pompadur de

cel mai burlesc și întacelași timp de mal tragic rococo. Dincolţișorul ce. ocupasem pe apucate în j6sul unei tribune, nu departe

de cea regală, am vădut cu ochii mei pe o dânână îmbrăcată într'o

roche albă de fai, brodată cu buchete de flori de ibrișim tot albă

şi cu aplicaţii de stofă roze thee, bleu pale și vert mil amestecate
şi nuanţate cu gust și brodate cu mâna, toaletă care trebue să |
fi costat mulţi bani, eșind din aceiași tribună cu aceiași roche udă
leoarcă, cu albul împestriţat cu tâte culorile pălăriei și nelipsitul
roşiii al arniciului, cu delicatele nuanţe ale broderiilor talmeş balmeș, cu pălăria de pe cap, care la început fusese o poemă de eleganţă și acum semăna cu o ciupercă, ca vai de lume, și cu pantofii din picidre albi ca și rochia ca Dâmne feresce, umplându-se
de noroiul după șosea până să ajungă la trăsură, care din causa,

îmbulzelei nu s'a-putut apropia prea mult de tribuna
vise acea D-nă. Biata femee plângeade necaz, căci
letă care cuo oră mai 'nainte o prindea. de minune,
fără chip de îndreptare şi pote bărbatul săi nici nu
NE
|
de bani ca s'o facă la loc.
,
ul
de toți așteptat momentul
În fine sosi moment

din care prifrumosa toaera pierdută
mai dispunea
defilării. Cu-

rind după ce sosi M. S. Regina și A. S. R. P-sa Maria cu copiii,
urmate de Curtea Lor, în trăsuri închise şi luară loc în tribune,
sosi și M. S. pe o ploe măruntă, dar desă, acoperit cu măntăluța

sa și urmat de strălucitul său stat major, după ale căror frumgse
uniforme apa ciuruia ca cum ar fi turnat cu gălâta. Păcat că fru-

m6sa și marţiala. lor înfățișare de mai adineauri acum din causa
ploii ţi se părea inspirătore de milă. Ei luară loc călări în piaţeta

dintre chioșcul regal și tribuna ofiţerilor. Scurt tirap mai pe urmă
începu defilarea, în timpul căreia plâia crescea în loc dia se po-
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toli, şi merse crescând până ce pe la sfirşit se transformă într'o.
adevărată rupere de nori.
Când a apărut cortegiul spre tribune, la vederea familiei regale,
care pășea, împresurată de drapelele vecht'și glori6se, intensa
emoțiune

ce cuprinsese pe întregul public a isbucnit în urale ce

abia s'ati potolit, după ce stegurile s'aii oprit lângă chioşchiul regal, alăturea de M. $. Regele.

O minunată impresie a făcut publicului vederea pentru întâia
Gră în public a Principelui Carol îmbrăcat în uniforma șe6lei fiilor
de militari. De și ploat și ud până la piele, acest public bun și mult
răbdător, nu se putea sătura admirând ţinuta întradevăr milită- rescă cu care Principele urmărea defilarea și vioiciunea cu care
la ivirea fie-cărei noi drapel, îl saluta şi îl fixa ca electrisat.
M. Ș. Regina și A. $. R. Principesa aii stat tot timpul în picicre,
av6nd în mijlocul Lor pe Principele Carol. Abia pe Ja sfirşitul defilării, M. $. Regina a stat puţin jos și a luat pe Principele Carol

în braţe, căutând a-l învălui și a-l încăldi. Principele Carol însă,
de câte ori trebuia să'salute e ridica din noi, reluându-și atitudinea militărescă.
Sub plâia, rece și torențială, defilarea continua în acest timp,
nepăsătore, mărâţă.

-

i

Când trecu divigia IV-a de infanțerie, Alteța Sa Regală Principele moștenitor sosi la rîndul stii în fruntea ei urmat de statul
„ major al divigiei, defilă cu o ţinută marţială admirabilă, trecu sa-

lutând pe dinaintea M. Sale şi pe urmă coti calul şi luâ loc la. drâpta
Regelui. Înt'acest timp plâia continua tot mai dâsă, şiruri de apă
curgeaii d'a lungul strălucitârei uniforme a A. S. R., și cu tote acestea A. 5. R. refusâ să ia măcar o manta pe umeri. După ce A.
Ș. R. luâ loc alături de M. S. Regele, începu din când în când ase
întreţine cu M. Sa despre mersul şi frumâsa răușită a defilării, ca
şi cum nu Sar fi petrecând nimic extraordinar în jurul Lor. Generalii, atașaţii și militarii străini stai neclintiţi pe-loc.

D. președinte al consiliului Dim. Sturdza, stătea în ploe la pi„ciorele scărei chioșcului regal, cu capul descoperit și înconjurat
de D-nii miniștrii și de D-nii Preşedinţi ai Corpurilor legiuităre.
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Asemeni și D-l I. Procopie Dumitrescu, Primarul Capitalei. Cu
toții de asemenea salutaii ivirea fie-cărui drapel noii ce trecea.

De admirat și cu adevărat admirată de t6tă lumea a fost atitudinea şi resistența-soldaţilor noștri! Vremea rea, plâia torențială
și grindina, tâte împreună și amestecate, ai năvălit par'că înadins
cu prilejul acestei defilări ca să pună şi mai mult în evidenţă calităţile trupei. Din zorii dilei, acești soldaţi stăteaii sub încordare,

şi totuși, între orele 1 și 2, ei defilaii cu o vig6re şi cu o statornicie uimitâre, în mijlocul potopului de sus.

|

Trebue să recun6scem, pe de altă parte, că și publicul s'a arătat
la înnălţime — era, d6r de aceeaşi rasă! — stând nemișcat în plâe
şi subliniând trecerea marţială a diferitelor trupe cu aclamaţiuni
pe care nici o ploe și nici o grindină n'avea putere să le potolâscă.

Defilarea a avut loc în ordinea următâre:
Mai întâi, drapelele vechi, cari defilară, câte 6 în rînd în mijlocul uraleior generale : apoi,
-

Elevii liceului Mihaii-Bravul, , organisaţi milităresce, cu fanfara lor, care
fură priimiţi cu aplause generale, căci, de şi abia nisce copii, ati defilat admizabil fiind udaţi până ia piele.
Elevii şcolei de arte şi meserii, de curînd organisaţi milităresce.
Elevii institutului particular 1. Otescu, singurul organisat milităresce.
D. general de dividie E. Arion, comandantul corpului II de armată şi at
paradei, însoţit de d. colonel N. Constantinescu, șeful statului-major al corpului Il de armată și de statul-major al corpului.
IN
Musicele regimentelor 4, 6, 7 și 21 infanterie şi 1 de'genii, întrunite sub direcţia inspectorului

musicelor militare care imediat luară loc în spaţiul liber

din fața chioșcului regal ce li se reservase.
Plutânele oficerilor fără de trupă din garnis6nă; ale oficerilor de reservă.
şi acela al geandarmerici rurale.
Detașamentele gardelor de onsre cu drapele noui;;
Generalul de brigadă Popescu Mihail, comandantul corpului 1 de armată.
Drapelele nou cu gardele de onsre din corpul I de armată, în ordinea următâre:
Batalionul 1 vânători, comandant maior Nestorian Gh.
Regimentul Dolj No..1, comandant locotenent-colonel Viisoreanu D.
Regimentul Vâlcea No. 2, comandant locotenent-colonel Vlădoianu Luca.
Regimentul Olt No. 3, comandant locotenent-colonel Șendrea N.

Regimentul 1 Mehedinți No. 17, comandant locotenent-colonel Vlădescu
Octavian,
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"Regimentul 11 Romanați No. 19, comandant locotenent-colonel Corvin-G.
Regimentul 1 artilerie, comandant locotenent-colonel Fotino Constantin.
Regimentul 1 Călărași, comandant locot.-colonel Toplicescu Constantin.
Regimentul 2 Călărași, comandant locotenent-colonel OprişanuD.
General de brigadă Borănescu I6n, comandantul gardelor de ondre cu dra“pele noui din corpul II de armată.
Drapelele nouă cu gardele de onâre ale trupelor din corpul n de armată,

«care nu ţin garnis6nă în Bucuresci, în ordinea următâre:
Regimentul Argeş No. 4, comandant colonel Budişteanu 1.
Regimentul Vlaşca No. 5, comandant colonel Cruţeseu H.
Regimentul 3 Dâmboviţa No. 22, comandant colonel Aslan M.
Regimentul 4 Călăraşi, comandant locotenent-colonel Neghel Gh.
Generalul de dividie Băicoianu Serghie, comandantul corpului III armătă.
Drapelele noui cu sardele de
€ onsre ate titupelor din corpul III de armată,
în ordinea următore:
Regimentul Prahova. No.:7, comandant colonel Georgescu Andronic.
Regimentul Buzăă No. 8, comandant locotenent-colonel Anastasiu Benone.
Regimentul R.Sărat No. 9, comandant locotenent-colonel Teodoru D.
Regimentul Putna, No. 10, comandant colonel Cottescu D.-

In fruntea acestui detașament, alături
de trimbiţași şi aprope
-de steg, defila și călugărul Gherasim din monastirea Ciolanul, care
:altă dată a servit ca sergent sub numele de Iorgu Cosma. Acest că-

lugăr veteran a luat o parte glori6să la tâte peripetţiile răsboiului .
independenţei și "şi-a umplut pieptul cu nenumărate decoraţi! ce
i sa acordat pe câmpul de r&sboiii. El defilâ îmbrăcat în o haină
scurtă, negră, închisă la piept, pe care străluceai decoraţiile sale,
şi în cap purta o pălărie. negră de pâslă, cum pârtă unit preoți :
'sărmanul! a doua di, nu mai departe, deveni un eroi legendar cum
“vom vedea mai la, vale. După delegaţia regimentului săi urma:
Regimentul Siret No. u, comandant colonel Teodorescu Gr.
Regimentul V Ialomiţa No. 25, comandant colonel Cocea D.
.
Regimentul VI Tecuciii No, 14, comandant locot.-â6lobel Cujarida
„ Regimenţul 3 astiterie, comandant locot.-colonel Iliescu Constantin.
„Regimentul 6 roșiori, comandant colonel Viţu 1,
Regimentul 5 călăr ași, comândant! locotenent colonel Biejeanu N.
Generalul: de: dividie Iarcă Leoiida, comandantul corpului. 1V de
armată.
Drapelele. noui cu gărdele de 9ndre ale bupelor din corpul Eu
1 de armată,

în ordinea următâre: DI

-

Batalionul-3 vânători; comandant maior Negruţ &n.:

-
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Împreună cu acest batalion defilă și unul dintre veteranii care
a
luat parte în“răsboiul independenţei; el fu priimit cu aplause de
public. Venea apoi:
Regimentul Cantemir No. 12, comandant! colone! Teişanu G.
Regimentul Ștefan-cel-Mare No. 13, comandant colonel Stamatopol
P.

Acest. regiment, primul care a intrat în foc în diua de 27 August 1877, a repurtat prima victorie şi a fost decorai la 29 cu «Corona României»; el fu priimit de public cu salve de aplause. După
el veneaii:
Regimentul Roman No. 14, comandant colonel Segărceanu Brutus.
Regimentul Răsboeni No. 15, comandant locotenent-colonei Mănescu G.
Regimentul

Suceva, No. 16, comandant

locotenent-colonel Dumitriu V,

Regimentul VII Rahova, No. 25, comandant coloriel Prezan C.
Regimentul VIII Dragoş No. 29, comandant colonel Mihăescu M.
Regimentul 4 artilerie, comandant locotenent-colonel Frunză Petre.
Regimentul 2 roșiori, comandant locotonent-colonel Cerchez Al.
„ Regimentul 7 călărași, comandanț locotenent-colone! Mustaţă Al.
Regimentul 8 călărași, comandant locotenent-colonel Popescu Gr.
Generalul de brigadă Năsturel. Vasiliu Ion, comandantul dividiei active.
Drapelele noui cu gardele de ondre ale tr upelor din dividia activă, în or'dinea următâre:
,
Batalionul 2 Venători « Regina Elisabeta», comandant maior Romanescu
Emil.
-

Drapelul acestui batalion, care iarăși fu decorat pentru că tzupele sale la 30 August 1877 a luat fortul Griviţa No. 1 din mâinile Turcilor, fu asemeni aclamat; el purta marea cruce a Cor6nei
României cu cordonul săi, precum și corona prinsă de el de către
M. S. Regina. După dinsul venea:
Batalionul 4 venători, comandant maior Cernătescu N.

După ce trecură delegaţiunile cu nouile lor steguri, începu să
„defileze garnisona Bucuresci îîn ordinea următâre :
Șcâla militară de infanterie şi cavalârie, o companie de 8 secţii de câte 10
şiruri fie-care, comandant colonel Zoltu Vasile,”
' Școla militară de artilerie și geniă: o companie, comandant locotenent- -c0lonel Popovici Nicolae,
Internatul medico- militar, director medic. locotenent- colonel Călinescu

.. Mihail,
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Șeola de poduri şi șosele,
0 companie de marină militară. Corecta defilare a tuturor acestor: șcâle fu
cu vii şi salutată de public cu salve de aplause.
A. S. R. Ferdinand, Principe al României, general comandant'al dividiei

a 4-a de infanterie, în fruntea dividiei Sale; A. $. R. fu întâmpinat de”public
repetate aplause și cu strigăte de ura.

.

Alteța Sa Regală era urmat de D-l locotenent-colonel I. Istrate,
șeful statului-major al dividiei 4 de infanterie, și de” statul-major
al acestei divigii.

De aci încolo plâia începu să cadă cu mai multă puterej'ca cum .
ar fi turnat cu găl6ta; cu tâte acestea armata'defila mereisîn cea
Sta

mai deplină ordine. În urma A. $. R. și a statului Săi major venea:
Batalionul 7 vânători: 4 companii, comandant maior Simionescu:Staur.
Batalionul 8 vânători:4 companii, comandant maior Boureanu; Gheorghe.
Colonel Anghelescu Alexandru, comandantul brigadei a, VIII de infanterie.

Regimentul Mihaiii-Vitezu No. 6 (trei batalione): comandant colonel; Boerescu Z. C,
"Regimentul IV 1lfov No. 21 (irei batali6ne); comandantilocotenent-colonel
Paleologu Dimitrie,

Stegul acestui regiment,

fiind asemenea

decorat

cu

«Steaua

României» fu întempinat cu aplause entusiaste. După el venea:
” Regimentul I genii (trei batalione); comandant colonel Herjeu N. Constantin,

Regimentul 2 artilerie de cetăâte (10 companii), comandant:colonel Năsturel Vasiliu Petre.
Compania arsenalului armatei, comanidant căpitan “Nicoreanu,

Compania manutanţei, comandant administrator Cl. L; Bilciurescu.

Compania, de pompieri, comandant căpitan Sachelaride,
General de brigadă Tell Alexandru, comandantul artileriei corpului II de
Armată.
Regimentul 2 artilerie (6 baterir și 2 de obuziere), comandant colonel Boteanu R.
Bateria de munte.
-

„Regimentul 10 artilerie (6 baterii), comandant

xandru.

colonel Zaharianu Ale-

Escadronul 2 tren (8 secţii), comandant căpitan €Gruuau Radu.

Colonel Boteanu Remus, comandantul brigadei'aa.il-a de călărași.
Regimentul i roșiori (4 estadrâne), comandant locotenent-colon
el Bogdan
George.

.
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Regimentul 3 călărași (4 eseadrâne), comandant colonel Zlăteanu Petre.
Escadronul de geandarmi rurali comandant căpitan Anghelescu Alfred.
Divisionul de geandarmi călări (2 escadr6ne), comandant maior Pretorian:
Eracle.

In tot timpul defilărei, trupele ati fost salutate cu necontenite
aplause și urale entusiaste,
In deosebi, aii fost sărbătorite, în trecerea lor marțială: regimentul Dolj No. 1, regimentul Vâlcea No. 2, regimentul Buz&i No.

8, regimentul Siret No. 11, batalionul 3 de venători, regimentul
Ștefan-cel-Mare No. 13, regimentul Suc&va No. 16 și batalionul 2
de venători «Regina Elisabeta», la a căruia vedere mulțimea a isbucnit din tote părţile în urale puternice, petrecându- l în ovaţiuni
nesfirşite.
Mult admirabilă a fost de asemenea: școla militară de infanterie
și cavalerie, compania de marină militară » trupele de sub comanda
A. S. R. Principelui Ferdinand și artileria corpului2 de armată.
După defilare M. Sa Regina, şi A.$.R. Principesa României îm“preună cu Principele Carol aireluat loc în trăsura regală— micile
Principese Elisabeta și Maria ati fost reconduse mai din vreme —
Maiestatea Sa Regele însă împreună cu A. S. R. Principele Moşte„nitor ati continuat călare tot drumul până în curtea Palatului.
De îndată ce plecâ M. S. Regina și A. S. Principesa Maria, avu
loc cel mai important, mai mișcător și mai imposant episod al marei serbări: transportarea vechilor stâguri la. Palat, spre a fi de-

puse în Sala Tronului. Inspirat de marea dragoste ce portă pentru armata Sa, M. Sa Regele a hotărit ca să însoţâscă în persână.

mândrele trofee ale gloriei nâstre de acum 25 ani, cari s'au ciuruit

pe câmpiele de luptă de gl6nţele dușmane, şi să le depue singur
în Sala 'Tronului la. un loc cu Corna de oţel făurită din tunurile
luate de la dușman şi câștigată de cei umbriţi sub ele prin cele
mai supreme sacrifice: i
Aşa dar, după ce se mai desglotă întru cât-va, şos6ua,

de tră-

suri, iar poliţia reuși să facă prin mulţime un drum îndestul de larg
spre capătul calei Victoria, M. S. porni spre acea stradă, urmat
de tot strălucitul Său stat-major și precedat de cele 43 steaguri
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trecute între trofee, purtate de sergenți-adjutanţi

și însoţite de:

câte doi oficeri, având în fruntea lor musicele şi fanfarele tuturor:
regimentelor din garnisâna din Bucuresci, care mergând, cântat

marșuri triumiale.N
_ Exa, peste măsură de frumos și de mișcător acel cortegiii atât de
strălucitor şi de numeros, care ducea, spre ultima lor destinaţiune,
în sunetul unor fanfare vesele, acele fășii de pânză ce abia mai lăsase câte un peticel din ele, care până adineauri fusese emblema.
patriei, pentru care mii de 6meni 'și-aii jertiit viața, și era vred-:
nic de adinirat: Acel om de bronz care, de și aprâpe bătrân, tre-.

cut peste 63 ani, înfrunta biciuirea ploii care devenise deluviană,.
cu aceiași bărbăţie cu care altă-dată întruntase cu virtute ploi şi.
alte viscole: p'acelea de giânţe.
Păcat că timpul a fost atât de răi, și ploia atât de torențială,
căci puţine persâne ai avut curagiul să înfrunte potopul ce cădea, ca. să privâscă acest măreț cortegiii ce nici o dată nu voii mai

vedea, în viața mea ; păcat, iarăși că nici un fotograi n'a avut la.
disposiţie aparate perfecţionate, făcute într'adins ca .să reproducă.
scene petrecute în timp de ploe, ast-fel că acest cortegiu a rămas:
nereprodus. Abia am putut dobândi de la fotografia Mandy reproducerea ultimului moment a acestui episod, după ce M. S. Regele
însoţit de scumpele sale st6guri, a intrat în interiorul Palatului,
și acela mișcat, în cât mi-a fost peste putinţă să/l utilisez.
Ajungând la Palat, M. S. Regele a condus stâgurile până în Sala

Tronului, a asistat la instalarea lor și după aceia a trecut în apartamentele Sale, pentru a'și schimba. hainele ce ciuruiaii, atât de

mult fusese udate de plâie. Din norocire, din tâtă acestă udătură.
până la piele, nică M. S$., nici A. $. R. care l-a însoţit până la Palat şi nimeni din statul Lor major și din strălucitul cortegii: ce "L-a,
însoţit până la Palat, nu s'aii ales nici cu răcslă, nici cu o bronșită, ci numal cu câteun guturaii, ce din norocire fu forte trecător.
O fricţiune cu apă de Colunia, făcută imediat după premenire, o
gustare caldă și întăritâre, precum și câte-va ore de repaos, tote
'aceste precauţiuni aă cruțat de ori-ce suferință pe Acela ce ne este
scump întocmai ca; viața,

%
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Pentru a complecta descrierea acestei serbări, și a o face să fie
ceva mai concisă, îmi voii permite a reproduce după Voința Națională următorele rînduri:
.
Sera întrega Capitală a fost frte frumos decorată. cu drapele naţionale şi

ghirlande de verdeţă, arcuri de lumină şi lampi6ne veneţiane care dai stradelor și clădirilor un aspect cu adevărat feeric.
.
Edificiile publice, forte multe magazine și case particulare erai împodobite, unele cu portretele Majestăţilor Lor și Alteţelor Lor Regale, înconjurate.
în ghirlande de flori, altele împodobite cu verdâţă. Frumâse covâre atârna de
balcâne; viirinele magazinelor din calea Victoriei aranjate fârte artistic, erai”

luminate ca iua. Publicul se îngrămădea la fie-care din aceste vifrine, admi-

rând obiectele expuse cu atâta gust şi atâta artă.

In fața Palatului era format un admirabil carei de -sute de lampi6ne veneţiane care făceaii un joc superb de lumină; lămpile multicolore de pe grilajul curţei regale și arcurile de lumină dădeati una din cele mai feerice priveliști. Păcat că plâiace a cădut până târdii a distrus un mare număr de larapi6ne și a micşorat întru cât-va strelucirea ce ar fi putut avea iluminaţia.

Alte careură de lampi6ne veneţiane erai formate în piața Teatrului Naţio-

nal, la squarul Sărindar, în fața grădinei Ateneului, în Piaţa, Victoriei. Adăogând la aceste lampi6ne de o rară frumusețe, arcurile de lumină răspândite cu
profusiune pe t6tă calea Victoriei și luminele multicolore de la, edificiile publice și de la cele particulare, putem spune că iluminaţia dintr'acea sâră a fost
cât se pâte de reușită și ar fi fost de sigur și mai strălucită, dacă timpul n'ar

Î fost așa de contrariă.
Din cauza ploel, care a cădut în mat multe rînduri în cursul dilei, multe

lampi6ne au fost distruse,

așa că a trebuit să fie înlocuite,

Din aceiași causă, retragerea cu torţe care a fost anunțată, nu s'a putut face

In curtea Palatului, la orele 8 sera, muzica
cântat retragerea şi apoi ruga,

regimentului 6 Mihaiă-Vitezul a

În tot timpul seret, de 1a 8 până la 11, muzicele militare aă cântat în diferite locuri: In grădina Ateneului Român, muzica, regimentului 4 Ilfov, No.
21;

în piaţa Teatrului Naţional, muzica regimentului Prahova, No.
7; la squarul
Sărindar muzica, regimentului 1 de geniă.
-

Dintre edificiile cele mai frumos iluminate notăm în primul rînd:
Ministerul derăsboiii, ministerul de ânan ce, comandamentul corpului
1] de

armată, ministerul de justiţie, ministerul lucrărilor publice,
Palatul Poştelor,
Casa de depuneri, Teatrul Naţional, Eforia, spitalelor
civile, Banca Naţională,
Primăria Capitalei, Spitalul Colțea, Academia Română,
Fundaţiunea Univer-

sitară Carot 1, Ateneul Român, Clubul Naţional-liberal,
Clubul militar, Imprimeria Statului, Legaţiunea imperială rusă, Legaţiunea
imperială germană, Prefectura de Ilfov, prefectura poliției Capitalei, elubul
regal, clubul partidului
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conservator, clubul ofiţerilor în reservă, Jockey-Club, societatea centrală agiicolă, clubul Tinerimei, magasinul Radivon, magasinul Universal, cofetăria Riegler, magasinul Fain „biserica Kreţulescu, clubul Tinerimea Română, localul Ligei culturale, Magasin g6nsral de Paris „ Englisch hotel, magasinul Dobriceanu,
magasinul Franke et Co., Hotel de Paris, farmacia «La Cerbu», Compania de
gaz, Magasinul de instalaţii elecirice, magasinele <Au bon goât, Magasinele
Prager, Au petit parisien, Focănescu și Herdan, Jockey-Club, mai multe magasinuri de flori și forte multe alte magasine și case particulare.
Cu tot timpul ameninţător, o enormă mulțime de lume atât din Capitală,

cât și din tâte unghiurile ţărei venită cu acâstă, ocasie, a circulat pe calea Vic-

toriei până după miedul nopţei. Şiruri tiesfirșite de trăsuri pătrundeaă cu
anevoinţă prin mulţime.
M. S. Regina a privit lumea-mai mult timp-de la, forâstra din aripa stângă
a Palatului.
Augusta n6stră Suverană era salutată cu profurid „respect de totă lumea,
care trecea pe dinnaintea Palatului,

Grădinile și tâte localurile publice ai fost de asemenea, pline de un publice

numeros și forte animat.

XXVIII.

Mortea oşteanului călugărşi recunoscința poporului.
_

Pe când diua de 10 Maiii a fost o di de bucurie, cea de 11 a fost
o qi de mâhnire și de doliii, din cauza unei întemplări neprevădută, a unui accident nenorocit care a transformat în eroi naţional o ființă până eri necunoscută. Am vorbit la locul săi despre
defilarea bătrânului călugăr Gherasim, care la 1877 a fost sergentul Iorgu Cosma'din regimentul al 10 de Dorobanţi din judeţul
Putna. Acest călugăr smerit și pacinic a fost în tinereţele sale un
oștean viteaz, un sergent model, un luptător aprig și netemător

dă mârte, care a intrat de mai multe ori în foc și în învălmășela,
ucigătore a r&sboiului ca. într'o petrecere. El a avut ca: model pe
maior Șonţu comandantul batalionului săă; pe el a avut drept
„pildă pe câmpul de luptă, l'a urmat între cei d'intâiui când acest
eroi legendar a pornit spre atac în fruntea băeţilor săi, și-a dat
tâte silinţele ca să-l imitede în faţa inimicului și la vădut căgend
aprâpe de el străpuns de nenumărate glonţe ca să nu se mai scleDupă ce l'a văqut căqut, în tot decursul luptei, el și-a dat în nenum&rate rînduri tâte silinţele ca să răsbune mârtea, şefului săi
iubit, a înfruntat de nenumărate ori mortea, și după ce a scăpat
neatins, şi după ce s'a

terminat răsboiul și a fost liberat din ar-
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anată la împlinirea termenului, s'a:desbăreat de haina de soldat
al Regelui și s'a îmbrăcat cu haina de civil, nu ca so pârte în ttă
viaţa, ci numai până să se ducă la Monastirea, Ciolanului, unde
ajungând s'a dus la staret, l-a spus că s'a hotărit într'un mod nestrămutat să renunţe la lume şi la deșertăciunele sale, și, după cea,

<lobândit bire-cuventarea sa, s'a îmbrăcat cu haina de soldat al lui
Hristosși a purtat'o ca un adevărat călugăr vrednic de laudă aprâpe 25 de ani. După ce a trăit aprâpe un sfert de veac în post

Și rugăciune ca un vrednic monah, fără a se mai gândi la lume și la
înşelătorul ei sgomot, de îndată ce a audit că se va serba cu mare
pompă aniversarea a 25-a de la răsboiul independenţei, şi de în-

dată ce a aflat că lu acea serbare vor lua parte și veteranii de altădată, a început să simţă în pieptul săii o tresăltare neobicinuită și

în sângele săi o aprindere și o sburdălnicie nepotrivită cu virsta,
și condiţia sa socială, şi fără să vrea a strigat:
— Plec şi et la Bucuresci, o să iai şi eii parte la serbare; voii
defila şi eă.
Ceea-ce a dis a făcut; după ce și-a adus la, îndeplinire acâstă
dorință scumpă, aceea d'a defila în diua cea mare în fruntea regimentului săi și alături de scumpul lui stg, care '] dusese la biruinţă, el s'a, dus după revistă acasă, adică la asilul Primăriei, unde

- îusese găsduit Ja un loc cu toţi camaradii săi, ud până la, piele și
rebegit de frig. Ajungând

la gazdă, a cerut îngrijitorului asilului

să-l imprumute niscai-va rufe de premen€lă, dar acela %-a spus că
mare, ast-fel că bietul bătrân, după ce a îmbucat ceva, fiind apucat de un tremuriciii de frig, sa culcat îmbrăcat şi ud cum era,
sa învelit numai cu o pătură și fiind prididit de oboselă, a adormit şi a dormit ttă diua.
|
Peste n6pte s'a sculat tremurând, în prada unor friguri violente
și a început să se vaete că "1 durea stomacul; atunci i s'a dat drecare îngrijiri care Vaii calmat puţin. Cu t6te acestea a doua di pe
la 4. ore dimin€ța, când s'ait deşteptat unil din camaradii săi, ai
găsit cu totul îngheţat, sgârcit şi aprâpe în agonie ! Toţi din azil
săriră într'acel moment ca să "i dea ajutor, dar era prea târdiă!
pe la 41/, ore dimineţa, sărmanul a încetat din viață. Mortea sa,
a
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1. Procopie Dumitrescu Primarul Comunei

Bucuresci la 10 Maiti 1902.
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doua di după marea revistă, la care a priimit nisce ovaţiuni m6ritate, a provocat în publicul bucurescean o emoţiune cu anevoe
de descris. Într'un avînt general un mare număr de buni Români

„Sai hotărit să-i facă 6 înmormintare naţională, înmormîntarea,
unui eroi, și să-l petrâcă până la ultimul locaşii. Curînd după ce

sa luat acestă hotărtre, sai cotisat mai mulţi Români de inimă,
ai strins repede 6re-care sumă de bani şi aii luat grabnice dispo-

sițiuni ca înmormintarea, sa să serve de pretext al unei manifestaţiuni patriotice, și să ţie locul unui omagii de recunoscinţă adus tuturor eroilor r&sboiului neatârnărei:
După ce s'aii strîns fondurile necesare, în diua de 13 Mat, corpul săi a fost depus în biserica Sf. George, pe un catafale de pa-.

radă, și după aceea, pe dinaintea acestui corp înțepenit, aii defilat.
mii de 6meni din tote stările societăţii, pot dice întregul Bucuresci,
iar la 15 Maâiii i se făcu o înmormîntare naţională cu muzică, armată, cortegiii ca unui adevărat eroii. Serviciul divin a fost oficiat
de P. $. 5. Pimen Georgescu, episcopul Dunării de jos, şi după ter-

minarea sa, atât P. S. S. cât și D-l Colonel Colţescu, comandantul

Regimentului 10 Putna, D-l Al. Petrovici, ajutorul Primarului Capitalei și publicistul I. N. Polihroniade,

rostiră câte o cuvintare

forte mișcătâre. După aceea corpul stii înfășurat într'un drapel
naţional și așegat pe un car funebru tras de opt cai,fu transportat
cu mare paradă la monastirea Cernica, unde i se făcu un noi ser-

vicii divin, de astă-dată ca unui monah, și după terminarea sa fu
depus în mormînt înfășiat îîn mantia sa, ca ori-care călugăr, fără de

cosciug, cu capul acoperit cu o pânză nâgră, pe care era cusută o
cruce, 0 căpăţină şi două 6se încrucișate, Și aședat între trei că-

rămidi noui.
Pe mormîntul să s'a ridicat prin subscripţiune publică, tot cum
“S'aii acoperit și cheltuelile înmormiîntării, un monument modest

dar drăguţ care pârtă în virf o cruce și pe o lature un medalion,

representând chipul săii ast-fel cum a defilat. Inaugurarea Și
des

velirea acestui monument

a servit drept un noi

pretext pentru

o nouă demonstraţiune patriotică făcută de o mare parte
din populațiunea capitalei, mai ales a clasei de ;Jos, a poporului
capitalei,
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adus acestui eroii eşit tot din clasa de jos şi tot din popor. Acâstă
inaugurare avu loc în diua, de 14 Octombre şi se săvirşi tot cum răposatul a fost înmormîntat, adică în mijlocul a mii de 6meni strinși

acolo prin propria lor voinţă, din propriul îmbolă, din îndemnul
înimei, iar nu atras de fasturile și îmboldurile oficialităței.
În diminâţa acelei dile, mulţumită unei înțelepte și bine cumpănită iniţiativă luată de D-l Luigi Cazzavelano, proprietarul cunoscutului diar popular Universul, și inspiratorul ideei d'a se ridica un monument

lui Iorgu

Cosma prin

subscripțiuni publice,

strînse de către administraţia diarului săi, mai multe gecimi de
tramcare, de brecuri, trăsuri, birji, brişci, căruţe și poștaline
plecară din piaţa Sf. George din Bucuresci și merse în o procesiune imposantă prin număr, animaţiune și înflăcărare patriotică,
la Monastirea Cernică, care, precum se scie, se află la o depărtare
cam de trei ore cu trăsura. Ajungând acolo, mulţimea de-o-cam-

dată se aşedâ pe iarba încă verde din curtea ambelor Monastiră
și din pădurea vecină spre a îmbuca ceva până pe la o oră după
amiadi. La acea oră, după un mic repaus, începură să sune €lo--

potele ambelor biserici şi imediat începu în biserica sf. George un
parastas pentru odihna sufletului eroului sărbătorit.-După aceea
un cortegiă impunător compus din un mare număr de preoți învestmiîntaţi în odăjdii și de călugării purtând în mâni felinare și st6guri religi6se, având în frunte pe P. S. S: Episcopul Dunărei de Jos

Pimen Georgescu, porni cu păs măsurat de la Biserica Sf. George,
în sunetul unei t6ce-purtată dă un părinte ce o lovea și a, nenumărate clopote, și merse în procesiune până în apropiere de biserica

Sf; Nicolae, nu departe de cimitirul și de arhondăria acestei biserici, unde e aședat monumentul pe un spaţiii de loc mic dar răsfățat şi bine ales spre a se impune privirilor trecătorilor. Monumentul e format dintr'un mic obelisc aședat pe un soclu nu prea
nalt cu trei trepte, care. are în virt o cruce, iar pe laturea despre

răsărit un medalion ce represintă pe soldaţul călugăr în haine monahale şi în josul săi € o inscripțiune. El este opera D-lui sculptor
român Filip Marin autorul mai multor monumente de mare val6re, între care și al scriitorului Tr. Dumitrescu încă neaședat.
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Ajungând acolo P. S. S. Episcopul oficiâ o scurtă panachidă urmată de o rugăciune pi6să pentru odihna sufletului repausatului
sărbătorit, și după aceia fură depuse pe treptele monumentului co_x6nele aduse din mai multe părți şi rostiră cuvinte forte mişcătâre: D-l Luigi Cazzavelano prin stăruința căruia, se strînsese fondurile și se făcuse monumentul, care făcu el-git memorii lui G.
Cosma; P.S. S. Episcopul Dunărei de jos, care făcu elogiul eroilor

naţionali ai neamului, D-l sub-locotenent V. G. Petrovici din reg.
10 Putna în care servise r&posatul ca sergent, care a depus pe
treptele monumentului o corână din partea, regimentului, și apoi
aduse elogii căldurâse fostului oștean. Pe urmă mai vorbiră economul A. O. Cernica, Ieromonahul Eftimie Georgescu delegat al
Monastirei Ciolanu, T. V. Andreescu, IL. Ștefănescu, I. Georgescu
sergent din partea veteranilor invaliqi, P. Macri diarist, căpitan
G. Grigoriu și sub-locotenent G. Ureche din regimentul 2 artilerie,
care trimisese o baterie de soldaţi călări fără de tunuri ca să asiste
ia ceremonie.
|
După aceia, musica coloniei italiene a bersaglierilor care venise
înti”adins din Bucuresci ca:să dea onorurile meritate memoriei eroului sărbătorit, cântă Dbştâptăte Române și mai multe marșuri,

iar Corul societăţei corale române execută mai multe imnuri. Pe
urmă pe la 3 !/, ore d. a. imensul public a început să defileze pe
dinnaintea monumentului cu muzica, şi corulîn frunte, și după ce
a săvirșit și acest din urmă act pios, s'a îndreptat spre tramcare și
trăsuri și aii pornit spre capitală, unde a sosit pe când se însera.
Ast-fel s'a adus la îndeplinire și acest eveniment mic prin mo-—
destia sărbătoritului și a iniţiatorilor serbărei, dar mare prin frumosa pilduire ce a dat pentru viitorime generaţiunilor ce ne vor

urma. În urma, sa, va rămânea pentru a pururea în cimitirul monăstirei Cernica o dovadă pipăită, cum că Românii sciti să răs-

plătâscă după merit pe eroii lor,

|

XXIĂ.

Serbarea aniversării primului țun dat spre duşmani.
După ce am dat tributul de recunoscință și de pietate amintirei
s&rbătoritului repausat, să revenim la cei vii și să urmăm cu continuarea, deserierei şirului serbărilor, de acolo de unde le-am lăsat
întrerupte de trista întâmplare ce am descris mai sus.
O serbare

atât de mare și de frumâsă ca, aceia a, aniversărei

Independenţei României, nu putea să se termine printr'un doliă,
ci o di de bucurie trebuia să se termine tot printr'o di de bucurie,
amintirea aniversărei a unvi mare eveniment iarăși prin amintirea
altul eveniment mare, și o solemnitate iarăși printr'o solemnitate.
Pentru aducerea la îndeplinire a dorinţei exprimată de organisatorii acestui ciclu sărbătoresc, și pentru a încheia, cum merita,
şirul festivităților jubilare, oficerii de artilerie din garnis6na Bucuresci, şi mai cu s&mă ai regimentului întâiti, cel care a luat parte
la bombardarea Vidinului în anul 1877, s'aii hotărit să serbeze a
25-a aniversare a primei bombardări a Vidinului în presenţa M.
Sale, care a avut loc la 15 Maiii 1877, ast-fel cum s'a descris în
istoria. răsboiului publicată în cele patru volume d'întâiii ale a-

cestei scrieri. EI saii hotărît săl memoreze printr un cadoi frumos şi într'acelaș timp emblematic și comemorativ, pe care corpul ofițeresc al acelui regiment să-l ofere M. Ș. Regelui, cu ocazia

unui mare banchet, dat de dinsul în ondrea M. S. tot într'acea di.
V.VL.

27
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Banchetul

oferit Majestăţei Sale de

oficeri, a avut loc în sala,

de modele și colecţiuni a Arsenalului de construcţiuni al armatei,
careare o lungime de 40 metri şi o lăţime de 20. Acestă sală pentru
acest prilej a fost elegant tapetată cu draperii în culori naţionale,
panoplii de arme de tot felul, tunuri, verdeţă, plante exotice, mai
multe lămpi cu arc și un număr nesfirșit de lampi6ne electrice cu
sticle tricolore, ale căror valuri de lumină dedeai sălii un aspect
feeric. Apr&pe 500 oficeri de artilerie din activitate și din reservă,
sosiți din totă ţera, luară parte la acest banchet, precum și cei din
flotilă care asemeni ai luat parte la lupta de artilerie dintre Calafat și Vidin. Pe lângă ei mai luară parte șşi A. $. R.Pr. Ferdinand,
D-l D. Sturdza, primul-Ministru și Ministru de răsboii, I.L. C. Brătianu, Ministru Af. Străine care e căpitan de artilerie în reservă și
toți Generalii în activitate și reservă care ati servit în artilerie.
Între acestă sală vastă se aședară paralel șese mese la stânga și
patru la, drâpta, iar la extremitatea lor d'a curmedișul fu aședată
masa de onâre reservată pentruM. $. Regele, A.S.R. Pr. Ferdinand
D-l Ministru de Resbel, generalii și eolonelii, iar în partea opusă se
ridica loja regală în careluară loc ca spectatore M.S. Regina, A. S.
R. P-sa Maria, D-na Zoe Sturdza și soțiile mai multor ofiţeri superiori. Lângă masa de ondre era aşedată pe un piedestal reproducerea în miniatură a bateriei Carol 1 de la Calafat, care € turnată în
bronz şi lucrată artistic de lucrătorii arsenalului. Ea, e în mărime
de ! 3, șireproduce exact bateria în tâte detaliurile sale cu tunuri,
bombe și accesorii. În partea, sa, cea dreptă pe parapet se află o
placă de argint pe caree gravat: „Locul ocupat la 15 Maiă 1877
deM. S. Carol 1 în timpul focului“. Înnapoia bateriei se află gravat pe o placă de bronz: «15 Maiii 1877—M. S. Domnul Carol |
ordonă deschiderea focului din bateria Carol 1 asupra Vidinuluă — și înfruntă focurile vrășmaşului — Majestății Sale
Regelui Carol I — oficerii de artilerie — 15 Mai 1902», iar
în stânga pe postamentul de lemn de culdrea abanosului, e o piacă

cu inscripția: « Arsenalul de construcţii al armatei — 1902».
M. Ș. Regele sosi la 7!J, ore d. a. însoţit de un ofiţer de servicii,

şi după ce fu întîmpinat de A. $. Pr. Ferdinand, care sosise mai
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de vreme, de D- Ministru D. Sturdza, de general E. Arion, comandantul corpului II de armată, și fost ofiţer inferior și superior de
artilerie ete., la 8 ore luă loc la masă și începu banchetul. M. S,

Regina, A. S. R. P-sa Maria cu Dâmnele

de on6re

şi cele-Talte

Dâmne anume invitate, veniră ceva mai târdii şi luară loe în loja regală pe la 9!|.s6ra. Către sfirșitul prinzului D-l general E. Arion

ridicând paharulși desvăluind bateria din fața M. S. Regelui pe când
toţi asistenții se ridicară în pici6re, rosti-următârea cuvîntare :
a

„Stire,

>

«Întâiul tun tras la Calafat nu însemnâză numai începerea ostilităților în
r&sboiul din 1877; ela răspândit vălul de nori ce acoperea, viitorul țării şi ne-a
întăzit credinţa în destinele ef. Înnapoiul acestul văl se putea zări vietoria, încununând fruntea Majestății Vostre cu corâna de oţel și mai departe o Românie mare şi frumâsă, România strămoșâscă, stând în adoraţiunea, reîntemeietorului ei, înțeleptului Rege Carol-cel-Mare al României.
«Oferind Maiestăţii Vostre, în amintirea acelei dile, bateria care a deschis
„focul, cu arătarea locului de on6re ocupat de Maiestatea Vâstră în momentele
cele mai de primejdie, voim să se cunâscă, de tinerii oficeri și de acei al gene-

raţiunilor viitOre exemplul de sacrificii al vieţii pentru ţâră dat de Maiestatea
Vâstră. Ast-fel aţi făcut la Calafat, ast-fel la 27 August, ast-fel la tâte atacurile
de la Plevna.
«Acest dar, Sire, va, spori şi întări încă sinnțimîntele de devotament și iubire ce tot-d'auna artileria a avut pentru suverana căpetenie a armatei.
«E] este un omagiii respectuos adus curagiului și vitejiei ce Maiestatea, V6stră a înfățișat armatei în tâte luptele pentru neatârnare.
«Priimiţi-l, Sire, cu aceiaşi dragoste și inimă curată cu care Vi se presintă;
recomperisa, cea mai preţiâsă pentru toți tunarii va, fi aceea, de a putea striga

mult timp încă: «Trăiască Regele nostru Carol!>.

Lungi ovaţiuni urmară acâstă, căldurâsă cuvintare, la care M.
S. Regele răspunse:

«Simt o vie bucurie că ME găsesc în mijlocul oficerilor de artilerie, spre a serba împreună cu d-v. memorabila aniversare

de la Calafat.
« Cu adâncă emotiune am ascullat patriotica cuvintare
rostită în numele întreguluă corp oficeresc de artilerie şi prin,
care măreța epocă a gloviosului nostru resboii este zugrăvită

DE =
în coloră așa de mișcătdre. Mulţumesc călduros pentru acestă
nouă dovadă, de credinţă ca și pentru frumosa reproducțiune
a bateriei Carol, care o priimesc ca un dar [orie scump inimii
Mele și ca amintirea înlâiei lupte de artilerie.
«Un sfert de vec a trecut de atunci, neuitată 'Mi-a rămus

diua când puternicul glas al tunurilor nostre resuna pe țărmurile Dunărei, vestind departe peste hotarele țării că cesul
neatârnăriă a sosit ; cu un atânt vrednic de laudă, regimen-

tele de artilerie luptaii apoi pe câmpiile din
schideaă drumul la isbândă prin dărîmarea
Plewna, Rahova și Vidin.
« Din sfărămăturile acestor cetăţi, stropite
jilor noştri ostași, România s'a ridicat tare

Bulgaria și deîntăririlor de la
cu sângele viteşi oțelită ca un

Stat de sine stătător, înconjurat de o aureolă care vecinic va

străluci în istoria Patriei.
Sa
« Artileria pote fi dar mândră de falnicul seă trecut, și ţ6ra
împreună cu Mine ne putem rezima cu încredere pe acestă,
cură, care'şi-a biruit un loc de căpetenie în armată. De-a pururea, oficeriă de artilerie trebue să fie geloşi de acestă înnaltă
posiție și pătrunşi de datoria şi respunderea lor, incă ales în,

privința însemnatuluă rol la care ei pot fi chemaţă pe câmpul
de luptă.
RE
«Din partea Mea vă încredințez de dragostea și ocrotirea
Mea și, ca o dovadă statornică a acestor simţiminte, am hotării ca regimentul 1 de artilerie, care a tras cel d'întâii tun,

sub comanda Mea, asupra

Vidinului, şi singairul în fiinţă la

suirea Mea pe Tron, să porte de astă-di înnainte numele meă.

« Regina dăruesce regimentului2, al căruă steg va însoțit
tot timpul campaniei, portretul Mei executat câți-va ani după .
rEsboiiă..
«Doresc ca aceste distincțiuni să arate întrun viilor mai
depărtat că artileria s'a dezvoltat şi a crescut sub domnia Mea
întrun mod așa de repede, că Ei pot privi astă-di cu mândrie 14 regimente și că în gloriosul r&sboiti de la 1877 an îmnpărțit cu dînsa primejdiile, luptele şi isvândile.

«Sigur

A

fiind că marea şi fericita epocă a reînvieriă Ro-

mâniei este adânc întipărită în inima şi mintea tuturor, ridic

paharul Meii în ondrea artileriei, urându-i un viilor tot așa
de strălucil ca trecutul să şi ca dânsa să rămâe de-a pururea
podoba iubitei Mele armate».
După cuvîntarea M. $. care fu întreruptă adesea prin nenumărate strigăte de : ura, iar ultimele cuvinte provocară un entusiam

de nedescris, se desvălui portretul oferit de M. S. și pe urmă mai
toastâ D-l General Popescu, care mulţumi în numele ofițerilor de
artilerie pentru tot ce a făcut M. S. pentru acea armă în timpul
„domniei M. S., apoi D-l D. Sturdza, Ministru ad-interim de Resbel,
ridică un pahar în sănătatea M. $. Reginei şi în fine cel maj tînăr
dintre ofiţeri sub-locotenentul Livedianu urâ ca M. 5. Regele care
a condus pe șefii celor tineri la glorie, să conducă și de aci inainte
încă mulţi ani pe bătrâni și pe tineri la fapte gloriose.

M. L. şi A.L. R.aii părăsit sala arsenalului la 101/2 ore, ia banchetul s'a sfirșit pe la 1 din n6pte, și cu el a luat sfîrșit ciclul serbărilor, de astă. dată pe un timp superb de frumos. După aceia Bucurescii începură să'și ia fisionomia sa obicinuită, şi de atunci încoa toţi care aii venit din locuri depărtate spre a lua parte sait a
asista la serbări, at plecat pe la casele lor. Aci sati sfirșit serbările jubilare ale proclamării independenţei României. Cele-lalte

dile memorabile n'aii mai fost însoţite de serbări. Cu tâte acestea
la 30 August, qi mare și cruntă, în care periră mulţi oșteni Români, n'a fost dată uitării de către Acela ce jucase într'acea (i, -

acum 25 ani primul rol.
Într'acea di în care Românii ati luat reduta Griviţa No. 1 și sati
luptat în mai multe rînduri ca dintracea di și până la finele r&s-

boiului stâgul românesc să stea mereii înfipt pe crâsta, sa cucerită .
de Români, M. S. Regele, de și departe de ţâră, la Ragaz în Elveţia, unde își făcea cura, 'și-a adus aminte de armata sa și db faptele săvirşite de ea într'acea di și i trimise următorul ordin de qi:

„ Ostaşi,
«Un sfert de veac se împlinesce astădi de când vitejii oșteni ai țărei au re«înviat străbuna virtute militară, cucerind cu jerită de sânge reduta Griviţa.
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«Acest măreț fapt de arme a întemeiat renumele armatei și va, străluci pururea
«ca o pildă vrednică de urmat. Cu mândrie puteți privi pe un trecut glorios,
«care trebue să fie pentru voi neîncetat un puternic îndemn în împlinirea sfinței
«vostre datorii. Sunt deplin încredințat că, dacă scumpa n6stră patrie va avea
«din noi nevoe de serviciile vâstre, nu veţi rămâne înapoi de bărbăţia și avîntul

«bravilor ostași din răsboiul neatârnării. Mare este bucuria inimei Mele putând
<a vă ura, în amintirea acestei dile de gloriosă memorie, noroc și isbândă».

i

CAROL

Diua de 30 August s'a oficiat și într'acest an ca în toți
negreșit din causa lipsei M. Sale din ţ6ră, numai printr'un
de mulţumire adresat Cerului pentru isbânda dobânâită
pul de on6re, care te-deum a fost oficiat în Bucuresci
polie, în t6te capitalele de județ la bisericele catedrale și

cei-Palți,
te-deum
pe câmla Mitrola Sinaia

în biserica cea mică, cea mare fiind în reconstrucțiune, în presenţa

Miniștrilor sai Prefecţilor, a representanţilor autorităţilor, a oficerilor superivri şi inferiori din garnis6ne și a câte unui detașament din armată, cu musică și steg. După

te-deum a urmat o po-

menire pentru sufletele repausaţilor căduți pe câmpul de bătălie
și pe urmă defilarea armatei.

Ar fi fost de dorit ca acea di, aniversara botezului de sânge şi
a reafirmării vitejiei românesci, să se fi serbat într'un mod mai

deosebit și cu o strălucire mai mare căci, ori-ce s'ar dice, diua de
30 August 1877 e odi epocală din care se începeo nouă eră, un noi
capitol în istoria n6stră naţională; publicul a așteptat așa ceva,
a dorit serbarea, a reclamat'o și a rămas mâhnit că acea di a trecut atât de nebăgată în s6mă, chiar în momentul în care în Bul-

garia se făceaii preparative

grandiose spre

episodelor răsboinice de la Șipca.

a sărbători amintirea

XXX.

Peste 95 ani iarăşi pe câmpia Plevnei.
Pe când Bulgarii preparaii seria strălucitelor lor serbări, la noi
se punea capăt ciclului serbărilor oficiale cu care Românii sai
hotărât să memoreze împlinirea a 25 ani de la răsboiul neatârnăreă. Am pus capăt acelui ciclu, dis'am Ja finele capitolului precedent terminând cu descrierea peripeţiilor acelur serbări, dar nu
ne simţem încă satisfăcuţi și cu cugetul împăcat, căci nu se adusese încă la îndeplinire o altă serbare cu drept cuvînt așteptată
de toţi Românii, o serbare internaţională care ar fi trebuit să fie
adusă la împlinire dintr'un sentiment de lealitate și de un îmbold
de recunoscință din partea acelor ce datoreză tot, chiar existenţa
lor ca, stat, acelor evenimente sărbătorite de noi și pentru noi.
Toţi așteptaii ca acest imbold generos să se manifeste iîn mod
spontaneii cu ocazia serhărilor de la Șipca ce avură loc pe la. mijlocul lunei lui Septembre,

dar acele

serbări se efectuară cu o

mare desfăşurare de pompă, cu sfinţirea unei biserici comemorative, cu simulacre de lupte, cu banchete şi discursuri demonstrative, dar numai între Ruși și Bulgari între unul dintre cei doi
desrobitori şi între cei desrobiţi, ca și cum Românii mar fi luat
parte la r&sboiul desrobirei lor şi n'ar fi jucat nică un rol, fie chiar
secundar, la, săvârşirea marelor și sângeroselor evenimente ce ai
dobândit Bulgarilor emanciparea.

”
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Peripețiile acestei serbări ati început în diua de 15 Septembre
și s'au sfârșit la 17 din aceiaşi lună. Ele ai început prin sfințirea
biserieei clădită cu cheltuiala Rusiei în mijlocul defileului Şipeel,

şi chiar în locul în care a fost reduta, Sf. Nicolae, în presența, Prinţului Ferdinand al Bulgariei şi a Miniştrilor şi generalilor săi, precum și a marelui Duce Nicolae Nicolaevici și a generalului Koropatkin Ministru de r&sboiii, a generalului Stotelofi care a luat parte
la lupta din 187 și a mai multor altor oficeri superiori trimiși de
către Ţarul și armata rusă, însoţită de o numerâsă escortă. La,
acestă serbare a mai asistat și contele Ignatiefi care venise îm- .
preună cu contesa și fiul săii, trimis de societatea panslavistă din
Rusia ca să asiste la serbările comemorative. Acea sfințire avu loc
în diua de 15 Septembre cu o pompă extraordinară. Serviciul divin fu oficiat de Mitropolitul bulear Metodie de la Hara Zagora, înconjurat de un numeros cler bulgar, şi de către arhimandritul rus.

Jalebovski representantul Sf. Sinod rusesc, care oficiară împre- :
ună și alternativ ajutaţi de două coruri, unul bulgar şi altul rus,

- de și biserica bulgară era declarată de către Patriarhia din Constantinopole ca. schismatică. După sfinţirea bisericei s'a inaugurat
monastirea, și seminarul rusese clădit în formă de cetate alături
de dinsa.
În diua de 16 avu loe prima manevră

a armatei bulgare, care

„fu împărțită în două armii inimice și care execută în mod aprbpe
fidel peripeţiele grâsnicelor lupte dintre Ruși şi Turci, date chiar

„ într'acele locuri în dilele de 8 și 12 August 1877, lupte care fură
terminate prin retragerea lui Soleiman Pașa cu armata învinsă şi

decimată, în orașul Seinova și d'acolo în vale spre Andrianopole:
După acâstă primă parte a manevrei care fu cât se pâte de bine

și de fidel executată de armata bulgară, avu loc un parastas pen-

tru odihna sufletelor oștenilor căduţi într'acele locuri, oficiat de
înnaltul cler bulgar și rus, chiar pe înnălțimea, muntelui sf. Nicolae.
Acest servicii divin fu oficiat în presenţa Principelui, a marelui
Duce, a miniștrilor, a generalilor ruși, a unei deputaţiuni a veteranilor ruși cari a luat parte la acea luptă, a veteranilor bulgari
câţi aii mai r&maş în viaţă din batalionul sacru carea suferit nisce
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perderi nimicitâre într'acea luptă, și a deputaţiunilor armatei ruse

şi bulgare, care depuse corâne numerâse pe treptele monumentului comemorativ ridicat de mai nainte de către Ruși într'acel loc.
A doua di avu loc a doua manevră care reproduse peripeţiele
luptelor de la 27 şi 28 Decembre 1877 în apropiere de Şeinoro.
Se scie din cele ce am publicat în vol. IV (Pag. 124 și 125) al acestei scrieri, cum că, acest sat a fost luat cu asalt:de către general

Radeţki în diua de 27 Decembre 1877, în urma unei mari şarje de
-cavalerie, executată de cavaleria, sa, și a înconjurării câmpului de
luptă executată de trupele lui Scobeleft, cara trecuse Balcanii prin.

strimtorile Balcanilor din pasu! Caragea; se scie iarăși că într'acea di fugosul general isbise pe Turci pe la spate, scăpase din cea
mai mare încurcătură pe general Sveatopolsk Mirski și trupele
sale, care fusese înconjurat de Turci, și silise -pe Weisel Pașa ca
în diua de 28 Decembre la 4 ore d. a. să se dea prins şi să depue
armele împreună cu armata sa.

Serbările s'ai terminat prin defilarea a 35.000 6meni trupe
bulgare, care a avut loc în diua de 18 Septembre, în presenţa Prin-

ului Ferdinand și a marelui Duce Nicolae, și printr'un dejun de
mare gală ce s'a dat de Pr. Bulgariei ospetilor săi într'un frumos

umbrar pavilion clădit într'adins la Șeinova, la care s'ai ridicat
mai multe toaste. Printr'acele toaste Prinţul Ferdinand și-a exprimat încă odată recunoscința sa și a poporului s&ii pentru ma-

rele ajutor ce le-a dat Țarul liberator, armata. și națiunea rusă
care au creat statul bulgar, și s'a, ferit de a face cea mai mică po-

menslă de Regele, armata și națiunea română, fără ajutorul cărora de sigur Rușii n'ar fi putut să-i libereze, ci ar fi mâncat o bătae cumplită. Asemeni și Marele Duce Nicolae respundând, a închinat în sănătatea, Principelui și a statului Bulgar care în scurt

timp a dat râdele așteptate, dar iarăși n'a făcut nică o pomenâlă
despre noi și despre Regele nostru ca cum nici n'am fi existat.
Lucru păru nouă prea firesc şi prea aşteptat de la Ruși, care
în istoria răsboiului din 1877 scrisă de ej nu face nici o pomen€lă
sa, şi de la Bulgari care, după
de armata română și de cooperarea
ce ai scăpat dejug prin noi, aii mers cu sentimentul recunoscin-
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tei până a ne ameninţa cu r&sboiul pentru că am cutezat să condamnăm la ocnă pe nisce ucigași Bulgari, dar nu păru tot ast-fel
si altor naţiuni, mai ales celor din centrul Europei, şi diarele lor
începură să 'și exprime cu 6re-care sgomot și insistență mirarea
și indignarea lor și să dea Bulgarilor și Domnului lor numele ce

meritaii, acela de ingraţi.

|

Vădând că lucrurile se îngroșaii, că indignaţia creștea Şi nerecunoscinţa și nepoliteţea eșeaii prea mult în evidenţă, Principele Ferdinand, după ce Marele Duce Nicolae a plecat spre a visita la Constantinopole pe Sultanul suzeranul săii, spre a "i reaminti că incă
era vasal,și după ce generalul Kuropatkin plecâ la Plevna spre a
revedea. muntele Verde unde 'și-a priimit ca căpitan botezul de
sânge, iar contele Ignatieft a plecat împreună cu familia, sa spre
Rusia, a început să se resgândâscă, remușcarea a început să | tor-

ture şi gânduri maibune și mai echitabile fața de noi aii început
|
să] facă să vadă mai bine și mai just.
Animat de aceste bune sentimente, Pr. Bulgariei a adresat M.
S. Regelui nostru o scrisore prin care 'și exprima recunoscinţa Sa
şi a poporului Său pentru tot binele și ajutorul ce a priimit de la

Români şi de. la Regele lor, precum

și dorința ce simţea da i

manifesta, și prin viă graiii recunoscinţa Sa şi a poporului Săi.
Faţă cu acest început de apropiere spre nisce disposiţiuni mai
bune faţă de noi, din partea unui popor vecin cu care e bine să fim.
în tot-d'auna în relaţiuni cât se pâte de bune și de amicale, M. Sa
Regele scrise M. Sale Prințului Ferdinand că în diua de 29 Octombre va veni laRusciuc spre a înnapoia visita făcută în două rînduri
de A. 5. R. Majestății Sale în 189“ și 1898, și că de acolo va. merge

la Plevna spre
gare de sânge
prin presenţa
Propunerea

a vedea încă o dată acele locuri udate cu îmbelșiuRomânesc, spre a încheia ciclul serbărilor jubilare
sa într'acele locuri pline de mișcătâre amintiri.
fu priimită de Pr. Ferdinand cu entusiasm, și A.

S. R. se grăbi a respunde M. Sale că '] va însoţi în călătoria, ce a

proectat să facă, la Plevna. Imediat după aceea diarele Bulgare,
chiar cele care pân'atunci ne înjurase fără cruţare, începură să
anunţe publicului acestă scire ca o veste de mare bucurie, și so
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însoțescă, de cuvintele cele mai amicale și mai elogi6se pentru
noi şi Regele nostru, spre deplina mulţumire a poporului român
care, în,mod sincer, vrea, să trăiască în cele mai bune raporturi cu

toţi vecinii săi, și mai cu sâmă cu Bulgarii cu care am avut și avem |
cele mai strînse relaţiuni. Iată prin ce cuvinte anunţară Bulgarilor
diferitele diare din ţ6ra lor scirea visiteiM. Sale Regelui nostru:
Diarul «Bulgavia», după ce în numărul de la 19 Octombre a anunțal înlrevederea

de la Rusciuc care «va bucura în mod sincer pe ioţi Bulgarii», —
revenind în număru-i de la 22 Octombre, scrise:

Visita, pe care Majestatea; Sa. Regele;României Carol, o va face Alteţei Sale
Regale în Rusciuc, la 29 ale curente, va-complecta acele evenimente fericite,
cari în timpul din urmă ai avut loc la noi și cari aii înseninat orizontul politicei bulgare.
|
Acestă visită va fi întâmpinată cu bucurie sinceră de întregul popor bulgar,
nu numai pentru că ea va, fi o dovadă pentru relaţiunile pe deplin normale

și amicale cari există între Principat și Regatul vecin, dar încă și pentru aceea
că în sufletul fie-cărui bulgar se păstrâză o amintire afectu6să şi neştersă din

trecut, când Națiunea Română și Statul Român ne-ai dat atâtea dovedi de
simpatiile lor pentru noi și de compătimirea lor pentru suferințele nostre. Oră
şi ce desagrement s'a întâmplat în trecutul apropiat între noi și Români, numele românesc, pe temeiul acestor amintiri recunoscătâre, nu va înceta, nici-

"odată de a fi iubit inimilor nâstre.
Majestatea Sa Regele Carol va fi întâmpinat de noi, nu numai ca Innaltul
representant al unui Stat vecin, cu care atâtea interese importante ne dicteză
să fim în bune relațiuni, dar şi ca, direct participator la marea operă a liberărei nostre.
Noi nu

putem.să nu ne amintim

cu sentiment de recunoscinţă,

că Maje-

statea Sa Regele Carol, în fruntea armatei Sale viteze, umăr la, umăr cu liberatorii noștri, Rușii, a luptat pentru liberarea n6stră. Sacrificiile pe cari poporul
român le-a făcut în acest răsboiă sfint pentru not, ai determinat pentru vecuri
un loc larg în inimele nâstre pentru vecinii noștri de dincolo de Dunăre, loc
pe care politica nu-l pote restrînge nici-odată.....
:
Diarul «Vecerna Poșta», sub titlul « Relaţiunile nostre cu România»,
încă da

13 Oclombre,

seria

un articol mai lung, din care exlragem :

Câte-va diare străine, înainte de câte-va dile, aă vorbit despre înfievederea,
pe care Regele Carol o va avea în curând cu Principele nostru pe teritoriul
bulgar.
Noi n'am dori nimic mai sincer de cât realisarea acestei întâlniri,
Dacă Majestatea Sa s'ar afla ori și unde în Bulgaria, el se va, convinge că
Bulgarii n'aă uitat că EI, acum un sfert de vâc, pentru prima 6ră s'a găsit pe
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pămîntul bulgar, ca amic, care cu sabia în mână a apărat causa nâstră, a unui
.
popor creștin renorotii....
Ziarul «Nov Veak», în număru-i de la 21 Octombre, dând amănuntele visilei proieclale adaogă :

-

Ă

Sperăm că se va face o demnă priimire Majestăţei Sale Regelui României,
care a luat partea ce se știe la r&sboiul liberator şi care şi în alte timpuri și împrejurări grele pentru Bulgaria, a arătat o bună prietenie patriei nstre.....
Ziarul « Svobodna Duma», de la 23 Octombre, sub titlul <Bulgaria și România», după ce reamintesce visitele făcute M. Sale Regelui României de către
A. S. R. Principele Bulgariei, spre a exprima oficialmente sentimentele de recunoscință ale poporului bulgar faţă de poporul român, pentru atitudinea amicală
ce a avut-o faţă de patrioții bulgari cari, înainte de liberare, găseaă o largă ospitalitate în România și pentru conlucrarea armatei române

la liberarea Bul-

gaxriei, — se alătură cu bucurie la comentatiile ziarelor române cari v&d în vi-

sita, de acum de la Rusciuk un eveniment de fericit augur pentru relațiunile
amicale dintre ambele ţări vecine şi o chezășie pentru pacea în Orient.
Vorbind mai departe despre unele veleități amintite, privitore la Dobrogea
românescă, ziarul Svobodna Duma crede necesară o explicare, ce culmineză
în exprimarea dorinţei ca toți Bulgarii din n Dobrogea să fie cetățeni și supuși
exemplari ai României.
Sfârșind, numitul ziar adaogă că el merge și mai departe și declară cum că,
chiar dacă Dobrogea nu ar fi existat ca, țară românescă, ea ar trebui să fie creată ca atare, şi acâsta chiarîn interesul bine înțeles al Bulgariei.

Dupăce fu vestită într'un mod atât de manifest și de elogios
scirea visitei M. Sale în Bulgaria, atât la Curtea n6stră cât şi la
aceea a Bulgariei începură preparativele pentru aducere la înde-.
plinire a visitei proectate. Bulgarii mai cu semă făcură nisce pre-

parative grandiose. M. Sa, se hotări a da acestui eveniment nisce
proporţii tot atât de importante și a merge însoţit de D-l Primministru Sturdza, de D-l. Ministru LI. C. Brătianu, de D-L N. Mişu
Agentul Diplomatie și Consulul general al României la. Sofia, împreună cu Secretarul săii de legaţiune D-l N. Filodor, și de o numerosă escortă compusă din general Vartiadi șeful Casei Sale mi-

litare, colonel Mavrocordat și lo:ot.-colonel Georgescu aghiotanţi
regali, din colonelul Cândă secretar-general la Ministerul de resbel și dintr'o delegațiune a armatei române representată prin colonel Averescu, maior Romanescu, căpitan A. D. Sturdza, locote-

nent Leonida și caporalii Tarbă 16n și Rădoiii Constantin.
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- Diua hotărită pentru pornire spre Rusciuc fu diua de 29 Octombre la 10 ore 50 min. dimineţa. lată cum descrie

Monitorul Oficial

Român şi Independance Roumaine i6le peripeţiele acestui eveniment care- produse
impresie:

în publicul român și bulgar cea mai bună
î

Marţi, 29 Octombre, la, orele 10 şi 50 diminâța, M. S. Regele a, părăsit ca-"
pitala, cu un tren regal, pentru a merge la Rusciuk, spre aîntârce A. S. Principelui Ferdinând al Bulgariei visitele făcute Maiestăţilor Lor, la Sinaia, în
anii 1897 şi 1898.
Maiestatea Sa este însoţit în acestă călătorie de: D-l Dimitrie Sturdza, președintele consiliului şi Ministru de r&sboiă; D-I I. 1. Brătianu, ministru al afacerilor străine; de Casa Sa militară, compusă din generalul 'Wartbiadi, colonelul Mavrocordatși locot.-colonel Georgescu; de colonelul C. Coandă, secretar-genera! al Ministerului de răsboiiă, şi calonelul Averescu, de la marele
stat-major; de o delegaţiune a batalionului 2 vânători «Regina Elisabeta»,
compusă din maiorul Romanescu, comandantul batalionului; căpitanul
Sturdza și doi fruntași.
La gara de Nord, Maiestatea Sa a fost întâmpinat de A. S. R. Principele
României cu Principele Carol, D-l preşedinte al consiliului cu D-nii Miniştri,
1. P. $. 3. Mitropolitul primat, D 1 Balabanofi, agentul diplomatic bulgar; DM. Ferekyde, președintele Camerei; D-l primar al Capitalei; D-nul comandant al corpului II armată, șeful marelui stat-major, prefectul de Ilfov, prefec:
tul poliţiei, directorul general al căilor ferate, care a condus irenul regal până
la Giurgiu, directorul general al telegrafelor şi poştelor, procurorul general,
comandantul pieţei și alte persone. M. 5. Regele a bine-voit a convorbi cu
personele presente, care I--aii urat călătorie bună. Apoi S'a suit în tren, în care
a luat loc asemenea: A. S. R. Principele Moștenitor şi Principele Carol până.
la halta Cotroceni, D-l Prim-Ministru Sturdza, D-l Ministru Brătianu, D-l Balabanoff, D-l prefect al poliţiei şi suita.
La Comana, unde trenul regal s'a oprit 2 minute, Maiestatea Sa a fost salutat de D-l prefect al judeţului Vlașca, care aștepta pe peron, în capul autorităţilor locale, și şc6la satului, care cânta imnul regai la, intrarea trenului în
gară. Tot peronul era, ocupat de o mulţime de săteni, cari ai aclamat pe iubitul lor Rege.
Maiestatea Sa, după ce S'a interesat de starea semănăturilor judeţului, a
poftit. pe D-l prefect de Vlașca a lua loc în tren.
La Giurgiu, la debarcader, unde trenul a sosit la ora1 p. m., aștepta autorităţi!e locale, în cap cu “primarul oraşului, și o mulțime de lume înţesată pe
tot lungul cheului, care, întrun glas, la apariţiunea trenului, a salutat pe M.
“S. Regele cu uralele cele mai vii.
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Sa, descinzând din tren, a trecut pe dinnaintea frontului gardei
Maiestatea
de ondre, dată de o companie din regimentul 5 Vlașca, cu drapel și musică, la
aripa. drâptă a căreia se afla comandantulbrigadei 7-a infanterie, colonelul Crăiniceanu, cu ofițeriigarnisânei, după care primarul, înaintând cu pâine și sare,
prin cuvinte căldurâse, ură Maiestăţei Sale bună-venire în orașul Giurgiu, în
trecerea Sa în Bulgaria, la care M. S$. Regele a răspuns. Îndată după acâsta,
D-l Balabanoft a presintat M. S. Regelui pe oficerii bulgari, atașați la persona
Sa: generalul-maior Nikyforoff, Inspectorul infanteriei; locot.-colonel Fiteefl și
căpitanul Nerezoff, ambii din statul-major; apoi S'a îndreptat în spre corpul
consular, unde a bine-voit a convorbi cu fie-care din consuli,
Salut pe Majestatea. Sa, asemenea D-l A. Saligni, șeful serviciului hidraulic,
D-I prefect de Vlașca presintâ. Majestăţei Sale personalul administrativ sual judeţului, și D-l primar consiliul s&i comunal.
perior şi judiciar
Apoi Majestatea Sa a trecut pe puntea vasului «Orientul», care avea să
conducă pe Suveran la Rusciuk.
La suirea, pe punte, onorul fu dat de o companie de marinari, având la
flancul drept pe comandorul Conslinsky.
Majestatea Sa. invită oficerii garnisânei a, se strînge în faţă pe ponton, și
bine-voi a convorbi cu fie-care.
Oficerii urară Majestăţei sale călătorie bună pe pămîntul bulgar, la care

Majestatea Sa a mulțumit dându-le mâna.
Odată cu suirea M. S. Regelui pe vas, se arborâ stindardul regal care fu
salutat cu salve de 91 tunuri de către vasele: canoniera «Oltul», canoniera

-

«Siretul» şi torpilorul <Sborul».

În momentul punerei în mișcare a vaporului, valurile de lume grămădite
pe tot lungul canalului Sf. Gheorghe salutară pe Majestatea Sa cu uralele cele
mai entusiaste, cari se prelungiră până la eșirea din canal. Când «Orientul»
sosi în dreptul Smârdei, vasele de comerciă străine şi române salutară stindardul regal. Aci se afla asemenea iachiul bulgar «Alexandru», care era trimis
a urma «Orientul» până la sosire la Rusciuk. Indată ce «Orientul» a intrat pe
Dunăre, torpilorul «Shorul» trecu înnainte, iar cele două canoniere se aședară
în drepta și stânga «Orientului», care era însoțit de iachtul «Alexandru».
La întrarea, în apele bulgare, vasele române au dat salutul de 21 tunuri,
la care o baterie, ce se afla aședată pe malul Dunărei, a răspuns imediat cu
salutul regal de 101 tunuri. La sosirea la Rusciuk, canonierile române salutară stindardul

princiar

bulgar cu salve

de 21tunur,

salut la care răspunse

bateria,
Malul Dunărei, în dreptul Rusciukului, era acoperit de lume; iar casele
tte pavoasate cu tricolorul român și bulgar.
«Orientul» acostă în faţa, debarcaderului, undepe ponton aștepta A. S.R.
Principele Ferdinand, purtând cordonul Steaua României, şi având lângă Sine
pe4.5.R.

Principele Filip de Saxa Coburg, fratele mai mare

al A. S.R. Prin-
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cipele Bulgariei, venit înadins de'la Viena pentru a lua parte la priimirea M,
S. Râgelui; apoi venea statul Săi major compus din generalu!-major Papricofi, ministru de răsboiii; generalul-locotenent Nicolaeff, adjutant general; generajlul Drandarevsky, comandantul dividiei 5-a infanterie; generalul-major
Agura, şeful justiţiei i militare; generalul-major Ivanofi, comandantul dividiei
4- a infanterie; colonelul Marcofi, adjutant princiar și comandantul gardei princiare și alți oficeri. Pe mal așteptaii miniștrii Mitropolitul Rusciukului și înalții
demnitari ai statului Bulgar. .
Indată. ce se stabili comunicaţia cu pontonul, A. S. R. Principele Bulgariei
trecu pe «Orientul», însoțit de A. S. R. Principele Filip, unde fu întâmpinatde
M. S. Regele, care-l mulțumi pentru urările Sale de bună venire îmbrăţişindu-Se de două ori; Majestatea Sa Se îmbrăţișă, asemenea și cu Principele Filip
de Coburg.
In acest timp garda, de pe vas dete onorul. M. S. Regele presentă AA. LL.
RR. Principelui Bulgariei și Principelui de Saxa Coburg de D-l prim-Ministru
Sturdza, pe D-l Ministru Drătianu şi suita Sa, cu cari Principii deteră mâna;
apoi descinqând pe ponton, Principele Bulgariei presintă Augustului S&ă Ospe
pe generalii presenţi și suita Sa; iar de aci trecu pe mal unde 'I presintă pe
D-nii

Miniștrii: D- ] Danett președinte

al consiliului și Ministru

al Afacerilor

Străine şi al Cultelor; D- 1 Sarafoff Ministru de Finance, D-l Radeff Ministru de
Justiţie; D-l Lutzkanoft Ministru de Interne și pe L. P. S. S.-Mitropolitul Rusciukului Vasili; pe D-l Franghea vice-președinte al Camerei deputaților; pe
D-l Manoloff prefectul judeţului și pe cei-l'alţi demnitari.

Majestatea Sa dete mâna

cu fie-care; consulul român presintă, M. S. Re-

gelui colonia română, ale cărei urări de bună venire Majestatea Sa le priimi
cu plăcere, mulţumindu-le; apoi Se îndreptă în spre garda de onore, dată de
o companie din regimentul 2 infanterie eIskersky», cu drapel și musică, la,
flancul cel drept al căreia se afla comandantul dividiei 5-a, generalul Drandarevsky, comandantul brigadei precum şi comandantul regimentului. M. $. Regele o trecu în revistă, în care timp musica intonâ-imnul regal român, iar trupele strigă ura; după aceea priimi defilarea.
-De aci Regele şi Principele luară loc înt”o trăsură a Curţei, trasă de 4 cai,
asemenea Principele de Coburg şi suitele, formându-se cortegiul pentru a intra în oraş, In urma trăsurei M. S. Regelui urma generalii și suita princiară

pe jos, precum şi o escortă călare din garda princiară.
In capul stradei ce duce la port, era un arc de triumf, frumos împodobit
cu verdeță şi stâgurile bulgărescă și românesci. Maiestatea Sa tu întâmpinat
aci de prirnarul orașului înconjurat de consiliul cornunal, care "1 presintă pâinea și sarea, salutând sosirea, Sa pe pămîntul bulgar, cu următârele cuvinte:
Sire,
«Oraşul

Rusciuk esle fericit de a priimi pe Majestatea

Vâsiră,

Suveranul

frumosei şi primitorei țeri, cari în timpuri grele a dat adăpost bulgarilor, care

Ă

|

432

fii, având pe Maiea împărtășil cu noi durerile şi bucuriile nâsire şi ai cărei

sialea Vâsiră

în capul lor, aii luat o parte demnă în resboiul penru desro-

birea nosiră.
cu mine,
« Pătrunşi de simţiminte de recunoscinţă, consiliul municipal și
i
Maiestăţe
ire
bună-ven
bucurie
cu
urăm
ui,
Rusciukul
unei
în numele populaţi

Vâslre».
Maiestatea Sa răspunse cu cuvinte căldurâse. Aci se afla, asemenea, multe
Doamne, cari salutară pe Suveran, -urându-l bună venire, în limba română,
şi dându-l buchete de flori. Cortegiul se puse din noi în mișcare şi pătrunse
în oraș, unde de-alungul stradei. erai înşirate trupe. O mulţime nenumărată
de lume era grămădită pe trotuare, la. uși și ferestre. Casele eraii frumos îm"podobite cu stâgurile ambelor țări, verdeţă și portretele celor doi Suverani.
Cortegiul se opri la palatul princiar.La, intrare Regele fu priimit de contele

de Bourboulon, mareșalul Curţei, împreună cu Casa civilă princiară. -

In curtea palatului se afla, în linie, o gardă de onsre, dată de regimentul
5 «<Dunavsky», pe care M. S. Regele, însoţit de A. S. R. Principele, o trecu în
revistă și priimi defilarea. Maiestatea Sa aşteptă sosirea drapelului regimentului, care s'a, depus în palat pe timpul şederei Maiestăţei Sale aci, apoi a intrat, împreună cu AA. LL, RR. Principele Bulgariei și Principele de Coburg,
în Palat, după ce bine-voi a se întreține cu mareșalul Curţei și cele-l'alte pers6ne, care '] eșise întru întâmpinare la port.

La; orele 3, Majestatea Sa şi Alteţele Lor Regale aii eșit din noi, în trăsuri,
pentru a visita oraşul. Ai mers la cazarma regimentului 5 «Dunavsky> al cărui proprietar este Principele Robert de Parma, socrul Principelui. Aci, în
curte, se aflat în front oficerii regimentului, având la, flâncul drept pe generalul Drandarevsky, care presintă M. S. Regelui pe oficeri; apoi visită cazarma
trecând prin tote camerile; iar înainte de plecare, Majestatea Sa dete mâna,
colonelului Fikoft, comandantul regimentului, exprimând atât lui cât şi oficerilor regimentului impresiunea plăcută ce I-a făcul de modul cum se presenta,
atât trupa, cât şi localul. De aci a visitat monumentul comemorativ ridicat pen_
tru căduţii acestui regiment ia Slivniţa.
Inainte de a se întârce la Palat, Regele și Principele aii făcut o visită [.P.

S. S. Mitropolitului Vasili, și aă visitat Mitropolia,
La orele 9 şi jumătate M. S. Regele a priimit la Palat corpul consular; iar
la orele 6 a acordat o audienţă D-lui Danefi, președinte al consiliului de miniștri.

„Sera a avut loc, la cercul militar, un banchet de 80 persâne oferit M. 5,
de A.S.R. Principele Bulgariei, la care ai luat parte, în afară de &speţi, miniștrii, mitropolitul, generalii, șefii de brigade și regimente, vice-pr eședintele
Sobraniei, parte din înnalții demnitari ai Statului şi prefectul județului cu autorităţile locale superi6re, primarul oraşului cu consiliul comunal şi notabili
oraşului.
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MI. S. Regele Carol 1 al României şi A. S.R.
Principele Ferdinand al Bulgariei în uşea bisericei
române de la Griviţa în diua de 30 Octombrie anul 1902.
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-

Sala, de serbări a cercului militar local era frumos decorată cu stâgurile ambelor naţiuni şi cu portretele familiei regale și princiare.
A.S.R. Principele Bulgariei, seulându-se a ţinut următorul toast:
«Sire,

:

o

«Cu o adevtrală satisfacţiune salul pe Augustuil
«lârcă

visila pe

pămînlul

Bulgariei.

Presenţa

Vecin care vine să” Mi în-:

Regelui

României prinire noi

«esie o dovadă de relaţiunile de amicie și de bună vecinătate, cari din norocire
cezislă între țara

Sa și a Mea.

Ţin să

aduc

Majestăţei

Vostre asigurarea

că

«Eă şi guvernul Meii nu vom negligea nimic spre a sirînge și întări aceste bune
«relaţiuni.

Acestă visilă are un preț cu alâi mai mare pentru Bulgaria și Su-

«veranul Stii, că ea coincideză cu a dout-deci și cincea aniversare a resboiului
«de eliberare, la-care Majestatea

Vosiră și vitejesca Sa armată ai lual o parte

«glori6să pe câmpurile de bătălie dintre Dunăre

și Balcani.

Noi vom păstra

«cu credință o aducere aminte recunoscăldre a acelor limpuri. In aceste sim«țiminte ridic paharul Meii în sănătatea Maiestăjei Vosire, a Maiestăţei Săle
« Regineiși a Dinastiei Regale, precum și pentru prosperitatea României. Ura ?»
La acest toast M. S. Regele a răspuns în modul următor:
«Adânc mișcal de amabilele cuvinte ale Aliejei Vostre Regale, mulțumesc
«din t6tă inima peniru frimâsa și căldurâsa priimire ce Mis'a făcut din partea
«Sa, din partea poporului
«ale

cărui pr ogrese,

Stii, a armatei Sale şi mai ales a orașului Rusciuk,

îndeplinite în timpul domniei

Vosire,

M'aii surprins cu

«deosebire. Privesc ca o'norocilă coincidenţă că am venit să întorc visita Al«teței Vâstre Regale în momenlul când se împlinesce a dout-deci și cincea ani-

«versare a răsboiului glorios, care s'a desfășura! pe câmpurile de bălălie din
« Bulgaria. Națiunea bulgară salută cu aceleași simţiminte ca și noi victoriile
«dobândile de armatele aliate ruso-române. Acesie fapie nu pol de cât să apro-

«pie ţările nostre și să întărescă relaţiunile de prietenie, cărora le dati un mare
«preț, visiia Mea fiind o nouă asigurare peniru

desvoltarea lor în viilor. For-

«mând urările cele mai sincere pentru fericirea Alleţei Vosire Regale și a mem«brilor familiei
«prosperilalea

Sale, pentru
Bulgariei,

«Principelui Bulgariei»:

gileie prețiose ale Auguslei Sale mame și pentru
Mei în sânătalea Alieţei Sale Regale

ridic paharul

-

In timpul ambelor toasturi musica regimentului5 a intonat perând imnul
regal român și imnul princiar bulgar, cari ai fost ascultate în picidre iar toasturile ai fost acoperite de urale prelungite.

După banchet, Suveranii aă trecut pe balcon, care are privirea în spre Dunăre, și ai asistatla un frumos foc de artificii. Ta tot acest timp, numerosul
public, care se găsea grămădit în fața Palatului, a aclamat pe Suverani.
Tote vasele din port eraă frumos iluminate.
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Regele și Principele S'aă retras la orele 11 şi jumătate.
Mercuri, 30 Octombrie, la orele 7 diminâţa, M. S. Râgele, A. S. R. Principele Bulgariei și A. S. R. Principele Filip de Saxa-Coburg, însoțiți de suite, pre-cum și de persânele invitate, aă părăsit Rusciukul, cu un tren special, pentru

a merge la Griviţa-Plevna.

?

Trupele garnisânei din Rusciuk erai înşirate pe strădi pe tot parcursul de
ia Palatul princiar până la gară; iar poporul adunat făcea, ovaţiuni.

In gara Rusciuk, Regele a fost salutat de L. P. S.S. Mitropolitul Vasili, de
D-nii miniștrii, D-nii generali, autorităţile locale și de toţi oficerii garnisânei.

“O companie din regimentul 18 infanterie Etersky, cu musica şi drapel, a dat
onorurile militare.
Ă
M. S. Regele, trecând înaintea frontului trupei, i-a urat diua, bună, pe când |.
musica cânta imnul românesc, apoi Se întreținu câțe-va minute, în modul cel
anai cordial, cu: Miniştiii, generalii şi persânele presente. Trenul plecă în mijlocul manifestaţiunilor entusiaste ale mulţimei adunate la gară,
„La Biela, unde trenul se opri câte-va minute, M. S. Regele S'a dat jos. Pe
peron se aflaii înşirate autoritățile, profesorii şi elevii școlei primare. Primarul
“inu o cuvântare, în limba bulgară, prin care aducea M. Sale expresiuneaadmiraţiunei și recunoscinței poporului bulgar, urându-l o viață lungă pentru slava,
poporului român şi pentru binele Bulgariei. După aceia M. Sa, bine-voi a se înireţine cu învățătorul și învățătorea în limba română, şi pe urmă Prefectul de
“Rusciuk, D-l Manoloff, a luat concedii de laM. S. Regele, care"-a strîns mâna,
mulţumindu-ă ă pentru priimirea căldurosă ce s'a făcut la Rusciuk ca şi în judeţ.
La Gornia-Oreviţa, unde trenul a ajuns la orele 11, M. S: Regele a bine-voit
-a se scobori din vagon, pentru a priimi salutările autorităților. Aci, ca şi pe tot
parcursul trenului, gara era frumos împodobită, iar mulţimea, adunată din localităţile vecine, arăta un mare entusiasm, aclamând pe Suverani atât la sosirea
cât şi la plecarea trenului. Multe persone veniseră dela Târnova. Dejunul a fost
“servit în vagonul princiar. La masa Suveranilor, unde luară loc M. S. Regele,
A. S:R. Principele Bulgariei şi A. S. R. Principele Filip de Saxa-Coburg, aii avut
onâre a fi invitați D-nii Prim-Miniştri Sturdza și Danew, Ministrul de externe

Brătianu, Miniştri bulgari de răsboiii general Papricof și de finance Sarafof, ge-neral Wartbiadi, D-l Mişu, D-nii colonel Condă și Mavrocordat, atașaţii militari
ruși la Sofia, şi Bucures, colonel Protopopoi şi locot.-colonel Leontiew, invitat
în special de N. S. Regele pentru a 'L însoţi pe câmpul de bătălie de la Plevna.

La o altă masă, presidată de comitele de Bourboulon, mareșalul Curţei princiare, luară loc cele-l'alte persone din suitele Suveranilor, consulul român din
Rusciuk și toți invitaţii, în număr de 40 persone.
La: orele 12 tenul s'a oprit la Poradim.
'Țotă populaţiunea din sat şi din împrejurimi era în picidre. Micul sat era
cu totul transformat, împodobit cu arcuri de trium, casele acoperite cu verdeţă și cu flori. Strigăte de Ura și ovaţiunile nu mai luai sfârșit.

436
Satul Poradim era, în timpul operaţiunilor de la, Plevna, cuartierul general al armatei de Vest, comandată de A. S.R. Prineipele României. Casa, unde
locuia Principele, fu cedată, la 13 Octombrie, M. S. Împăratului Alexandru II,
iar Principele se mută întro altă casă, un fel de bordeit, acoperit cu pae, având
două încăperi mică şi mărunte şi o tindă cu vatră în fund, cu uşe, ferestre şi
acoperămînt îîn stare așa, de prâstă în cât nu se putea nici măcar adăposti. Regele a visitat aceste case cu o ernoţiune, ce cu greii a putut să o stăpânsâscă,
mai cu sâmă când I se presentară doi bătrâni locuitori, din cari unul Verban
lliefi, proprietarul de atunci unde se mutase Princi pele; iar al doilea, un preot,
care "1 servise de interpret, când avea de vorbit cu locuitorii Bulgari. M. 5. Regele îi decorâ pe amândoi, precum şi pe primarul din Poradim, N. Mecicoliefi
fost voluntar bulgar. După aceia examină fie-care obiect, care “| aducea aminte
câte un incident, un fapt în aparenţă mic, ce a luat în urmă proporjiunea unor,
evenimente istorice. Solemn era momentul când Suveranul, lavingătorul de la
Plevna, păşind din noi prin acele locuri după un sfert de veac, își rememora
actele mari săvârşite în acele timpuri grele.
M. S. Regele şi A. S. R. Principele Bulgariei au plantat câte un fiasin pe
lângă aceste case, devenite istorice, și amândoi asistară împreună la rugă-

ciunile ce s'a făcut în biserica din sat. Acestă biserică exista deja când A, $.
Principele Carol alesese Poradim ca cuartier general. Era însă neisprăvită și
nedată la slujbă. După-ordinele Alteţer Sale, biserica fu complect terminată
până în diua, de 9 Octombrie 1877, când a fost sfinţită de S. S. Protopopul din
Turnu-Măgurele, asistat de preoții militară ai regimentelor; iar A. Sa îl dărui
un clopot. Din lipsă de pictori biserica a fost spoită cu var pe din întru şi tot
.
ast-fel a rămas până în diua de adi.

La eşirea din biserică, mai multe țărance oferiră Regelui daruri, stofe şi
diferite obiecte lucrate de ele, în amintirea, visitei Suveranului.
_ Părăsind Poradimul, Suveranii ajunseră cu trenul la satul Griviţa, la orele
2 p. m. Scoborându-se la staţiune, au fost întâmpinați de prefectul judeţului.
Tâtă populaţiunea din sat şi împrejurimi era adunată pentru a aclama pe Regele României. Un fruntaş din orașul Plevna, doctorul A. Drumefi, ţinu Maiestăței Sale următorea cuvîntare:
Maiestate,

-

Tresare sufletul mei de recunoscinţă în acest moment solemn, în care salut pe Maiestalea Vosiră în numele a mii decelăţeni din Plevna cu cuvinlele
căldurose : —

Să fii bine venil,

Sire!

Maiestate,
Intraţi astă-di din noi în orașul Plevnei, în ale căruia împrejurimi, sunt
acum

slalea

două-leci

și cînci de ani,

armata

eroică

română,

comandaită

de

Maie-

Vostră, a luat o parte aclivă în lup tele pentru liberarea nâsiră şi a do-

vedil o vitejie şi un avini impunălor.
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Aflându-mă în acesti moment solemn dinaintea Maiestăţei Vosire, îmi aduc
fără voie aminte de nenorocilul nosiru irecut care a mișcal inima generdsă
a mârinimosului Țar liberator, precurri şi inima
acesiui fapt sublim a fost liberarea n6stră.

Maiestăţei

Vâsire.

Urmările

Când poporul bulgar suspina de durere și era nevoil să părăsescă pămintul sei propriă, frăţescul popor romăn deschidea granițele sale și ne da azil
şi sprijin ; iar mai lârdiii s'a ridicat cu ostea sa să se lupte pentru a nâstră

slobozenie.
Guvernul și mărinimosul Suveran'al României S'a hotăril și el să coopereze cu armatele rusesci și eroii români ai sbural iule spre Plevna și Griviţa,
spre acea Griviţă, care aslă-di este împodobită cu măreţul templu, în care se
vor păstra penru vecie scumpele rămășițe ale vitejilor români, picaţi pe câmpul luptei pentru a nostră liberare ?

Dacă România a avut în secolii trecuţi Suverani
Mircea,

ca Şiefan-cel-

ca Mihaiii- Vitezul, ca

Mare, ea are în al dout-decilea vec un Suveran nu mai.

puţin victorios, și care merilă să porle numele de Carol cel Mare.
permileţi,
să

Sire, ca aci chiar, în locul unde s'aii îndeplinit aceste

VE exprim

Așa dar,

faple eroice,

omagiul recunoscinţei nâsire adânci, strigând :

Să trăiăscă Marele Rege și Eroii al României

Carol I!

Să irdiască România !
Maiestatea, Sa lu loc cu A. $. R. Principele într'o trăsură cu 4 cai, escor-

tat de un escadron de cavalerie din regimentul 2 de lăncieri și urmat de 30 îrăguri cu invitaţi, spre a merge la capela. comemorativă română, ridicată pe locul unde A. S. Principele Carol se afla în timpul bătăliei de la 30 August.

In faţa, acestei capele o companie din regimentul 4 infanterie Plevenski, al
A, Ş. R. Principelui Moștenitor Boris, având în capul ei pe generalul Botew,
comandant al divisiei 6 Bdinska, a dat onorurile militare; Toţi oficezii garnis&nei Plevna salutară pe Maiestatea Sa. Suveranul trecu pe dinaintea frontului
trupei şi priimi defilarea companiei de ondre. In acest moment sârele, care de
diminsţă rămăsese ascuns, a străbutut negura dâsă ce acoperea pămîntul, astfel că s'a putut îmbrățișa tâtă întinderea câmpului de bătălie.
La, intrarea, în Capelă, Regele fu priimit de [. P. $. S. Mitropolitul Constantin al Vratzei, îmbrăcat în odăjdii, cu cârjea în stânga şi cu crucea în drepta,
înconjurat de un riumeros cler, care În presintă crucea. Într '0 pi6să, măiastră

și entusiastă cuvîntare, cu o emoţiune de nedescris, I. P. S. S., reamintind trecutul, sciu a exprima cu elocinţă recunoscința poporului bulgar către bine-făcătorii săi şi, luând drept martori pe morţii de la Plevna, îi evocă prin vorbe,
în cari vibra un patriotism înfocat şi o credinţă arqătâre, conjurând pe cel vii a
nu uiţa nică o dată legăturile indisolubile ce unesc poporul bulgar și cel român.
Iată partea finală a acestei cuvântări mișcătore, rostită cu lacrămile în
:.
ochi, de către înnaltul Arhiepăstor, reprodusă. după Voința Naţională
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«Sculaţi-vă din

mormintele

nenorocit popor oprimat

vâstre,

voi cei căduți pentru.

și schingiuit de barbaria

liberarea' unui

asialică secoli indelungaţi,

sculaţi-vă că iată a venit Acela care o'a condus la victorie, a venil să vă aducă prinosul

omagielor

« Asiă-qi când

ţtra

Sale pentru

nostră

nostru prea iubit stă singur,

ragiul.
«0!

brav

şi abnegațiunea

momente

i
rege!

grele,

vâsiră.

şi când

Principele

a venit ca să-I arate calea și să-l întărescă

.

cina ei pentru

bravura

irece prin

Bulgaria

i

cu=

,

este o firă mică și nepulincigsă,

dar. recunos=

tot ce ai făcul este neșiersă în inimele iuturor».

După ce termină discursul rostit în bulgăresce, Mitropolitul Constantin, salută, pe M. Sa în latinesce cu cuvintele extrase din Evangelie:. Venito in ecclesiam ut adoramus Regem deum, şi după aceia oferi M, Sale o icână, ce purta.
următârea inscripţie: Augustisimo Domino D-no Carolo I' Regi Rumenorum:
Ad benediclionem et salulem aelernum D.

D.

D.

Consltanlinus

Miiropolilanus:

Vracianensis, Grivilza 30 X 1902. Acest sf. Prelat de și suferind de o grea bâlă,
din care pricină de mai multe luni nu mai participa la lucrările Sinodului bulgaz, a cerut ca, cu oră-ce preţ să i se facă ondrea d'a presida în persână servi- .
ciul religios ce trebuia să se oficieze în Capela-română cu ocazia venirei Re-

gelui Carol, şi a esclamat.:
— Mai bine să mor de cât să nu văd pe Regele Carol.

Acâstă cuvântare a produs o adâncă impresiune în asistenți, din cari mulţt
plângeaii. Mitropolitul invită atunci pe Maiestatea. Sa să între în biserică și începu parastasul pentru odihna sufletelor celor căduţi pe câmpul de ondre, ci_
tind evanghelia în românesce. M. S. Regele a sărutat crucea din mâinele mitropolitului și S'a scoborit în cripta unde se găsesc adunate osemintele ostașilor
români. Regele, adânc mișcat, a îngenuchiai împreună cu toți asistenții, pe
când Mitropolitul citea, molirta de deslegare, S'a rugat câte-va momente și a.

depus pe lângă r&mășiţele morţilor o corână de bronz, având întocmai forma.
medaliei pentru serviciul militar de 25 ani, artistic lucrată în arsenalul din Bucuresci, şi pe care sunt gravate cuvintele:
Ă
CAROL
I
Regele României

Vilejilor

Săi

Ostaşi

1902
Plevha

1877

Gorni Etropol, 29 Aug.
Kneja, 5 Sept.
Dolni Etropol 27, 28, 29 Aug.

Griviţa

.

30—3! “Aug.
a

.

6 Sept.
1 Oct,

O frumâsă corână, de flori a fost depusă de A. S. R. Principele Bulgariei
și alte corâne de consiliu! de miniștri bulgar; de Ministrul de răshoiii general

Papricof; de colonelul Protopopot și locot.-colonel Leontiew atașați militară
ruși în Sofia și Bucuresci, în numele arniatei imperiale rusesci, cu inscripția.=
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«lubiţilor noștri camarazi de luptă. Eternă și gloriosă amintire, 1877 —30 Octombre 1902»; de comandantul regimentului 4 infanterie bulgar și de orașul
Plevna. Asemenea s'ai depus corâne de către preşedintele consiliului de miniştri român şi de delegaţiunea batalionului 2 «Regina Elisabeta» de vânători. Apoi Maiestatea Sa, Alteţele Lor Regale, Ministrii, generalii și personele
din suite aii semnat într'un registru.
Eşind din Capela română, Suveranii au mers cu trăsura. spre monumentul
xusesc al regimentului Vologda, unde Regele a depus o altă coronă de bronz,
lucrată tot la arsenal, și a fixat'o pe acest monument. Corâna purta inscripţia:

CAROL Î
-

:

Regele României
Bravilor

Ostaşi Ruși

Morți
Pe câmpul de onsre
de la Plevna
_

1877—1902

Visitând posițiunile redutelor 1 și 2 de la Griviţa, a căror luare costase viaţa,
atâtor soldaţi viteji, și de unde privirea se întindea pe tot câmpul de bătălie,
la drâpta până la Opanez, iar la stânga până la Krișin și Muntele-Verde, Maiestatea Sa a explicat, celor presenţi operaţiunile armatelor aliate, arătând
punctele unde s'aă petrecut acţiunile principale. Acolo chiar în locul unde regimentul 10 de dorobanţi şi 8 de linie ai priimit botezul de sânge în diua de
30 August 1877, se află ridicat de Români un monument de piatră modest în
formă de obelisc care portă pe o faţă inscripţia: cine luptă vitejesce nemuritor

ii rămâne numele, EL e aședat cu fața spre: Valea plângerei, La piciorele
acestui monument M. Sa a depus o a treia corână în bronz lucrată în arsenalu! din Bucuresci și turnată din bronzul unui tun luat de la Turci după căde- .
rea. Plevnei. Privind la M. Sa care vădit emoționat da explicaţii asistenţilor a“supra peripeţielor luptei, unul din caporalii ce representa batalionul 2 de vânători, fixând pe M. Sa esclamă cu lacrămile în ochi: Cât 'i-o fi inima Lui acum!
La. orele 4, Suveranii, părăsind câmpul de bătălie, Se îndreptară spre orașul Plevna, unde ajunseră la. orele 41/2.
La intrarea în oraş S'aii oprit sub un splendid arc de triumf ce purta inscripția + Fii bine venit. Fetele și femeile din t6te clasele societăţii îl împroşcară,
cu o adevărată plâe de flori când fu să trecă pe sub arcul de triumf. Primarul
presintâ, pâinea și sarea şi pronunţă o alocuţiune în care exprimă recunoscinţa bulgarilor către armata română și Şeful ei suprem. Tot-d'odată remise

Maiestăţei Sale un document, în care era însemnată o hotărire a consiliului

municipal arătând că strada din oraș ce vine de la Griviţa pârtă numele de
Regele Carol, Intrâga populaţiune, îngrămădită pe strădi, arăta cel mai mare
entusiasm ; iar casele eraiă tâte împodobite cu flori, ghirlande de verdsţă şi
covore,
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Regele fu acoperit iarăși cu floră şi coiâne aruncate în trăsură după ce intră

în orașiii. Școlele şi diferite societăţi, cu drapelele lor, erai înşirate pe stradă,
făcând ovaţiuni entusiaste. Regele și Principele sosiră la casa unde OsmanPașa fusese priimit după căderea Plevnei de către M. S. Impăratul Alexandru
Ii, A. S. Principele Carol, si A. S. 1, Marele Duce Nicolae Nicolaevici și unde i
se înapoiase sabia în faţa generalilor ruși și români. In curtea casei, Regele
bine-voi a primi Asociaţiunea veteranilor bulgari, cară aă luat parte la răsboiii.
EX depuseră în mâinele Maiestăţei Sale o fotografie a membrilor, precum şi un
document frumos legat, semnat de toţi, prin care ruga pe M. S. Regele să priimeâscă preşidenţia de on6re a Asociaţiunei. În interiorul acestei case istorice s'a
servii. o gustare, la care luară parte Suveranii, în camera, chiar unde se dăduse masa a doua di după căderea, Plevnei, când Imp&ratul Rusiei și Principele României intrară în oraș.
În timpul gustărei, M. $. Regele ținu următorul toast:
« Mulţumesc Alleţei Vostre Regale că Mi-a dat fericita ocasie a revedea îmi
«preună cu
«iului din

Voi câmpul
1877.

«pe acest pămînt
«rora am

Am

de bălălie de la Plevna,

resimţii o profundă

unde s'aă decis sorții r&sbo-

emoţiune punend din

noii piciorul

sfinţit, adăpa! cu sâhgele a mii de bravi ostași, în capul că-

fosti mândru

a ME afla. Aci am

putul aprecia înnallele însușiri mi-

«litare ale armalei rusesci, și aci armata Mea a cules întâii săi lauri, Mormin«lele cari înconjoră acest oraș sunt semnele vedute ale luptelor sângerose cari,
«după indelungate silinţe, aii fost încoronate cu isbânda armatelor aliate. S'a «împlinil un pălrar de secol de când ochii luniei întregi eraii aţintiţi asupra
« Plevnei,

a căreia. cădere a fost priimilă cu o-vie satisfacere, fără a împedica

«admiraţiunea iululora peniru eroica apărare a lui Osman- Pașa.
«Istoria a înregisirat acuma strălucitele fapte ostăşesci, a cărora memorie
«lrebue să rimână

cu alâl mai mult întipărilă în inima poporelor năstre,

«cât ele aii ajutat Bulgariei a înlemeia un

Stal

monarhic,

cu

României a făuri

«corâna sa de oţel. Alteța Vosiră Regală, reînițendu-Mi în persână, înconjurat
«de bravii Săi oficeri, cari s'ai distins pe câmpurile

de bălălie, insemnele or-

«dinului Să militar, a bine-voit a Mă asigura, că poporul Săii va ţine o adu«cere aminte recunoscătâre armatei Mele. Graţidsa atenţiune și asigurările de
«atunci M'aii mișcat tot atât de adânc ca și priimirea entusiastă şi simpatică
«ce Mi-a făcul orașul Plevnei, sunt acum două-deci și cinci de ani, ca învin«gălor, precum și astăgi ca amic sincer al Suveranului Bulgariei. Mulţumind
«Allefei Vâstre Regale peniru numerâsele dovedi de simţiminte afeciudse și penatru priimirea căldurâsă, cu care am fost înlâmpinai pretutindenea în timpul
«acestor dile memorabile pentru Mine, ridie paharul _Meii în ondrea armalei

«bulgare, care, cu tote că este încă iinără, a dat doveţi de virtuțile sale ostă«șesci; dar înnainte de idle beaii în sănătatea Capului suprem al armatei Bul-

«gare, a Allefei Sale Regale

Principelui Ferdinand».
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Cuvintele Regelui ai provocat strigăte nesfirşile de Ura, care nu încetară
de cât în momentul când A. SR. Principele Ferdinand, ridicând la. rîndul S&ă
paharul, Se exprimă ast-fel:

Sire,
«Simţimintele cari coprind sufletul Maiestăței Vosire, în aceste locuri me«morabile, Imi sunt cunoscule şi cu deosebire scumpe, ME întorc la timpurile
«de acum 25 de ani şi văd dinaintea Mea acea Plevnă istorică, care, în limp

«de 5 luni, a atras asupra ei atențiunea pasionată a naţiunei ruseșii și a celei
«românesci, a acestor dout popâre, ai cărora vileji fii aii vărsat aici sângele
«lor, în numele celui mai mare princip creștin: emanciparea unui popor
«frate. Văd d'inainiea Mea mărcfa figură a Țarului Liberator la Poradim, Bo-

«got și Sludena,
«exemplul

unde, împărtășind suferințele soldaţilor

Săi la acte frumâse de vilejie.

Sti, îi încuraja prin

Văd d'inaintea Mea zdravenile regi-

«mente rusesciși românesci de sub comanda bine chibzuilă a Maiestăţei Vosire.
«Ved d'inainiea Mea acele mari faple ostășesci, pe cari istoria le înscrie în

«analele sale cu mândrie.

Văd, în sfârşit,

d'inainlea Mea armata

Maiestăţei

« Vostre, dându-se că jerifă gloridsă la Griviţa și la Opanez, în locurile aceste
«istorice, cari vor remânea vecinic marture a sacrificiilor făcule de poporul
«românesc,

tol-d'auna amic pentru

liberlalea Bulgariei.

Sunt

fericil că pot

«să rostesc Maiestăţei Vosire recunoscința poporului Meii aci la Plevna, în în«suși locul unde s'a depus cununa

biruinţei armatelor

comandate

de Voi cu

«atâta vrednicie, și să urez ca victoria
să însoțescă tot-d'auna armata română.
"«Ridic paharul Meii în sănătatea Maiestăţei Vostre, a nobilului Căpitan a glo-

«riosei armate române».
Paharele se ciocniră din noi în mijlocul unui entusiasm, care dovedea că
sentimentele exprimate de âmândoi Suveranii găsea un puternic ecoă în
inima tutulor celor presenţi în acest moment memorabil. M. S. Regele trimise
atunci o telegramă Împăratului Rusiei și una la regimentul Său rus Vologda
- No. 18, la Novograd-Wolinsk, regiment care a fost alăturea cu divisia IV română, la luarea Griviței, în diua de 30 August.
Inainte de a pleca, Regele a înmânat, primarului un mare portret al Săi
în oleiă, într'un frumos cadru, spre a fi păstrat la primărie, în amintirea, acestor două date memorabile 1877—1902.
La, orele 6, Regele şi Principele părăsiră Plevna în mijlocul ovaţiunilor îniregei populaţiuni. Oraşul și gara erat frumos iluminate. Societatea de gimnastică era înșirată pe peronul găret în haine de sărbătore,
Maiestatea Sa trecu d'înaintea frontului, apoi mulţumi primarului şi autozităţilor pentru căldurâsa priimire ce ] s'a făcut şi luă diua bună de Ja coman- dantul dividiei, comandanții de brigadă şi de la tot corpul ofițeresc adunat în
gară.
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Sosirea în Samovit-avu loc la orele 71/2. Pe peronul gărel, iluminată cu

mult gust, primarul de la Nicopoli, cu o delegaţiunea consiliului comunal,
priimi pe Suverani şi-l însoţi pe bordul vaporului bulgar «Krum», vachtul A.
S. R. Principelui Bulgariei, frumos împodobit, unde s'a servit prândul.
In port se afla vaporul român «Orient» şi cele-l'alte vase de răsboită, cari
însoțiră pe Maiestatea Sa la sosirea Sa în Rusciuk, precum și vaporul bulgar
«Alexandru»; tâte vasele eraă sub pod6bă mare și frumos iluminate.
În momentul când Regele puse piciorul pe vaporul «Krum», pavilionul regal român s'a ridicat la, catarg.
—
La masa din yachtul princiar luară loc M. S. Regele, A. S. R. Principele

Bulgariei, A. S. R. Principele Filip de Saxa-Coburg, primii miniștri Sturdza și
Danew, Ministrul Afacerilor streine Brătianu, Miniștrii bulgari de interne Lutzkanof, de justiţie Radexw, de r&shoiii general Papricof, general Warthiadi, d-nii:
Balabanof, Saligny, Mişu, colonel Averescu, în total 14 persone. La o altă masă

aă luat loc toţi cei-l'alţi invitaţi.
La orele 9!/2, vaporul «Krum» părăsi Samovit și pămîntul bulgar, pe cână
musica executa la bora diferite arii.
Timpul era splendid și apele luciau la lumina lunei. De pe tote bastimentele focuri de artificii scânteiaii din tote părţile, iar orașul Nicopoli cu vechea
cetate iluminate, desena cu linii de foc scheletul caselor și monumentelor sale.
Yactul «Krum»

acostâ la orele 10!/a la debareaderul de la TPurnu-Măgurele.

O mulţime enormă de lume acoperea malul frumos împodobit şi iluminat. Comandantultorpului il de armată cu toţi oficerii garnisnei, autorităţile orașului,

senatori și deputaţi din judeţ, vice-consulul Turciei și o mulţime de Domne,
cu buchete de flori, aştepta pe Rege.
Primarul, salutând pe Suverani,

pronunţă

o alocuţiune şi

felicită pe Ma-

iestatea Sa pentru întârcerea Sa, care s'a făcut tot în același loc unde, cu 25
ani în urmă, a sosit de la Plevna ca învingător.
|
|

Maiestatea Sa mulțumi primarului și se îndreptâ spre tren, urmat de Alteţele Lor Regale și de suite, aclamat pe tot parcursul, pe când elevii șeslelor

și musica cânta imnul regal.

|

| M. S. Regele Se despărţi aci de A; S. R. Principele Bulgariei şi de A. S.R.

Principele Filip de Saxa-Coburg, pe Cart "i reconduse până la yactul «Krum»
Și cu cari Se îmbrăţișă de mai multe ori în modul cel mal cordial, multumind
pentru strălucita priimire ce a avut în Bulgaria.

merse
i
ioni
minâţa, de unde M.

ca

!

uannrAMKgur
!
și ele
sosi Înla orele
Sinaia11 a stra,
doua îndi muţlocul
la orele ovațu91/g di-

S. Regele Se îndreptâ. spre Castelul Peles.

e E

E

imoral col a ie e

trimise Rece
pentru salutarea
gele de la Plevna, O altă telegramă aduse.
se mulţuimirile
respectuose ale regi-
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mentului Vologda No. 18; iar din diferite părți ale țărei Maiestatea, Sa primi
urări căldurâse.

Ast-fel se termină şi acest episod al aniversărilor marelor eve-

nimente ale r&sboiului din 1877—1878. EI fu măreț şi demn de

faptele ce s'ati reamintit printr'insul şi fu priimit de întreaga populaţiune a 'Ţărei cu simpatie şi chiar cu entusiasm, căci a adus la
îndeplinire o scumpă dorinţă împărtășită de toți Românii fără deosebire de credinţe politice, d'a trăi în cea mai desăvirșită armonie
cu toţi vecinii lor.

După ce s'a pus cu bine capăt şi îndeplinirei acestui act de curtudsie, mai rămânea de îndeplinit încă unul și cel din urmă episod ;

pe acesta îl voii descrie în capitolul următor.

XXX.

28 Noembrie anul 1902,
Cu căderea, Plevnei se putea cu drept cuvint dice că răsboiul
neatârnărei a fost terminat, srta lui fiind definitiv hotărită; cu aniversarea împlinirei a 25 de ani de la acest eveniment, cu drept cu-

vînt iarăși se putea qice: ciclul serbărilor jubilare s'a încheiat cu
desăvirșire. Precum adevăratul răsboiii al neatârnării s'a terminat
prin capitularea lui Osmân Pașa, care a avut loc la 28 Noembrie
187%, iar tâte cele-l'alte evenimente, de Şi îndestul de sângerose
și de obositâre, aii fost numai nisce consecinţe inevitale ale acestul eveniment decisiv, şi numai ultimele convulsiuni ale unui muribund; tot asemenea și în diua de 28 Noembre din 1902 fu ultima
" episodă a serbătorirei jubilară, ultimul inel al lanţului de amintiri
ale nenumăratelor episode din-care s'a format acest memorabil
răsboiti. Acestă di de 28 Noembrie, fiind aniversarea evenimentului cel mai însemnat din întregul r&sboiii,.M. S. şi guvernul săi, sai
hotărit ca să nu lase să fie dată uitărei, cum a fost; aniversarea bo-

tezului de sânge, a primului succes dobândit de armata română pe
„câmpul de on6re după atâtea secole, a dilei de 30 August, ci să]
serbeze fără multă pompă și fără de cheltueli, dar într'un mod mai
deosebit, mal demonstrativ și mai potrivit cu însemnătatea sa de
cât cele-lalte aniversări.
Fiind-că diua de 28 Noembrie e o di în care numai 'oștenii
ai
jucat tote rolurile și numai faptele lor aii dat ilei
însemnătatea

_
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ce are, M. Sa și guvernul săi s'aii hotărit ca serbarea să fie numai
ostășescă, în care numai oștenii să joce tâte rolurile și să împodobescă serbarea printr'o defilare
pe dinaintea. M. Sale ale mai multor
detașamente de trupe din garnis6na Capitalei. Asemenea, ea, fiind o

di de doliă pentru ţeră și pentru multe familii, din causă că într'însa,
mulți fii, fraţi, soți şi părinţi ati găsit o morte glori6să, dar într'același timp durerosă, s'au hotărit ca într'acea di să se oficieze un servicii funebru, în care înnaltul cler să înnalţe către cer rugi fierbinți
pentru odihna sufletelor tuturor celor căduţi pe câmpiile de luptă

în tot decursul acestui crunt r&sboiă. At hotărit însă ca ambele
. aceste episode să nu întrecă proporțiunile serbărilor ce avusese
loc în toţi anii într'acea di de la 1878 și pân'acum. Numai o mică

deosebire s'a adoptat și anume aceia ca Te-deumul și pomenirea
să nu se mai facă la biserica din Dealu Spirei, ci la Sf. George
Noi din centrul capitalei, iar defilarea armatei să se facă pe dinnaintea, acestei biserici unde spațiul e mai larg și mai răsfăţat.
Iată în câte-va cuvinte cum s'a serbat acâstă di, în presența.
unui public fârte numeros, adunat în jurul bisericii şi pe trotârele
stradelor vecine, cu tot gerul cel cumplit ce domnea și cu tâtă
zăpada cea mare ce acoperea pămîntul. Dăm cuvintul Voinţei
Naţionale după colânele căreia, reproduc cele ce urmâză:
A 25-a aniversare. a, străluciței victorii de la Plevna s'a anunţat astă-di la.
orele “7 diminsţa, prin 21 de lovituri trase de la Arsenalul armalei, la intervale
de câte 5 minute.
La orele 10!/, dimineţa, datașamente din toate trupele din Capitală ai fost.
aședate pe stradele I. C. Brătianu, Lipscani, şi piaţa sf. Gheorghe.
Musicile regimentelor Mihaiu-Vitezu No. 6, 4 Ilfov 21 şi 1 de geniă, ai luat
loc în piaţa sf. Gheorghe, iar drapelele cu gradele lor aă. fost aşedale iîn curte
pe ambele trotuare de la intrarea, bisericei.
In acest timp s'a oficiat în biserica sf. Gheorghe de către P. $. s, Arhiereut
Nifon, vicarul sf. Mitropolii, înconjurat deînnaltul cler, un parastas pentru odibna sufletelor soldaţilor căduţi pe câmpiile Bulgariei. La acest parastas ai asistat D-l C. F. Robescu, primarul Capitalei, și mai mulţi ofițeri superiori.
M. S. Regele și A. S. R. Pr. Moștenitor aii plecat de la Palat la orele 10 şi.
45, parcurgând calea Victoriei, bulevardul Academiei și strada 1. C. Brătianu.
La portia hisericet sf. Gheorghe, Suveranul a, fost întâmpinat de D-l Dim.
Sturdza, președintele consiliului și Ministru de Răsboiii; D-l lon 1. C. Brătianu,
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Ministru al afacerilor străine; D-l Em, Costinescu, Ministru de finanţe, şi D-l
V. Lascar, Ministru de interne;
Casa militară a M. S. Regelui: D-l general Wartiade, șeful casei militare;
D-l colonel Priboianu, mareșalul Palatului; D-l general Robescu, maestru de
ceremonii al Curţei Princiare; D-nii coloneli Georgescu, Gratzowski, Mavrocordat, Antonescu, aghiotanţi, și maior Aurel Demetrescu, ofițer de ordonanţă,
ai M.S. Regelui;

D-nii generală: Arion, Brătianu, Tătără ăscu, Carealeţeanu, Coandă, Anghe-

lescu, medic general Dianu, medie general Vercescu;
D-nii generali în reservă: Budişteanu, Pilat, Fotiho, Şalmen, Herct „Oprescu
Bengescu, Algiu, Eustațiu.
D-nii coloneli: Averescu, Remus Boteanu, Papadat, Zahareanu, Romulus
Boteanu, Costescu, M. Boteanu, Iannescu, Năsturel, Hiot, Bogdan, Boerescu,
'T. Gheorghiu, Zotu, Căpitanovici, Serghiescu, colonel medic Papilian, locot.colonel Vâlvoreanu, Parteni, Popovici, Gărdescu;
;
D-nii coloneli în rezervă: Fălcoianu, dr. Șerbănescu, Î. Văcărescu; D-nii colonel Leonţief, atașat militar rus; maior Rozwadowski, ataşat militar austriac ; maior Pellarin, atașat militar la legaţiunea Franţei ; căpitan
Mutius, ataşat militar la legaţiunea, Germaniei;
:
D-nii maioriă: Cioranu, Teodorescu, Balmez, Christescu, lliescu, Marinescu,

Șoltiş, Cocorăscu, Racoviţă, Chirovici, şi mai mulţi adi ofiţeri superiori şi inferioni, din activitate și rezervă.
Suveranul și A. S. Principele Ferdinand urmaţi de D- -nii Miniștri, de D- ir
ofiţeri generali şi superiori, a mers pe jos până la uşa bisericei, unde P.S. S:
Axhiereul Nifon a presentat Evanghelia și Crucea, pe care Majestatea Șa şi A
S. Regală le-ai sărutat şi apoi şi-au luat loc în strane, După aceia a intrat în
biserică, tote drapelele regimentelor cu gardele lor.
|
La orele 11 s'a început Tedeumul oficiat de P. S. S. Arhiereul Nifon, asistat de cler.
Corul bisericei a intonat diferite cântări obicinuite şi a terminat cu: <Trăiască Regele nostru, întru mulţi ani»!
!
Ă
După

terminarea

serviciului divin, M. S. Regele

a eșit pe piața sf. Gheor-.

ghe, în sunetul Imnului Regal, cântat de muzici, spre a priimi revista, trupelor.

Aci mai întâiă a, făcut cerc, întreţinându-Se cu afabilitatea Sa cunoscută, cu
Exc. Sa'D-l de Giers, Ministrul Rusiei, cu mai mulţi ofițeri generali şi superiori din activitate și rezervă.

Apoi Suveranul având la drâpta pe A. S. R. Principele Moștenitor Și la
stânga pe D-l general Arion, comandantul corpi II de armată, a priimit defilarea trupelor, în ordinea următbre:

Șeâla militară de infanterie și cavalerie.
Şcâla militară de artilerie şi geniă.
Elevii institutului medico-militar,
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O companie din batalionul 7 vânători.
O companie din batalionul 8 vânători,

O companie din regimentul 6 Mihaii-Vitszu.
O companie din regimentul 4 Ilfov No. 21.
O companie din regimentul 1 genii,
.
Un pluton din compania jandarmilor pedeștri.
O baterie din regimentul 2 artilerie.
O baterie din regimentul 10 artilerie.
Un escadron
din regimentul 1 roșiori.
Un escadron din regimentul 3 călărași,

“Un escadron din divisionul de jandarmi.
Un pluton din eseadronul 2 de tren.
In tot timpul defilărei, cele trei muzică militare întrunite, ai executat marșuri înviorătore:
Trupele în paradă aii fost comandate după cum urmeză:
Infanteria de D-l colonel Gheorghiu Teodor, comandantul regimentului 4
Ilfov No. 21.
Artileria de D-i maior Basarabescu Ioan, din. regimentul 10 Artilerie.
Cavaleria de D-l maior Baranga Constantin, din regimentul 1 roșiori.
Intr&ga paradă a fost coinandată de D-l general Tătărăscu Nicolae, comandantul diviziei a 4-a. de infanterie,
Parada, s'a terminat la orele 12.
M. S. Regele șşi A. $. Regală şi-a luat diua bună de la ceă prezenți și s'ati
urcat în sanie mergând la Palat, prin strada Lipscani şi calea Victoriei, în uralele trupelor. .
Numerosul publie care staţiona în piaţa sf. Gheorghe, pe strada Lipscani
şi calea, Victoriei, pe unde a parcurs cortegiul regal, saluta cu mult respect pe
Augustul nostru Suveran.

Întracea qi des de diminâţă tote stradele principale ale Capi1alei at fost frumos pavoasate de către particulari, și în decur-

sul întregei dile, de și a fost qi de lucrătore, o'di de Joi, totuși a
fost o animaţie forte mare pe strade, şi un mare număr de persone
a mers la palat de sia înscris în registrele M. L. puse din nainte
de amiadi până sâra târdii la disposiţia publicului în vestibulul

Palatului regal. Fiind deschise Corpurile legiuit6re și în discuţiune

răspunsul la mesagiul Tronului, Camera ţinu într'acea di ședință.
Întracea di, de îndată ce se deschise ședința, D-l M. Ferechide
preşedintele Camerei luâ cuvîntul şi după banca sa de deputat

ţinu o frumosă cuvintare prin care amintea, însemnătatea și im-
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portanţa acelei qile memorabile, a cărei aniversară se serbătorea
într'acea. di. După câte-va cuvinte de introducere prin care aducea omagiul meritat armatei române care ne-a

câștigat tote bu-

nurile de care ne bucurăm, D-sa spuse că, fiind Ministru al ţărei
la Paris, s'a convins

că 6menii de meserie

militară din Francia,

Gmeni de val6re ca generalul Lecomte, apreţiai întrun mod extraordinar de favorabil calităţile militare ale ostenilor români şi
vorbeaii cu admiraţiune și cu respect despre faptele armatei n6stre, care pe câmpul de bătae a dovedit lumei că era o adevărată

|
armată demnă de stimă și de respect.
După aceia conchise cam în modul următor: «În șianţurile Plevnei jumătate în apă, sub slânţele și ghiulelele vrăjmaşului, luni
de dile soldatul nostru a rămas neclintit, sacrificându-și fără glo-

rie chiar viața lui; jertfa existenţei lu pentru ideia, măreață ce o
Pentru a aminti generaţielor viitore atâta abnegaţiune, atâtea,
sacrificii...... cred că este bine ca din excedentul dobândit o sumă
să fie afectată pentru a se ridica un monument în amântirea

resboiuluă independenţei şi în ondrea armate)... care va aduce
aminte tuturor eroismul armatei pe câmpiele Bulgariei, eroismul
și gloria strălucită a ilustrului ei Șef!... el va mai spune generaţiilor viitore în ce mod se câștigă și se asigură independenţa ţărel ; el va fi un îndemn şi exemplu pentru generaţiele viitâre ca. să
aibă săpat adânc în inimă, că fie-care este dator să dea tot şi chiar
jertfa, vieței lui pentru apărarea, patriei».
După ce termină printr'aceste cuvinte discursul săi, D- Pherechide citi următorul proect de lege:
«Se va ridica în capitală un monument
denței și in ondrea

în amiulirea r&sboiului Indepen-

armaiei.

«Din excedentul constatat at exerciţiului 1901—1902,o
1
sumă de lei 500, 000
esle afectată la acestă lucrare».

Acest proect precum și cuvintele rostite de propuitor, fură priimite de întrâga adunare cu salve de aplause, şi imediat proiectul
fu trimis la secţiuni care '] adoptară pe dată şi alese ca rapotor
pe D-AB.M. Misir, care* citi raportul în aceiași ședință. Curând.

M. $. Regele Carol I al României
în anul 1902.
V. VI.

.
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după aceea el fu adoptat în unanimitate şi fără discuţiune, după
ce D-l Prim-Ministru D. Sturdza declarâ că guvernul se asociază
din inimă la grandiosa manifestaţie a, Adunărei, care pune sigiliul

cel mare pe un act mare. EI fu votat cu aceiași căldură și unanimitate şi de Senat și în scurt timp fu transformat în lege.

În sâra gilei de 28 Noembre la ora:şepte a avut loc la, Palat un
prânz de gală dat în ondrea armatei, la. care ai luat parte D-l Prim-

Ministru și Ministru de răsboiii, toți D-nil oficeri, generali şi superiori, care ai luat parte la luptele din timpul răsboiului neatârnării,
casa militară a M. $. și oficerii generalişi superiori din garnisâna
„Capitalei. La ora 6%/, M. L.. Regele și Reginași A. L, Pr. Ferdinand.

și Maria aii intrat în sala de serbări din naintea sălei tronului, unde
s'a întreţinut în decurs de 15 minute cu persânele presinte; după
aceia, s'aii scoborât jos pe scara de onâre, ati intrat în marea sală
de mâncare, ai luat loc la masa de mare aparat pregătită în mij-

locul sălii și a început prânzul. La, sfârșitul mesei M. Sa Regele

sa ridicat în picidre şi cu o voce sonoră și puternică dar emoţionată a rostit următârea, cuvintare, al cărei conţinut era impună&tor prin sentimentele ce exprima:
«Cu vine mulțumire Am întrunit astă-di imprejurul Mei pe vechii Mei to«varăși de lupiă ca să serbăm

împreună-a

25-a ariiversare'a luărei Plevnei.

«N'am pului da o sfințire mai înnălțăiore gloriăsei aniversări a răsboiului,
«de cât ducendu-mă Însumi pe câmpul de bătălie, spre a depune, ca semn
de *
avecinică recunoscinţă, cunune pe mormintele acelora cari aii
cădul în lupie;

«Adânc mișcat, am siat în faţa osemintelor bravilor noștri oșteni,
cari o-

«dihnesc acum

deparle de vetrele lor, în pămînt

străin ; încă Mi s'a pălrans

«inima când Mitropolitul din Vraja, în frumâsa sa cuvintare, a esclamal
ară-

alând spre cânipul de luptă : « Sculaţi-ve din mormintele
vâsire, Regele vostru

«a venii să vă mulțumescă pentru vitejia vâstră». Da!
Am mersla Griviţa spre

«a ME înichina, cu dragoste şi venerație, înnaint
ea acelor vrednici fii ai [ărei,

«cari și-aă jerifil viaţa peniru neatârnarea
României,

i

«Un sfert de vec a irecul de atunci
şi faptele r&sboinice sin incă viui
în
«mintea ndstră ; însă mai viue trebue
să remână în sufletul nostru amintirea
«eroilor, cari ai scris cu singele lor
cea mai frumosă pagină a istoriei
nostre

«naţionale,
|
|
« Ser
Serbând astă-di cu recunoscință a doutdeci și cincea aniversare a iniră«rei iriumfale a armatelor aliate
ruso-romă ne la Plevna, gânde
sc la toți acei
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«cari, sub ordinele Mele, ati condus irupele la isbândă. În amintirea
acelora
cari nu mai sunt, și urând viaţă lungă celor cari irăesc, ridic paharul
Mei».

Eltimele cuvinte ale Suveranului ai fost acoperite prin îndelungate și entusiaste ovaţiuni.
D-l general de dividie în reservă G. Angelescu, în numele camaradilor săi
de arme, a închinat M. S. Regelui următorul toast:

Sire,
Aslă-gi serbăm a două-deci şi cincea aniversare a câderei Plevnei, punctul
cel mai imporiant siralegic din campania româno-ruso-lureă din Bulgaria
din anul 1877— -1878, căderea căreia a și determinat succesul campaniei.

Sunt două-geci și cinci de ani, Sire, de când sub înţeltpta

Vâstră condu-

cere, ca Cap suprem al armatelor aliate ruso-române, ce aă operat la Plevna,
Oslea română, sub impulsia Vostră, a reinvial gloria sirăbună, a redeșteptat
dilejia oslașului român în apărarea Patriei şi a Tronului.
.
Ca cel mai vechiă în grad dintre fraţii de arme aci presenţi, cari aii avut
fericirea sub comanda Maiestăţei Vosire să lupie peniru recucerirea indepen-denţei României, permileţi-mi să Vă adresez câle-va cuvinte din parlea Ostei:
Ca un trimis al Provedinţei

V'a fost dat, Sire, să redeșieplați la viață în-

dreg nemul românesc ce zăcea de secoli în uitare, sub împilarea străinilor ce-l
înconjurase.
Prin aclele Vâsire măreţe, săvârșile în scur! limp, Dinastia Hohenzollern
şi destinele intreg nemului românesc sunt indisolubil legale pentru vecie, și is-

ioria Vă va denumi cu drepi cuvint
mâniei.

Carol- Cel-Mare, situa mântaildre a Ro-

Așa fiind, permileţi-mi, Sire. ca, în numele ostei, să VE exprim simțiminele sale de iubire și adânc devotament ce VE porlă, şi asigurându- Vă că toți

-oșlenii vor purla viue în sufletele. lor imaginea cuvintelor Onore și Patrie înscrise pe drapele, şi vor ști și pe viitor să aperecu vitejie Patria și Augustul Tron
«ce V'aţi edificat Înșivă ; rugăm pe Cel A- Tot- Putinte a VE acorda viaţă lungă

ca să domniţi încă mul! timp pentru propășirea României și VE urăm să trăiţi
Maiesiale, să irăiască Maiestalea Sa Regina, irăiască Alleţa Sa Regală Principele Moștenitor, iriască Alteța Sa Regală Principesa Maria, lrăiască scum-

pele odrasle Principele Carol şi Principesele Blisabela și Maria !
După

prânz, Maiestăţile Lor ati făcut din noii cere până la orele 9 fără un

sfert, când S'aii retras în apartamentele Lor. Sâra n'a fost iluminaţie, serbarea
ne fiind oficială și de mare aparat; dar lumea a circulat pe strade până la o
oră înnaintată.
La, orele 9, M. $. Regele, împreună cu Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa Maria, ai mers la Teatru Naţional pentru a onora cu pre-

-
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aniversărei acelei dile. Cu,
sența Lor representaţia de gală dată cu prilegiul
Curcanul» de D-nit
«Peneș
ată
acea ocazie s'a jucat piesa, patriotică întitul

şi numeros.
Leonescu şi Duţescu Duţu, în presența unui public ales

, de către D-nii geneLa intrare Suveranul a fost priimit de către miniștri

rali, precum și de soțiile Domniilor lor.
Când

ă, în piciore,
Majestatea Sa a apărut în loja, regală, întrega asistenț

l.
L-a făcut ovaţiuni, în care timp musica a intonat imnul naţiona
Imediat s'a început.

|

spectacolul, care represinta un episod din Campania

ă
|
1877—18'8.
S'a reinSa
a
Majestate
La orele 11 jum. după terminarea represintaţiei,

tors la Palat.
din
În timpul dilei Majestatea Sa a priimit numerâse telegrame de felicităre
i
ă
ţară şi din străinătate, ”

Ast-fel s'a serbat acâstă di epocală de la care înnainte a început pentru România o eră nouă, eră de muncă și de cumpănire
pentru aşedarea, pe temelii largi și puternice a noului edificiu al
Statului român, deslegat și de ultimele vestigii de atârnare, şi pen-

tru întărirea și înflorirea Regatului României, eșit din acele lupte
în care s'a făurit corâna de oțel a primului Rege român. Acâstă

serbare a, fost simplă, fără mare pompă și fără aparat, ea a
sărbătorită ca o aniversare militară, căci armatei se cuvine
ondrea cea de căpetenie, ca una ce a jucat primul și unicul
Cu tâte acestea, ea a fost privită de mulţime cu respect și
_goste, căci poporul român își iubesce armata sa.

fost
aqi
rol.
dra-

s

|
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Răspunsul D-lui Colonel Averescu la insultele

”

Generalului rus Parensofl.

în diua de 28 Noembrie s'a schimbat depeși de felicitări căldurâse între M. S. Regele și Țarul Nicolae II-lea, al Rusiei, Marele

Duce Sergiti, Generalul Dragomirof şi alți oficeri generali ruși încă

în viaţă, care ai luat parte la luarea Plevnei în capul armatei ru-

sesci; s'a mai schimbat asemenea, depeși și cu A. S. R. Pr. Fer-

dinand al Bulgariei, cu Ministru de r&sboii bulgăresc Papricov și
cu Primarul Plevnei, care“ aîi trimis căldurose manifestări de re-

eunoscinţă pentru partea gloriosă ce M. Sa şi armata Sa, ai luat

la liberarea lor de sub jugul turcesc. De pretutindeni ai venit cu-

vinte calde și elogi6se, recunoscinţă bine meritată și expresiuni
de admiraţiune pentru brava armată română, care în timpul întregului răsboiii s'aîntrecut cu armata, rusescă pentru a smulge

din mâinele inimicilor victoria, a înfrânge pe dușmanii lor secu-

lazi și a cuceri odată cu independenţa, lor, desrobirea creştinilor

ce gemeaii în lanţurile robiei. Cu tâte acestea s'a găsit și o notă
discordantă.
Nemulțumit cu faptul că istoricii ruși, în descrierea peripeţiilor
răsboelor de la 1877—78, nu fac nici o pomenelă de faptele ostășesci săvârșite de armata română și de concursul ce ea a dat ar-

matei rusesci, ca și cum nici n'ar fi existat o cooperaţiune, nemulţumit cu faptul mâhnitor pentru noi că generalul Kuropatkin, acinalul ministru de resbel al imperiului rusesc, în scrierea, sa pri-

vitore la r&sboii, a găsit de cuviinţă

să critice cu cea din urmă

asprime, precum am vădut la finele vol. Il al acestei scrieri, nu
numai participarea armatei române care era atât de necesară Ru-

șilor după al doilea desastru de Ja
“comandei armiei ruso-română de
Regelui Carol 1 Domnul României,
cele severe şi nemeritate ce acest

Plevna, ci chiar încredințarea.
către Împăratul Alexandru II
nemulţumit fiind nici cu critigeneral a găsit de cuviinţă să.

facă, tuturor faptelor de arme săvîrșite de Români, generalul Pe-

tru Dimitrievici Parensoft ofițer de elită, tînăr şi instruit, a găsit de
cuviinţă să semene cu unii din generalii bătrâni crescuți în ședla.
cea veche şi să salute apropierea qilei de 28 Noembre printr'un
articol răutăcios, nedrept şi defăimător pentru armata română întitulat: , Episodul bătăliei a treia de la Plevna, luarea redutei.
Griviţa“, pe care La publicat în mai multe numere din diarul Invalidul rus, și a nume:

în cel cu No. 235 din 30 Octonabre, No.

236 din 31 Octombre şi No: 23% din 1 Noembre 1902.
Printr'acel articol D-sa se silesce a justifica conduita brigadei
l-a din div. 5 rusă pusă sub comanda generalului Radianofi, care
în diua de 30 August, spre a se conforma ordinelor priimite, trebuia să atace reduta, Griviţa, No. 1 despre sud-vest, pe când Românii o ataca despre nord și est. EI primise ordin să pornâscă
spre obiectivul atacului punct la 3 ore d. a. ca să se întâlnâscă cu
colonele române de asalt în șanțul redutei într'același timp ; cu
tote acestea a pornit spre atac la 51/ d. a. după o odihnă de două
ore și jumătate la adăpostul dâlului ce'l despărţea de redută şi

după ce Românii

deja o atacase

de trei ori, de trei ori fusese

respinși, suferise perderi forte simţitâre Și se preparat să dea al

patrulea atac. Contrariii părerei generalului Kuropatkin care cri-

tică cu cea mai mare asprime acâstă întârdiere și acâstă abatere.

de la, instrucţiile priimite, Generalul Parensoft se silesce a argumenta. că colegul D-sale a fost absolut în regulă, că atacurile
române ait fost date în modul cel mai de plins posibil, că reduta
Gri-
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vița No. 1 a fost luată numai de acea brigadă, că împreună cu ea,

a intrat în redută şi câte-va trupe române, nu spune câte, și că
armata română într'acea qi a fost mai mult o încurcătură de cât
un ajutor pentru Ruși;-acestă afirmare negreșit fără a fi însoțită "de lămuriri în privinţa forțelor militare cu care comandantul suprem al armatei rusesc, în lipsă de Români, ar fi acoperit spaţiul
de loc dintre Bucova şi Griviţa ocupat de trupele române.
La, acest articol pe atât de nedrept și de părtinitor pe cât era,
de calomnios, a răspuns cu cunoscuta D-sale competinţă D-l Colonel de Stat Major Al. Averescu printr'un articol întitulat: „O
singulară coincidență“, publicat în Revista armatei din luna,
Noembre anul 1902. Printr'acest articol din care spicuim pe întâmplate câte-va argumente și esplicări, D-sa mai întâi spune că,
greșelile ce ar fi făcut armata română, dacă greșeli ar fi fost, ar

fi putut să fie de ori-cine scusabile pentru că atunci pentru prima,
Gră, după aprâpe doub secole de inacţiune armata română se mai
înfățișa înnaintea inimicului pe un câmp de răsboii ; tot atât de

scusabile ar fi putut să fie și laudele pote exagerate aduse atât de
Români cât și de străini bravurel ce aii desfășurat trupele nstre
în gilele de 27 și 30 August. E prea firâscă acestă mândrie din partea unei armate tinere, în stare de formaţiune, care înfruntă pentru prima, Gră focul şi care cu tâte acestea, culege lauri...; tot asemenea este forte naturală șiovoiala, nesiguranța și chiar ore-cari
mici erori de tactică până să se deprindă cu focul... Trupele române, neîncercate, necunoseend încă bine, nici chiar focul din manevre, ali trecut Dunărea, pe când pe drepta ei domnea o depri-

mare morală, 6xplicabilă, dar nu mai puţin reală; și în ast-fel de
condițiuni, ele aii dat piept bărbătesce cu inimicii în qilele de 27
şi de 30 Augusi.....
Meritul acestor atacuri, date de tinerile trupe române, nu pote
fi apreciat în justa lui valore, de cât dacă se ţine socotelă de sta-

rea morală, ce domnea în a doua jumătate a lui Iulie 1877, pe
întregul teatru de operaţiune, începând de la marele cuartier ge-

neral român și până la garda pocuiui de peste Dunăre..., iar laurii cu care tinăra armată română și-a împodobit drapelele, lauri
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câștigați, ori-ce sar dice, prin sângele bravilor săi, nu ai putut,
nici să micșoreze nici să întunece pe cei ce reveneali aliatei sale

mai puternice și nai încereate..... Este forte natural dar ca o armată tînără şi în stare de formaţiune, care înfruntă pentru prima

6ră focul, de a acoperi fie-care isbindă a sa cu o strălucire mai
mare, de a legă. o legendă de fie-câre episod;... e asemenea, natural, pentru ori-cine va judeca. imparţial, sentimentul ori-cărui
ostaș, de.a fi gelos de gloria armatei sale şi de a fi doritor să-i

mărescă strălucirea cât mai mult».

|

|

În ceia-ce privesce revendicările ce generalul Parensoft face în .
favârea meritelor armatei rusesci, și în ceia-ce privesce silințele
ce D-sa își dă d'a micșora și chiar d'a tăgădui meritele

armatei

române, D-sa adaogă :
«Oră-cine va judeca imparţial, va găsi naturală și explicabilă dorinţa autorului, (a generalului Parensoft), de a căuta să spulbere tot
ceia-ce a putui atinge purtarea trupelor rusesci în episodul exa-

minat. Nu

tot așa de ușor se pote conveni însă, că drumul cel mai

bun în acest sens, este acela de a căuta propria strălucire, aruncând'umbră asupra celor-t'alţi. Este o tactică și acesta, dar prin
ea nu se ajunge, chiar în casul cel mai fericit, de cât la un resultat
relativ ; nici o dată absolut. Ceva mai mult, dacă umbra aruncată
este efemeră, sai artificial înjghebată, apoi atunci cea mai mică

suflare o împrăscie și cu dînsa'se va împrăscia și strălucirea atât

de dorită.

|

«Nu probând, că armata română
n'a făcut lucru mare, saii că
s'a distins mai puţin de cât ș'a dis, va cresce gloria bătrânei armate ruse, a cărei reputaţiune ca bravură, ar mai putea să fie de
stabilit pâte, numai pentru acei ce au foiletat istoria ca diletanți.
Gloria ce s'a atribuit armatei române de ttă lumea imparţială,
în urma dilelor de 27 și 30 August, este bine meritată, şi ea este
bine distinctă de acea a armatei rusesci. Fie cu sufletul iîn linisce

autorul Episodului ; strălucirea acestei glorii, ori-cât de mare
ar

fi ea, nu va putea nici o dată aduce umbră celeia a bătrânelor
re-

gimente alături cu care am luptat frăţesce. Acesta nu
at dorit-o
vre o dată luptătorii noştri de la Griviţa, Și nici
nu le-ar conveni
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Nu cred să existe un singur soldat român, care să nu considere
<a umilinţă d'a se făli cu brâvura altuia.
«Cu totul printr'o altă prismă sunt privite lucrurile de autorul

Episodului. D-sa nu se mulţumesce numai cu partea, explicabilă
şi lăudabilă, de a răsturna ceia-ce s'a putut spune în serierele române sai streine în defavorea dividiei a V-a, ruse, dar mai găsesce
bun să arunce în același timp, și un văl des asupra purtărei trupelor române. Acolo unde eram deprinși, de un sfert de secol, şi îm -

preuuă cu noi, pot dice şi întrega lume militară, a vedea o isbândă,
autorul are talentul să descopere... un exemplu cum grei s'ar găsi

în istorie de o mai fără isbândă întrebuințare a forțelor. «Cum!
a exclamat, probabil D-sa, 30000 6meni cu 118 tunuri în contra
5000 şi 15 tunuri (cifrele autorului), și mai pâte fi vorba de isbândă?! Nu aici e rătăcire. Adevărul trebue restabilit.... şi cu tâte
acestea ar fi putut vedea că la 18 Iulie cu aceleași raporturi numerice între atac și apărare (de-o parte 20 batalione cu 188 tunuri, iar de alta 1500.6meni cu 4 tunuri), și absolut pe același teren, nu s'a putut obţine nici ceia-ce s'a obținut la 30 August».
.

După aceia D-l Averescu, ia binişor la refect pe autorul invidios, își bate joc în mod ironic de ciudata coincidență și brodelă
care l'a făcut se scrie atâta de veninos chiar în momentul în care
M.S. Regele nostru depunea o coronă de lauri însoţiţi de o lacrămă pi6să la picidrele

monumentului

rusesc sub care dăceat

osămintele soldaţilor Ruși căduţi acolo în diua de 30 August alături de cei Români, şi refutâză în mod victorios tote argumentările generalului Parensoff; apoi adaogă: «Este cunoscut faptul
că la 30 August, una. din causele neisbutirei primului atac, a fost,
că în loc de o redută, cum se credea, trupele s'ai isbit cu două redute. Unele serieri române ati făcut părtaş la acestă greşelă și pe
statul major rus, de 6re-ce prin recunâscerile precedente ale acestuia, resultă existenţa unei singure redute..

«Autorul Episodului se ridică în contra acestui lucru spuind în
o notă, că în decurs de o lună și jumătate, cât a trecut de la a-

ceste recunâsceri şi până la a treia bătălie, puteai să reiasă în
jurul Plevnei şi mai multe lucrări, nu o singură nouă redută. In-
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contestabil așa este: într'un interval atât de lung puteai să aibă
loc multe schimbări. Puteaii..... dar în realitate nu s'a întâmplat
așa; lucrurile aii rămas neschimbate. Ambele redute Griviţa No.

1 și No. 2 existati deja de la 18 Iulie întocmai ca la 30 August.
Cel puţin așa o afirmă relaţiunea turcă a lui Musafer Paşa, pag. .
„30 și planul No. 4. (Front nord est: două redute pătrate în partea
despre Griviţa cu 4 tunuri şi două batalione) 1).
Singura lucrare r&sărită în acestă parte, a fost redanul luat de:
regimentul 13 dorobanţi în qiua de 27 August. Prin urmare, re-

cunâscerile în vederea ambelor bătălii a doua și a treia n'aii nimic a-și invidia. una alteia, cu deosebire numai că cea din urmă,

era natural să fi fost mult sugestionată de cea care a precedat'o.
Așa pare cel puţin. Autorul însuşi, oprindu-se întrun punct, asupra destinării regimentului Arhangelgorod, la. acest atac, dice că
m&sura era nemerită, căci 6menii cunosceaii terenul, din timpul
bătăliei precedente. Mai este ceva, de adăogat ?

«Într'o altă parte ocupându-se de modul cum și-a întrebuințat

brigada. 1-aa Div. V-a timpul, auţorul ajunge, prin o logică absolut particulară,

la conclusiunea

că ordinul de luptă prevedea,

începerea, iar nu executarea atacului la ora, 3, şi de aceia crede
D-sa, că dacă se voia, ca batali6nele

luptă, odată,cu acelea ale Div.
Ordin să înc6pă atacul cu 21/,
după cum spune, a avut ondrea
pe munții verdi, și cum ordinul

numitei brigade

să. intre în

IV române, ar fi trebuit să i se dea
ore mai din vreme. Fiind-că D-sa,
să lupte într'acea. di cu Scobeleft,
de luptă a fost general, și deci era

același pentru întrâga armată, ar fi fost interesant,
dacă în arţi-

colul D-sale ar fi spus, cam la ce oră s 'a început executarea
atacurilor pe frontul de la sud ?»
|
|

După ce reproduce o anecdotă ofensătâre sentimentelor
nostre

de umanitate față de răniții noștri; după ce afirmă că nisee soldaţi din corpul al IX-lea de armată rusă, ai fost-siliţi,
împinsi de
milă, să ridice cu expunerea vieţii lor mai
mulţi răniți români pă
"1) Veqi « Defense de Plevna», d'a pres les docu
ments officiels et priv&s r&unis sous la direction du Muchir Gh azi-Osma
n Pacha par le general
de division Mouzafter Pașa, pag. 30.

.
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răsiţi de ai lor pe câmpul de luptă în grâsnica Vale a plângerei,
și % ali transportat în ambulanţele rusesci; și după ce tăgăduesce
în mod hotăritor un adevăr de toţi mărturisit, că, ostașii noștri șiai strîns răniții şi morţii de pe câmpul de răsboiă, pe cât a fost
omenesce prin putinţă, cu primejduirea vieţii lor, fapte dovedite
și prin note oficiale, căci mulţi sanitari români

aii fost uciși pe

. când își stringeaii răniții, fapt tăgăduit de generalul Parensoft, D-l
colonel Averescu ca eoncludiune dice:
«Operațiunile armatelor aliate din jurul Plevnei sunt fără nici
o îndoială, de un interes cu atât mai mare cu cât epoca ce tra-

versăm, cu drept cuvînt, pote fi numită a alianțelor. Din studiul
adâncit al acelor operaţiuni, fie îmbrăţișate în întregul lor, fie considerând isolat diferitele epis6de, se pot deduce învățăminte preți6se,cu privirela neajunsurile de tot felul ce nasc nelipsit din con-

tactul a două armate, de naţionalităţi deosebite, și reunite sub
același comandament. Ar fi o utopie a pretinde că la ast-fel de
armate lucrurile pot să se petrâcă, în mod normal în totă activitatea lor, începând cu organisarea şi funcţionarea, comandamen-

tului, și mergend până la acţiunea unei patrule, compuse cu sol-

daţi din ambele naţionalităţi.

|

«Dificultăţi mari sunt de învins, căci consideraţiuni, de multe
“ori de naturi deosebite, une-ori chiar opuse, trebuesc avute în vedere, împăcate chiar. Dar ori-cât de folositore ar fi în principii
ast-fel de studii, asupra ultimului r&sboiii Ruso-Româno-turc,

pentru moment, nu pot fi, cel puţin din partea beligeranţilor, de
cât premature...
«Încercările în scop esplicit sati sub înțeles de a, micşora meritul
unâia din părți sub ori-ce formă ar apare ele, sunt cu atât mai
neexplicabile, cu cât, după un sfert de secol de la r&sboiii, spiritele

aii putut să ajungă deja la acel grad de linisce, pentru ca să vadă,
că ceea-ce se spune în detrimentul unei părţi, se resfrînge asupra
causei comune.
«Credem a fi mult mai profitabile şiș pentru gloria în comun
câștigată, și pentru aceia a fie-cărei din părţi, ori-ce tendință de
a întări tot mai mult, în loc de a sdruncina sai slăbi, ceea-ce sa
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consfințit sub focul omorâtor. Primul exemplu în acest sens a fost
dat sub impresiunea faptelor chiar, de generalismul armatelor din
Bulgaria, Marele Duce Nicolae, în scrisorea adresată la 12/2 Decembre 1877, M. S. Domnitorului, şi în care găsim următorele
xînduri :
i
«Strălucitele isbândi obținute la Plevna sunt datorite in mare parte coopeTraţiunei vitezei armaâte române, precum şi impulsiunei ce trupele aliate prii- meaiă de la Comandantul lor imediat, a cărui activitate, vitejie şi devotament

la datoria sa, de oştean, ele le admirai şi le-imitaii. Am o deosebilă plăcere a
exprima

A. V. aceste simțiminte, și în același timp. satisfacţiunea sinceră ce

am resimţit vădend frăția de arme între trupele rusești și cele române,

sta-

bilind noui legături între ambele popâre»...

«Ast-fel înţelegea și simţea lucrurile generalismul rus, a doua,
di după victoria memorabilă prin care armatele aliate aii înscris
prin bravura lor comună, o pagină neperitore în istoria r&ăsbelor.
Tot ast-fel le-a înţeles și simţit positiv în fundul inimei sale și generalul Dragomiroff, când a rostit acum patru ani, în presența M.
5. Regelui, acele frumâse cuvinte care ai fost atât de admirate
și pe care le reproduc mai jos» : „Fac urări ca frăţia armelor
nostre

care a fost întărită la Plewna prin sânge, să urmeze

pentru tot-db'auna, fiind-că ceea-ce a fost consfințit prin sânge,
este bine consfințit și solid consfințil“.
«Tot ast-fel fără îndoială, ai simţit şi cei doi ofițeri ruși îngenunchiață în diua de 30 Octombre în cripta, capelei din Griviţa,
înnaintea

osămintelor

soldaţilor noștri căduţi pentru causa. co-

mună, alătură cu aceia ai armatei lor. Nu tot ast-fel însă şi Episodul bătăliei a treia, care a apărut chiar în aceeași di. Dar negreșit, dacă sar gândi și simţi de toti în același mod,
monoton pe lume».

ar fi prea

Ast-fel r&spunde un ofiţer superior român la defăimări și acusațiuni pe atât de violente, pe cât sunt de neîntemeiate. Intr'un

mod calm, inoderat, demn, fără frase de efect și fără să aţite uri
și animosităţi, cari sunt forte păgubitore

bunelor

relațiuni,.cari .

trebue să existe între doi vecini; ast-fel trebue să răspundă
ori-ce |
Român bun defăimătorilor săi ori-eare ar fi ej.

XXXIUII.

Critica planului de răsboiil şi a recunâscerilor făcute de
statul major rus.
Răspunsul D-lui Al. Averescu este convingător și argumentaţia sa fără de replică, dar fiind al unui Român care e interesat în
causă, prin urmare pote fi acusat de parţialitate, voiii recurge la

mărturiile altora, la ale unor străini, la ale celor mai însemnați
scriitori ai Istoriei răsboiului Ruso-Româno-Turc, şi fiind că generalul Parensofi a formulat două puncte de acusaţiune, și a-nume:

1) că Românii iar nu Rușii aii făcut recunosceri greșite și au dat
atacul într'un mod greșit, şi 2) că cooperarea Românilor dintr'acea di a fost mai mult spre pagubă de cât spre folosul resultatului
final al dilei de 30 August, că greșit s'aii lăudat Românii caii
luat ei reduta Griviţa No. 1, pe când acest succes este dobândit
de brigada I-a din Div. V rusă, care 'şi-a împlinit sarcina în mod

corect și în regulă, și că fără drept Românii s'aii fudulit cu succese ce n'a dobândit, cu laude ce n'a meritat, şi cu lauri cu
cari nimeni nu %-a. încoronat, mă simt dator ca Român și ca modest istorisitor al acestor evenimente, să răspund fără nici o pretenţie de competinţă, producând numai acte

doveditre care să

spue ork-cui cu siguranţă cum că acele acusaţiuni sunt neînteme-
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iate, şi că Românii 'şi-aitt împlinit într'un mod demn datoria. La
aceste două acusaţiuni voii răspunde cu mărturia persânelor celor mai competinte în materie.
Încep mai întâii cu recunâscerile greşite și cu planurile de r&sboii răii întocmite.
|
«Prinţul Carol, dice autorul anonim al scrierei intitulată: Russes et Turcs, sosi la 2 Septembre (21 August) la Poradim și la 3
luâ în posesiune comandamentul sei, trecând în revistă trupele
puse sub ordinele sale. Dacă Principele păstrase pân'atuncă 6re-

care ilusiuni în privinţa comandamentului ce avea să exerciteze,

numai de cât fu desamăgit 1). La 5 Marele Duce își strămutâ cuartierul s&u general la Radeniţa, sat situat în apropiere de Parodim,

și a doua qi veni la sine Prinţul Carol să se înțelegă împreună asu-

pra atacului ce medita asupra Plevnei: În aceiași di Împăratul părăsi Goini-Studen, și neputând să-și mai astâmpere febrila, sa, impacienţă, veni să supravegheze în persână preparativele, ast-fel
că dacă armata, ruso-română n'a eșit învingătore, causa n'a fost
că i-a lipsit comandanți; din potrivă: a avut prea mulţi.
Atacul Plevnei sa hotărit pentru

11 (30 August); motivul care

silise pe Ruși să alegă acea di, era tot atât de puţin serios ca şi
cel ce făcuse pe Osman Pașa să adopte datade 18/31 August pentru eşirea sa spre Pelisat,; era diua Împăratului, şi Marele Duce vrea
să'i pue Plevna la picidre într'acea qi. Se spune că în consiliul

de r&sboiă în care sa discutat acea dată, șeful de Stat-major

Nepocoicinski, a încercat să amâne atacul, dar în zadar. «Fie, ar
fi is el, mă supun ordinelor Maj. Sale, cu încredințarea neîndoi6să
că trupele își vor face pe deplin datoria, dar cu tâte acestea mă

cred obligat să vă spun că nu suntem în destul de preparaţi pentru a fi siguri de succes. Concentrarea trupelor înnaintea, Plevnei
1) Generalul Kuropatkin spune lămurit causa acestei desamăg
iri; din primele qile generalul! Zottoit dătu la iveală o nesupunere
v&dită la ordinele comandantului său direct și reuși ca prin marele
Duce Nicolae, să facă ca el să

dea ordine directe trupelor rusesci fără a ţine s&mă d'ale
Pr. Carol, remâind

ca M. Sa să dea ordine directe trupelor române
fără amestecul săi sai a Marelu! Duce.
,

463
nu sa terminat, armata n'are încă cantitatea. necesară de alimente și muniţiuni, pentru a asigura continuarea unei acţiuni
odată începută; ne mai trebue cel puţin opt dile pentru ca să ne
complectăm tote cele necesare. Aceste sfaturi înțelepte nu fură,

ascultate.
|
<E întradevăr de necredut cum experienţa celor două întrângeri încercate de Ruși pe acelaşi câmp de r&sboiii nu Y-a cumin-

ţit și 1-a mai îndemriat să-și încerce norocul pentru a treia 6ră! A
trebuit acest eşec, care fu mai sângeros ca cele-l'alte, pentru a
«convinge pe generalii Ruși că soldaţii ce aveaii în faţă erai de aceiași valore ca și ai lor, şi că era, o nebunie inumană d'a-și mai trimite Gmenii ca să se omore de nisce inimici superiorila număr, fie

chiar Turci, isbindu-se de nisce întăriri puternice.
«Evident că forțele armatei ruso-române eraii îndestulătâre,
daca nu pentru un atac general, dar cel puţin pentru a face ceva
care să '* semene. Din cele întâmplate până atunci reeșea că par-

tea, cea slabă a Plevnei, aceea prin care s'ar fi putut mai cu înlesnire și în mod avantagiossă se străpungă întreita întărire,
era acea .

linie de înnălţimi situată la, sud d'a lungul Vidului, (Muntele Verde
ocupat de Scobeleff), pe care Osman Pașa La întărit cu patru re“dute. Aceste înnălţimi formati o grupă isolată de fortificațiuni, care

nu erai de cât puţin saii de loc susţinute de cele-lalte uvragiuri
ale cetăţii... Nimeni din statul major rus nu 'și-a dat socotâlă, după

„cât se pare,de importanţa acestei posiţiuni; și stăruința febrilă ce a,
- pus Osman Pașa în diua de 12 d'a relua redutele cucerite de Scobeleif, dovedesce cât de mare preţ punea. pe ele. Generalul Turc

nu păru nici de loc că se sinchisea de pierderea faimosului-drum
al Griviței, pe care Rușii îl numeaii Malacoful Plevnei, dar dătu
șase asalturi pentru ca să reintre în posesiunea înnălțimelor de
la Sud, șinu se odihni de cât după ce ele fură reluate.
«Dar combinaţiuni atât de savante nu erai pe atunci în obiceiul Rușilor; ei rămăsese încă în anii de copilărie ai artei militare,

care consistă în a aborda. direct posiţiunea ce vrea să ia; un asemenea atac primitiv, cu armele perfecționate de adi se pote numi
o îndrăsnslă eroică dar stupidă.....
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«Daca planul a fost o mare erore, execuțiunea n'a lăsat mai
puţin de dorit. Am regăsit și aci același mod de luptă pe care deja,
în mai multe rînduri Pam criticat cu asprime atât la Ruși cât și
la, Turci. Posiţiunile fură abordate în front printr'un atac viguros
care în primul avânt respinge pe inimic şi se instalză în primele
întăriri, dar pe urmă, după ce sosesc inimicului ajutâre, năvălitorul este respins cu mari perderi;în asemenea ocadiuni în tot-d'auna, perderile sunt fârte- mari. După aceia urmâză al doilea atac
care are aceiași srtă, nefiind îndestulde puternic susținut. Ast-fel
inimicii se bat până sera. Dacă ei se găsesc pe câmpie lucie, succesul qilei aparține aceluia, ce în momentul decisiv a putut să aducă
o.reservă de trupe prâspete; dacă sunt în dosul unor fortificațiuni,
acel ce o apără reocupă sera prima linie luată de năvălitor în
cursul dilei, și pe care trebue s'opărăsâscă ne putând să se menţie ,
în ea nefiind susținut. Acest sistem de luptă are un nume în limba
militară,; el se numesce sistemul micelor pachete. E inutil d'a mai

spune
peste
forţă
acele

că adi el e condamnat de t6tă lumea, căci causeză perderi
măsură de mari în proporţie cu resultatul, fiind-că întrega
a unei armate resedă în acţiunea combinată a masselor, Și
forţe se risipesc inutil într'aceste sforțuri isolate 1)».

În ceea-ce privesce recunâscerea făcută de Români în prediua
atacului general, acest uvragii precum și toți cei alţi scriitori streini nu spune nimic; căci n'au sciut nimic despre existența sa; deja

se făcuse o recunâscere de către statul major.rus mai nainte de
sosirea Românilor în jurul Plevnei. Numai scriitorii români pomenesc despre recunâscerea făcută de către generalul J. Lahovari
pe atunci major de stat-major, și de nesuccesul cu care La făcu:

din causa timpului răi, ploios și neguros ce a fost în diua de 29
August. Autorul anonim spune numai că giua de 10 Septembre
(29 August) a fost forte tristă, c'a domnit un timp întunecos şi

ploios, iar atmosfera a fost încărcată cu e6ţă, ast-fel că diua de 11

se anunța a fi și mai tristă. A plouat cu îmbelşugare ttă n6ptea,
în cât corturile soldaţilor aii început să cadăcu greutate la pămînt
1) Vedi

Russes

et

Turcs,

vol, I, pag.

475—479,

+

465

peste soldaţii adormiţi, îngreuiate şi umflate de marea cantitate
de apă ce căduse peste ele. Rămâne la mintea omului să-și închipuiască ce fel de recunâscere a putut să facă oficerii Români în
qiua de 29 August când ea li s'a ordonat p'asemenea timp.

Amedâe Le Faure .în scrierea sa intitulată: Histoire de la
Guerre d'Orient (1877) vol. |, de și în expresiuni mai concise, e
și mai categoric. lată ce dice el:

.. Însuși bunul simţ indica linia de conduită ce trebuia, să urmeze2

Rușii; „Statul lor major putea să sconteze cu siguranţă ne-

gligența inimicilor, care, precum se scie ai o parte slabă : administraţia, și să se gândescă d'a tăia Turcilor calea de aprovisionare;
asemeni putea prea cu înlesnire să'l subjuge prin fome. Nu

trebuia

să dea nici o bătae, ci trebuia ca imediat să organiseze un asedii
în t6tă regula. La 20 (8) Iulie greșala. fu funestă, dar într'acea
epocă putea să fie scusabilă; la 31 (18) Iulie iarăși putea să fie
trecută cu vederea; dar dintr'acel moment nu mai putea să fie
explicabilă.
«Ea nu putea să le fie ertată, mai ales că Rușii aveau înainte-le
o amintire gloriosă;: .... asediul Sevastopolului care a durat un timp
atât de îndelungat numai din causă că asediaţii avusese comu-

nicaţiile libere. Cu tote acestea Rușii n'avură nici o iniţiativă, și
cu bravura lor une-ori 6rbă, ei se repedeaii acolo unde inimicul
era mai tare..

„Când sosiră Românii chemati de Ruși, eicreduse c'osă fie însărcinaţi să ocupe partea despre apus și să netedâscă numai terenul.

Ar fi lucrat înţelepţese Rușii dacă ar fi încredințat acestor 30000
de luptători sarcina d'ă opera într'același timp pe drumul Sofiei și
în direcţiunea Rachovei care era încă ocupată de Turci. Acestă
ofensivă ar fi uşurat într'un mod singular atacul Rușilor. Într'acea

epocă, la 4 saii 5, Septembre Turcii n'aveaii trupe îndestul de se-

riose pe drumul Sofiei... Dar Rușii nu se gândiră la alt-ceva de cât

să încredințeze aliaților lor Românii postul cel nai expus, înnaintea acelei redute Griviţa, înnainte căreia deja în două rînduri
Rușii. a v&dut sforțările lor nimicite ....În sâra qilei de 29 August
Țarul convocâ pe Pr. Carol și pe generalii principali ai armatei sale
V.v.

30
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Ja un consilii de răsboiii, le spuse că situaţiunea era gravă şi i în-

trebă dacă trebuia să mai prelungescă acest duel de artilerie sau
dacă a sosit momentul să dea atacul acelor formidabile redute ?
Se spunea cu siguranță că Țarul, Pr. Carol şi atașatul militar
german

ar fi emis părerea ca să maă

amine atacul,

dar că

marele Duce sa opus şi a cerut cu insistenţă ca să aibă loc a
doua di. Acâstă opiniune prevală șşi se hotări ca atacul ssă aibă loc
a doua gi la 3 ore d.a.1).
=
D-l Camile Farcy în La Guerre sur le Danube, de. şi nu face
Rușilor nici o critică, ca unul ce trăise în cuartierul general rus a.tât cât durase răsboiul şi era în strînse legături cu toţi oficerii ge-

nerali de stat major rus, totuși prin expunerea. simplă a faptelor
făcută de el fără nici un comentarii, critică mai aspru ca toţi criticii disposițiunile pripite și cu funest efect luate de către statul
major rusesc. El expune numai măsurile luate de Marele Duce pentru prepararea lupiei de la 30 August și causele care le-ati provocat, și lasă pe cititor să facă, singur critica. Iată ce dice el:
«Statul major rus n'aștepta de cât luarea Loveei, încheierea
acordului cu guvernul român, intrarea în scenă a trupelor Principatului și sosirea ajutorelor aștepiate cu cea mai mare impacienţă,

pentru ca să sfirșescă mai curend cu Osman Pașa și cu armata
turcă din Plevna. Nu putea să stea în vecinicie în defensivă şi să
„Și tocâscă puterile în ciocniri fără glorie cu armata cadrilaterului,
cu cea din Balcani și cu cea de la apus. Vara era. aprope de sfârșit;
un mare sforţ pâte i-ar fi permis să termine r&sboiul mai
"nainte
de sosirea, iernei. În primele dile ale lunei Septembre,
armata de
apus, de aci încolo comandată de Pr. Carol al României.
. dispu“nea de un efectiv de mai bine de 110 „000 6meni
cu 350 tunuri,
intre care un mare număr de asedii 2),
Graba d'a termina mai curând printr'o lovit
ură d

ecisivă, ce o

eși să iasă, mărturisită de Farey, iată critica cea-mai
amară si mai
1) Vedi Histoire de la

463-468.

2) Vedi
308.309.

La

Guerr e sur

Guerre d'Ori

.

pp

:

rient par Amedce le Faure, vol. |, pag...

I le Danube

pm -— 1878,
E
1877
par Camile

” pag.
Farcy,
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severă ce se pâte face unor combinători de planuri de răsboiă în
timpul modern, în care totul se calculeză și se măsoră cu esac-

titate matematică.
Colonel W. M. Wonlarlarsky ca rus, în scrierea sa intitulată:
Amintirile unui oficer de ordonanță din răsboiul turco-rus
1877-1878, negreșşit nu critică măsurile luate de șefii săi, dar prin

lămuririle ce dă, unele chiar inedite, dovedesce că recunâscerile greșite n'a fost făcute în prediua răsboiului numai de către oficeril statului major român, ci și de cei ruși, și mai cu semă de Ma-

rele Duce Nicolae. Iată ce povestesce el:
«Pe drum generalul (Scobeleft) îmi spuse că la. 17 August s'a
încredințat Pr. Carol al României comanda trupelor rusesci și române, din care se compunea corpul de vest, care avea să aibă ca
şef de stat major pe general Zotofi, vechiul comandant al corpului
al 4-lea... Acest general era un bătrân solid, mărunt, îndesat, cu

aerul trist şi indispus. Vorbea puţin, și priimirea ce ne făcu, mie

şi lui Derfelder, când ne-am presentat lul ca trimiși de Marele

Duce Nicolae spre a-i servi ca. adjutanți, fu departe d'a fi atât
bine-voitâre cum fusese acelea ce întempinasem de la cei-l
generali pe lângă care fusesem atașați.
„.. Întacest timp Românii, precum şi corpurile 4 şi 9 ale
matei nâstre, se eoncentrase sub Plevna, unde nu întârdie d'a-i

de
alţă
arîn-

capitularea,
tâlni div. 2-a de infanterie şi brigada de tirailori după

Loveci... Trupele nâstre ocupară după aceia următârele posiţiuni

ordinele g6dinnaintea Plevnei: La Nord și Nord-Est Românii, sub

9-lea
neralului Cernat ; la Est între Griviţa şi Radisevo corpul al

sub ordinele generălului Kriidner; la Sud

la Radisovo

corpul al

și
4-lea sub ordinele generalului Kriloff; pe șos6ua dintre Plevna
brigada,
şi
Lovcea div. 2-a de infanterie; a 3-a brigadă de tirailori
; anteImeritinsky
Pr.
ordinele
sub
_ mixtă de cazaci de Caucas,
Mihael Diguarda acestei colne era comandată de general-major
ÎN
mitrievici Scobelefif.
și miraţi-vă militari cunoscători, de
meserie,
de
&meni
Ascultaţi
care pentru atacul posiistetimea strategică a statului-major rus,
numai o dividie și o briţielor din fața Muntelui-Verde aii trimis
.
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gadă de infanterie cu o brigadă de cazaci, iar p'aiurea corpuri întregi, de şi căpeteniele acestui savant corp sciat fârte bine că nu

cele-Palte ci acea posiţiune, acel vestit Munte Verde cu trei culmi

puternice întărite cu forturi detașiate, era cheia Plevnei.

«În diua de 29 August, urmeză colonelul, Marele Duce însoţit
de întrega sa suită, s'a dus călare până la posiţiele ocupate de bateriele nâstre de asediii, care continua într'acea, qi bombardarea
Plevnei. El înnaintâ până la a 5-a baterie a brigadei 5-a de artilerie, al căruia comandantîl raportă că cu câte-va minute mai 'naînte o proiectilă turcescăi-a omorit doi oficeri. În cursul acestei
inspecții, Marele Duce s'a urcat pe un deluleţ din virful căruia putea să zărescă în mod lămurit posiţiunea inimicilor. Oficerii și es„corta care "] însoțeat erat o ţintă excelentă pentru bateriile turcesci, al€ căror obuze nu întârdiară d'a cădeaîn jurul generalului-șef. El trimise pe toţi care | înconjuraii ca, să se adăpostescă
în dosul d6lului» 1),
Dintr'acestă povestire simplă și sinceră reese lămurit cum că
Rușii se pregăteaii să intre într'o bătălie din cele mail seri6se, fără

ca măcar să fi făcut vre-o recunscere seri6să, şi fără ca comandanţii lor supremi să aibă o cunoscinţă esactă despre posiţiunea
ce ocupail inimicii, ast-fel că abia, în ajun Marele Duce, pe un timp
ploios și neguros, fu silit să 'şi expue viaţa ca să împlinescă acea
lacună și să se orienteze puţin asupra punctelor spre care va în-

dreptă atacul și asupra liniei de conduită ce va urma a doua di.
Amicul, ca să dic așa, saii mai bine admiratorul lui Wonlar' lasky, acela care reproduce forte adesea părți insemnate din povestirele sale, generalul turc Izzet Fuad Pașa, în critica aspră ce
face lui Osman în privinţa atitudinei molatice ce a avut de la 18
Iulie şi până la desăvârșita sa împresurare, nu se pote opri d'a critica cu mult umor și în mod ironic, atât greşelile făcute de Turci,
cât şi tactica urmată de Ruși mai 'nâinte de desăvârșita înconjurare a Plevnei, şi mai cu s&mă cu ocasia atacului de la 30 August.
Descriind acea, bătălie, el esclamă în mod ironic:
|
1) Vedi Souvenir d'un Officier d'ordonance ; guerre turco-russe,
1878 par Colonel. W. M. Wonlarlasky, pag. 121—136.

1877—

469

„ai. Am vădut că s'aii mai tras încă un număr considerabil de
descărcături de tun şi de împușcături la Plevna; că ambele ar- |
mate aii desvoltat o bărbăţie admirabilă și aii sacrificat pe altarul celor două patrii mii de fiinţe omenesci! Am vădut asemenea,
<ă într'acâstă minunată peri6dă oficerii noştri aii dat probe de cele
mail mari aptitudini, creând o posiţiune defensivă incomparabilă,
iar soldaţii noştri ai sfredelit pămintul ca, nisce șobolani și s'aii
bătut ca nisce lei.
«Dar

ceia ce am mai vădut e că, pe măsură ce noi prelungeam.

acestă frumâsă apărare, în aceiași măsură micşoram beneficiele
ce am fi putut trage dintr'însa. Cu cât gloria se mărea prin resistența ce opuneam, cu atât șiansele succesului scădeati chiar prin
prelungirea acestei resistenţe ! Stând pe loc Osman Paşa ungea,
cu unt tartina generalilor ruși. Statul major al Marelui Duce Nicolae trebue să fi simţit că i se punea pe înimă un adevărat balsam ușurător când a vădut pe cei din: statul major protivnic
stând după a doua bătălie de la Plevna, pe loc în nemișcare, fără

să aibă cea mai mică tendință d'a urmări pe inimic, sat măcar
d'a-și schimba, posiţiunea».
săii
statul
pe
și
Pașa
“După ce ia ast-fel peste picior pe Osman
freun
lor
și
major, spiritualul Ture ia în priimire pe Ruși, le dă
cuș, îl ia la refec şi le spune și lor câte-va adevăruri crude. lată,
o parte dintr'acele critice:
«... Se formă iarăși tot același triunghiii

strategie ocupat din-

aceleași motive de Ruși cu concursul acelorași greșeli făcute

de al noştri! Asemeni trebue să remarcăm că Rușii îvaă un front

de operațiune în raport cu linia lor de operațiune. Radeţki nu
pote să ocupe un loc într'acest triunghiii. Singura diferință ce pe
1a finele lui Septembre a aplecat balanța în partea Rușilor, a fost
Plevna.
numai împresurarea aprope absolută alui Osman Pașa în
oto«Pânv'aci și după aceia luni întregi nici armatele imperiale

n'a făcut,
smane nu sai mișcat din loc; dar nici ofensiva rusâscă
generalii Kriidner
un singur pas înnainte. Pentru ce ? Pentru că

greștlă d'a
si Schilder-S6huldner a comis de la început enorma

mod strict rolul lor
ataca pe Osman Pașa, în loc d'a observa, în

-

de detaşament

„410

de flanc, tot precum

armata Țareviciului era un

detașament de flanc împins spre răsărit. Ar fi găsit alte mijloce
ca să scape de Osman Pașa și de Plevna lui. Dacă Rușii n'ar fi
provocat pe Osman cu insistenţă și sar fi mulțumit să ocupe nisce:
posiţiuni defensive în faţa lui, Plevna war fi existat !
«Părea, la, început că Rușii ar fi vrut să se mulțumescă numaik
„cu terminarea, operei de împresurare. Amăgire; ei vrâii să mal sufere o lăsare de sânge inutilă, şi de la 7 până la 10 Septembre artileria care forma. frontul liniei ruso-române vărsă foc cu înverşunare ; iar maj cu s6emă la, stânga, spre «Munţii Verdi» (sectorul sud-vest de la Plevna), preparaţiunea prin artilerie fu împinsă.
cu cea mai mare vigore, căci simțea deja că sforţul decisiv trebuia. să se facă într'acea parte. Presimţeai că dintr'acea. parte trebuia, să se dea atacul hotăritor și vreaii ca să atace cu ori-ce pret.

şi cu ori-ce preţ să dobre pe Osman Paşa cu forţa.

|

|

«Tinerii și viguroșii generali ruși, de astă dată nu se înjosiră.

să manevreze ca cei doi dintâiă, de aceea, înfringerea lor fu gros-

nică: 22.000 6meni fură scoși din luptă. În corpul lui Scobeleft
perderile fură de 600/. din efectiv. E admirabil!... dar inutil. Nimic.
nu se pote închipui mai curagios ca atacul infanteriei ruse spre

Krișina... dar la ce bun? În aripa dreptă Românii asemenă ai dat
la velă multă valdre, şi atacul lor a răuşit ; ei aă, cucerit faimosa redută

Griviţa, pe care o-conservară cu ajutorul Ruşi-

lor. Era. prea frumos lucru din partea, acestor trupe cărora, nu
sciti din ce causă, nimeni nu vrusese pân'atunci să le „acorde ca-

lități ostășeşti.

|

«În centru atacurile ce se făcură, în loc mai descoperit și contra unor mai bune preparaţiuni din partea, sectorului trupelor n6stre, fură respinse tote pentru aceleaşi motive, care făcuse
să nu
răușescă cele din bătăliele precedente, și acest nesucces a permis

lui Osman Pașa săși întărscă, aripa, drâptă şi să ia. pe
Scobeleft
în răspăr. În cele din urmă cu tâte preparaţiunile
artileriei care
durară, cinci qile, înfrîngerea ruso-română
a fost gravă» 1).
PIN
,

1) Vedi:

Ocasiunile pierdule ! studii slrategice
și critice asupra campaniei
urco-ruse din 1877—1878 de generalul
Izzet Fuad Paşa, pag. 163—166. -
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Autorul marei opere strategică întitulată: La Guerre d Orient
en 1877-—1878, etudes strategigues et practiques, ce se ascunde
sub pseudonimul : Un tacticien, cu tote că “și dă tote silințele a
păstra o atitudine cât se pote

de imparțială

şi de

reservată în

"aprecierile sale, mai ales faţă cu Ruși, pe care în mod vădit îl fa-voris6dă, totuși nu se pote opri d'a arunca din când în când câte
"o săgâtă ascuţită spre statul major rus și d'a-i adresa câte o eri-

tică îndestul de severă. lată câte-va din aprecierile sale asupra
planului de atac preparat de Ruşi: «Preparativele necesare atacului proectat începute încă din diua de 6 Septembre (25 August)
coprindea : 1% Cunoscinţa compleetă a terenului atacat, mai ales

în ceia-ce privea punctele care puteaii să serve de adăpost pentru tiraliorii dușmani care erai îndestul de numerâse. Ori-ce deplasare de forţe într'o direcțiune care n'ar fi fost cea mai bună,
putea să fie prejudiciabilă celui ce da asaltul, dacă nu vedea pe
nimic sati nu scia unde se afla ; 6re-care recunsceri preliminare
era dar necesare; trebuia chiar să pipăe pe inimic preparând lupta

prin artilerie. Întracest scop Ruşil ridicară un plan al împrejurimiloi Plevnei pe seara de un centimetru la 210 metre, și trase mai
multe exemplare pentru a le distribui la toți șefii de col6ne; 20 Confecţionarea unui număr îndestulătur de gabi6ne, de fascine şi de
scări de suit; 30 Săparea de puțuri îndestulătore pentru alimen-

tarea trupelor ; 4 Repararea, tuturor drumurilor și potecelor ce
conduceaii spre teatru atacului, crearea de noi căi de comunicaţii
şi stabilirea, a, mai multor poduri pe unde trebuia ; 5% Utilisarea,
tuturor momentelor libere pentru a exercita, trupele la exercițiul
escaladării parapetelor; și 60 Aducerea mai multor tunuri de asediti pe teatru r&sboiului.
«Statul major rus era încredinţat că neisbânda generalilor Kriid-

ner și Șiacovskoy din qiua de 18/49 Iuli> a provenit din faptul că
atacul posiţiunilor turcesci nu fusese preparat printr o bombar-

dare îndestulătâre. Hotări dar ca să nu mai comită asemenea gre-

șelă, și luă disposiţiuni ca atacul Plevnei fixat pentru 11 Septembrie (30 August) să fie precedat de o canonadă de patru dile.
Adunase dar pentru acest scop o cantitate xespectabilă de arti-
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lerie, și ofiţerii ruși mai bătrâni care aii asistat la acestă operaţiune m'ait asigurat că de la Sevastopol n'aît mai audit un
ase-

menea zgomot infernal.

|

=

|

«Ordinele de concentrare fură date de general Zotofi în diua

4 Septembre (23 August). În qiua de 6 după amiaqi armata rusăromână, execută

o mișcare

concentrică generală, spre întăririle

turcesci ; Diviziunele 3 și 4 române se apropiară
de Griviţa; cor-

pul al 9-lea, părăsi Karagi Bolgarski pentru a lua posiţiun
e chiar |.
la sudul acelui sat; corpul al 4-lea înnaintâ de la Poradim
și de la,
Pelisat spre Radisovo, și corpurile generalilor Imeretinsky
şi Scobelet care se aflat la Bogot, făcură asemeni o mișcare
înnainte
spre Plevna pe şoseaua Lovcei; ast-fel că la 23 August
(6 Septembrie) armata ruso-română ocu pase posiţiunile lor
dinnaintea frontului sud al întăririlor turcesci.....
«Ideia fondamentală a atacului era următârea,
: bombardarea
preparatâre pe cât se putea de prelungită a posiţiun
ilor inimice,
„a cărei intensitate să mergă crescând în măsură
ce artilerie se apropia; înnaintarea infanteriei executată la adăpost
ul ondulaţiunilor terenului, și în fine atacul cu forța. Atacul
principal trebuia
să fie dirigeat spre aripa dreptă a posiţiunilor
inimice și la sudest în partea înnălțimilor numite. «Muntel
e verde».
:
«Primele
ciocniri începură în diua de 25 August,
după ce în

timp
„de peste o lună adversarii stătuse faţă în
faţă aprâpe în neacţiune;

Rușii ocupându-se cu crearea unui vast
lagăr întărit în

fața
aceluia ce Osman-Pașa apărase în
mod atât de strălucit... Aceste
ciocniri

avură loc în direcţiunea Muntelui Verde
ocupat de Scobelefi și se repetară în diua de 26,
dar numai în forma unei simple demonstraţiuni

.

.
În diua de 27 des de diminsță, bateria din
observa
torul
Împăratului dădu semnalu

l începerei bombardării prin
o salvă generală. Artileria română trăgea spre
Abd-ul Kerim-Tabia Și spre un

"mie redan situaț înnaintea, acestei
mari redute la stânga drumuluă de

Ja Verbiţa la Plevna. Tirul săi eficace
stinse

focul micului
uvragiă, și numai de cât se vădură
Turcii evacuându-] Și fugind
în grupe mici spre o linie de şianțuri
situată la o depărtare de vr'o
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200 metre înnapoi.. Se aruncară asupra lor şrapnele-care le causă,
pierderi-seriose, şi colonel Angelescu trimise regimentul 13 de dorobanţi și p'al 5-lea de linie (brigada, Borănescu ca să ocupe posiţia
părăsită). Ajungând acolo aceste trupe se grăbiră că, golâscă lo-

cul de dușmani, să repare redanul, să i schimbe eşirea și să îi îndrepteze meterezele spre Turcă precum și să mai construiască încă,
două baterii noi la drepta şi la stânga. Acest prim atac fu admirabilca avînt şi impetuositate ; el costă pe Români 6 ofiţeri și

170 soldaţi morţi saii răniţi.
«iua de 10 Septembre fu forte tristă; o vreme întunecâsă, și
ploi6să, puţină ceță; cea de la [1 se anunţa și mai tristă. Nâptea
fu forte obscură, dar tote posiţiunile și drumurile fusese recunoscute de mai 'nainte, ast-iel că mişcările (preparatore atacului
fixat pentru acea di), fură făcute cu cea mai mare repediciune, în
ordine și în tăcere. Ploase ttă nâptea cu îndestulare și în zori de
di o negură desă acoperea virfurile colinelor și fundul văilor, ast-.
fel că abia se vedea, la o distanţă de 20 paşi înaintea ochilor. O
bombardare eficace în asemenea

condițiuni era imposibilă; căci

chiar bateriele de câmp care se apropiase până la. 7 sai 800 metri
de întăririle inimicilor, nu puteai să vadă ţinta spre care trăgeail.
Prudenţa dr fi cerut că atacul să fie cimânal pentru o di maă favorabilă,; dar era diua Împăratului ! prin urmare trebuia să se
dea. bătălia, fie ce o fi! Câţa dură cât ţinu diua de mare; nu fu de
cât un luminişiii între amiadi și 21/2 ore d.a.; după aceia iar se întunecâ și curind după aceia începu să cadă o ploe măruntă și desă

care udă și îngheță. pe soldaţi până la 6se..
«În aripa stângă, general Scobelefi avea drept misiune să ia linia,
de redute ceserveai drept sprijin reservelor turcesci, adică a treia.
crestă a Munţilor verdi, apoi reduta Krişina, situată înapoi.

În-

ir'acestă parte Turcii luară din noă ofensiva, ; ei atacară stânga
Rușilor și bătălia, începu cu mult mai "nainte de ora fixată. E de
necredut, intwadevăr, cum stăruința, ce punea Osman Pașa d'a nu
se lăsa să fie steîns în partea despre Sud-Vest, n'a atras atenși nică
ţiunea nici a marelui Duce N icolae, nici p'a Principelui Carol
posiţiunilor
a
importanţă
p'a generalului Zotofi, asupra extremei
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ce Pr. Imeritinski aveasă atace. Acesta era obiectivul ce trebuia
să atingă. Dacă Rușii ocupaii înălțimile de la Sud-Est și se menți-.

neaii în ele, Osman Pașa n'avea alt-ceva de făcut de cât să evacueze Plevna;
oră de câte ori
jor rus par'că
«Generalul

dar, cu totă extrema neliniște ce manifestat Turcii
se vedeai ameninţaţi într'acâstă parte, statul ma
nu vedea și nu pricepea nimic.
|
Scobelefi se afla la, Plevna într'aceiaşi situaţiune în

care se găsise la Lovcea : era, subordonatul Pr. Imeritinsky, dar

era însărcinat cu direcţiunea, atacului» 1).

Statul major rus, întradevăr, nu vedea nimic, nu pricepea nimic și nu'și da s6ma de nimic, căci el nu vrea să scie de nimic altceva de cât de luarea Plevnei cu ori-ce preţ în diua de 30 August
ca s'o dea pescheș Împăratului de diua lui, și nu găsea alt mijloc
d'a-și atinge acest scop de cât printr'un mijloc: prin cucerirea redutei Griviţa, a acelui Malacov turcesc de care se isbise și se sfărimase, tte sforțările armatei rusesci la 8 şi 18 Iulie. Cele-l'alte
puncte pentru el eraii numai nisce puncte bune pentru simula-

cruri de atacuri, iar nu pentru atacuri seri0se, prin urmare asal-

tul spre Muntele verde, spre Krișina, spre Omar-bei-Tabia şi spre
Ibraim-Tabia erati numai nisce simulacre spre caresă se trimâtă

așea ca sperietură 6re-care

trupe care avea

să execute acel si-

mulacru, iar adevăratul atac avea să fie îndreptat spre
Griviţa, de
aceia pentru executarea sa fură destinate două dividii
din trupele
române și o brigadă rusescă.
,
Acestă orbire fu funestă armatelor aliate, dar ea
nu pâte fi imputată Capului armatei române ; M. Sa Principele
Carol nu merita să i se facă acestă imputare, care pe cât
era de justă pentru
statul major rusesc, pe atât era. de nedreptă
faţă de M. S. El de
la început s'a pronunțat contra, atacului
și în fav6rea unui asediti
în regulă, a cerut cu insistenţă să se
întârzieze diua de. atac spre
a se face nisce recunssceri nai seri6se,
mai des repetate și pe
un timp mal bun, iar nu pe o vreme
negurâsă și ploi6să; el ceruse
Îmemen
a
oia

100 1) os
Vediii
la Guerre d'Orient en 1877-—18
78 par
par Un Un tacti
iaclicicien, Pag. 83, 101-

-
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răgaz îndestulător pentru ca să potă prepara atacul mai bine și
a'l da în cunosciinţă de causă și cu mai multe șanse de reuşită;
n'a fost ascultat, a fost majorat, s'a supus numărului voturilor şi
-a regretat din suflet că s'a întemplat aceia ce s'a întemplat, Nu s'a.
retras după ce a protestat, pentru că nu era, timp și nici nu vrea.
să trecă drept poltron în ochii Rușilor ; afară de acesta, eraii în

joc interesole cele mai vitale ale României și srta ei depindea de
buna reușită a, acestui răsboiii.
Afară de acesta, după cum însuși generalul Kuropatkin mărturisesce, situaţiunea, Sa era fârte critică şi forte prejudiciabilă bu. nului mers al scopului ce urmărea, : ordinele ce da nu erai aduse
la îndeplinire în armata rusescă de cât atunci când erai contrasemnate de generalul Zotofi, care forte adesea modifica și executa.
d'andosele ordinele priimite de la comandantul Șef al armatei de
Vest. Sunt prea preţiose mărturisile ce face în opera sa întitulată:
Critice retrospective asupră răsboiului ruso-turc din 1877—
1878, generalul Kuropatkin care actualmente ocupă în Rusia înnaltul post de Ministru de răsboii. El care a luat parte la acest
răsboiii ca căpitan sub ordinele generalului Scobeleff, face în serierea sa critica pote cea mai aspră din tte asupra planurilor şi
executării lor de către statul-major rus, şi'i spune adevărurile cele
mai crude, cele mai durerâse și mai umilitâre pentru amorul propriii al celor ce compuneaii. acel faimos stat major, în fruntea căruia, se afla însuși Marele Duce Nicolae fratele Suveranului săit.
Iată câte-va dintre cele mai esenţiale critice ce face în opul sus
citat, concepţiunei și executărei acelor planuri.
După ce justifică hotărîrea

statului-major rus d'a ataca pen-

tru a treia Gră întăririle Plevnei care oferea, după D-sa, mari avantagii atât în domeniul strategic cât şi în cel politic ; nu se opresce

d'a aproba intrarea armatei române în acţiune și cooperarea sa
alături de cea rusâscă pe malul drept al Vidului, iar nu pe cel
stâng cum se proectase mai nainte. «Dintr'un început, spune D-sa

aveaii de gând (negreșit cei din statul-major rus) să lase armata.
română să opereze pe propria sa socotălă între Vid și Isker în potriva comunicaţiilor lui Osman Pașa, însă generalul Zotofi stărui
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pentru împreunarea ei cu aripa drâptă a armatei de apus, după
cum s'a și întâmplat. El susţinea cu. ori-ce chip principiul concentrării, fiindu-i temă de neisbânda operațiunilor armatei româ-

nesci. Trecerea armatei române pe țărmul drept al Vidului era

nemerită, mai cu semă din punctul acela de vedere, că
între Isker și Vid nu putea să ia de cât o atitudine pasivă, căci
un atac
despre ţărmul stâng al Vidului, adică despre apus,
era din tote
punctele de vedere mai puţin avantagios de cât din ori-care
altă
direcţiune. În ceia-ce privește însă grija ce inspirati
(generalului
Zotoit) Românii, nu' era de fel întemeiată, fiind-că
cele 42 bata-

liâne cu 120 tunurice s'ar fi întărit bine între
Isker și Vid, nu do-

rea alt-ceva de cât să fie atacați de către Turci
spre

.

a se măsura

cu ei. Într'o luptă defensivă, fînăra, armată
română ar fi prii-

smât botezul de foc în condițiună cu mult mai favorabi
le, de

„cum a fost cadul cu asaltarea redutelor.
burcescă».
|
De îndată ce 'și dă părerea într'acest sens asupra
acestui punct.

atins și de autorul scriere : Russes et Turcs, şi
după ce într'un
mod indirect şi șiovăitor parc'ar vrea, să afirme
că pentru Ro-

mâni și pentru resultatul întregei campanii,
acestă disposiţiune

ar
fi fost mai avantagiosă de cât cea adoptată,
acest autor uimâză:
«Dacă Ruşii pe malul drept ar fi dispus de
mai multe forţe și n'ar

fi lăsat la Lovcea o garnis6nă prea numer6s
ă într'un mod

inutil,

dacă n'ar fi lăsat pe Şiacovskoi să stea
cu corpul săi al XI-lea în
nelucrate, sub pretext de reformare,
la o mare depărtare de Os-

man-bazar, lucrurile de sigur ar
fi luat altă turnură».

Pe urmă,
după ce a terminat enunţarea primului
punct al criticef sale, D-sa
trece la al doilea. punct şi critică cu
cea din urmă violență încredinţarea comande! supreme a armatei
de vest în mânele M. Sale
Principelui Carol, iar nu într'ale
generalului Zotoift, critică ce am
reprodus în întregime la finele volumul
ui al II-lea.
;
Acea critică e basa fundamentală
a tuturor celor-lalte și chiar
isvorul pătimașelor imputări
ce D-sa face armatei române
în
opera sa. Ciuda d'a se vedea,
ei Ruşii, ei oficerii unei armate
bătrâne, ei generalii încărunțiți
pe nenumărate câmpuri de bătălie,
.
unul mai glorios ca altul, puși
sub ordinele Capului suprem
al ar-
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matei române și pe un picior de perfectă egalitate, dacă nu tocmaj de o 6re-care inferioritate, faţă cu o armată tinără neispitită
şi fără nică un trecut r&sboinic ca a nostră ; iată causa supărăriă
a iritaţiunei Rușilor contra, nâstră și a relaţiunilor puţin prietenesci dintre ei şi noi ce ai durat aprope dou&-deci de ani.
Acâstă, critică ce D-l General ne aruncă nouă în spinare e nedreptă și asupritore, căci tâtă lumea, scie că Rușii, în frunte cu
marele Duce și chiar cu Împăratul lor, a fost siliţi să încredințeze
acea comandă M. S. Domnului nostru, căci ea a fost cerută ca 0

condiţiune sine-qua-non și impusă de M. Sa ca preţ al cooperărei

armatei române alături de cea rusâscă, şi iarăși totă lumea scie că
Rușii ai fost siliţi s'o primescă ca p'o necesitate ce nu se putea

întătura, căci Soleiman Pașa îi prăpădea la Șipca și ei nu puteai

să trimetă ajutore lui Radeţki că n'aveaii de unde.

,

În al treilea rînd, generalul Kuropatkin abordeză chestiunea re-

cunâscerilor făcute prealabil de Ruși, și iată ce dice:

«La statul major al generalului Zotoff, serviciul de informaţii nu

era organisat cum ar fi trebuit să fie, adică cu spioni, locuitori
bulgari, prisonieri, ete. Cele mai depărtate intrări care conduce la
de
Plevna, între ripa, 'Tuceniţei și satul Griviţa, se putea îndestul
topografice
ridicărilor
a
și
bine studia prin ajutorul recunoscerilor
executate până ătunci, pe când cele mai apropiate intrări și așe-

fel cunoscute ;
_ darea întăririlor turcesci, din contră, nu erai de

laîn ceea-ce privesce dispunerea trupelor turcesci în interiorul
despre
Terenul
idee.
mică
maj
cea
n'aveam
gărului, despre acâsta
vis-a-vis
apus de ripa Tuceniţei, de lângă șoseaua Lovcea-Plevna,
recunoscut.
puţin
de dealurile verdi, n'a fost câtuși de
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aducă, nisce fol6se mai esențiale de cât trupelor
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dar, înainte d'a.le porni la atac împotriva Turcilor, noi nu aveam .
nică,o scire positivă, din contra aveam informaţii forte exagerate
despre forţa numerică a Tureilor din Plevna, şi ne era cu totul ne-

cunoscută aședarea trupelor în interiorul lagărului ca: și în inte-

riorul d'imprejur. Cele-Valte pregătiri pentru atac (adaogă, auto-

rul pâte în mod ironic), fusese luate cu mai multă iîngrijire» 1).

Acestă, critică, aspră făcută de un oficer general rus, prin care

blama cu severitate planul conducerei destinelor viitore ale arma:

tei ruso-române de către statul major rus, cred că scutesce mai

bine de cât ori-ce altă apărare armata română de acusaţiunile

formulate în contră-i de generalul Parenzofi, și o punela adăpo-

stul acusărei făcută de D-sa cum că atacurile române aii fost date
în modul cel mai de plâns posibil. Cum puteai să fie atacurile bine
conduse, când recunâscerea terenului atacat nu era îndestul de
bine făcută și situaţiunea sa topografică mai de loc cunoscută?
cum putea cine-va să mergă cu siguranţă orbesce și pe pipăite pe
un teren ce nu cunoscea? cum putea un comandant să ia precau-

ţiuni mai din vreme ca să îndreptede atacul contra a două redute,
pe când recunâscerile și planurile făcute de statul major general
rus spuneai că în partea locului era numai o redută ? şi cum pu-

teaii Românii să facă o recun6scere a lor proprie cu oficeri de stat
major din armata lor, bine studiată, bine controlată și pe îndelete,

cum reclamă o asemenea operaţiune, pe când în Qiua hoţărită ca,
să se facă, ploua mărunt şi apăsat? Recunscerile nu se fac atunci
când atmosfera e copleșită de câță dâsă și pămîntul învelit întrun
întunerec ce împiedecă privirea, d'a vedea prea departe, iaro grabă
ca aceia ce puneaii Rușii d'a da atacul mai nainte ca Românii să'și
prepare bine atacul,îi oprea d'ași face planurile lor proprii. |
Ia să vedem acum ce dice Kuropatkin și despre direcţiunea atacului, ca să ne încredințăm a cui a fost vina și cine a făcut încurcăturile care ai împiedecat succesul în diua de 30 August?

«Direcţiunea atacului n'a fost bine alesă, dice D-sa. Frontul de-

spre răsărit al Turcilor, întinderea dintre riul | Griviţa și rîpa Tu1) Vedi Critice retrospeclive asupra r&sboiului ruso-turc din 1877—1878,
de generalul Ruropalkin, Vol. I, pag.
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ceniţa, era cel mai bine întărit şi terenul dinainte cel mat nefavorabil pentru conducerea atacului; (pole largi și deschise, ce puteai
fi măturate de către apărători prin focuri frontale și încrucișate).
Pentru atacarea, acestui front, era nevoe să se ia, pe rând trei linii
întărite. Posiţiile artileriei nâstre de dinaintea acestui front pose-

daii în particular un caracter pasivşi nu îngăduiati putinţa unei
apropieri succesive de posiţiele inimicului. Reduta Griviţa, punetul cel mai despre răsărit al posiţiei turcesci, nu avea o însemnătate mare, de ore-ce căderea ei în mânele dușmanilor nu îngreuia de cât forte puţin situaţiunea 'Fureilor.
În general, atacul linielor dintre ripa Tuceniţei şi Griviţa: a fost
frontal și eondus într'o direcţiune pe care Turcii, cn privire la linia
lor de retragere, o doreaii cu deosebire. Cu mult mai mare folose
oferea atacului linia întăririlor despre miagă-nopte dintre satele

Bucavelek (Bucova) și reduta Griviţa, precum și linia despre miadă-di dintre ripa Tuceniţei până în apa Vidului. În casul unui atac
principal încoce despre miadă-nâpte, am fi dat peste un şir de posițiuni consecutive situate în apropierea celor turcesci. Uvragele

din faţa. n6stră erai cele mai slabe și prin luarea redutelor Soleiman-Pașa-Tabia și Baș-Tabia, separam cu înlesnire grupa uvragelor de la Opanez şi redutele Griviţa de cele-Valte întăriri ale
Plevnei.: În direcţia acesta, Turcii se asceptaii ma! puţin de cât
prin ori-care altă parte la un atac din partea, nâstră.
«Daca din contra, atacul principal ar fi fost îndreptat despre

miagă-qi, printre ripa Tuceniţei şi apa Vidului, și ar fi cădut în
mâna n6stră reduta lunces-bei-tabia, atunci intram relativ cu mai
multă ușurință în stăpânirea sectorului atât de întins și forte. important al lagărului întărit cuprins între piraele Tuceniţa și Griviţa, și printr'acâsta, ne-am fi găsit chiar.pe linia de retragere a

'Fureilor. In raportul ce a făcut după lupta de Ja Plevna, generalul
Zotov spune că ela considerat ca cheie tactică și strategică,a lagărului întărit uvragele care acopereaii Plevna despre şoseaua, de
la Lovcea, adecă acele care eraii situate despre apus de ripa Tu-

ceniţei, (redutele Crișiii și Scobelev No. 1 și 2); însă daca conchidem după aşedarea, şi dirigearea tuturor trupelor armatei de apus,

.
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după dispunerea reservei principale și împrejurarea că, din. 107
batali6ne numai 22 aveai să lupte pe șoseaua, de la Lovcea, putem presupune că importanţa sectorului despre apus de ripa Tuceniţei n'a fost recunoscută de cât numai în urma luptelor de la
11 şi 12 Septembre.
«Cu tâte lacunele esenţiale ale acestui plan hotărit pentru luarea Plevnei, părerea mea este că noi dispuneam până într'așa grad
de un număr de trupe și mijloce superidre Turcilor, în cât chiar acest plan ar fi putut să isbutescă daca ar fi fost executat
cu energie, dacă ar fi fost condus cu iuţelăși dacă ar fi existat o sprijinire
reciprocă între diferite arme» 1).
_
Daca am dispune de spaţii și am reproduce chiar după Kuropatkin descrierea, atacului redutei Omar.bei-tabia făcut de generalul Kriloft, și Ibraim-tabia de către generalu! Kriidner, cititorul

sar convinge că acestă din urmă imputare se adresati trupelor
din centru comandate de cei mai energici și mai pricepuţi generali ruși, și că ea era bine meritată, căci trupele lor abia aii ajuns
până la malul redutei dușmănesci și aii fost respinse cu nisce per„deri înspăimântătâre, tocmai din

causă că aii condus

atacul cu

multă moliciune și zăpăcelă, și ati trimis colânele de asalt strînse
în pachete cot la cot, iar nu în linii risipite, cum cere tactica Mo-

dernă de când sai inventat armele cu tir rapid.
|
ă
Afară de acâsta mai a fost la; mijloc şi altă causă care a mic-.

șorat forte mult șansele unui succes desăvirșit în diua de 30 August saii a dona qi. Precum scim într'acea qi Scobeleft a pus mâna

pe două redute d'o importanţă capitală care, dacă ar fi rămas de

atunci în mânile Rușilor, ar fi silit pe Osman Pașa ca ehiar- de a-

tunci să părăsescă Plevna spre a se întări alt-unde-va. Acele redute fură reluate de Turcă în diua de 31 cu mari perderi. Vă&dendu-se atacați, Imeretinsky şi Scobeleft au cerut la timp şi cu multă

insistenţă ajut6re grabnice și numerose de la vecinii lor K
rilloff și
Leviţzki, precum și de la Kridner și Zottofi, dar după ce p
riimi de
la Krilloft abia câte-va batalisne care nu fură îndestulăt6
re, şi de
1) Ibidem,

pag. 425-—427,
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la Leviţzki și Kriidner nici un singur om, apoi priimi de la Zotoft
drept ori-ce âjutore unul după altul următârele ordine:
«Din ordinul comandantului șef, vă prescriu ca atât D-v. cât şi
generalul Scobeleff, să vă fortificaţi și să vă menţineţi în posiţiunile ce ocupați actualmente, până la:un noi ordin. N'așteptaţi ajutore că n'avem de unde să vă trimetem; aştept raport precis asupra perderilor ce aţi suferit la 30 August (11 Septembrie).
- Zotofi.

La, 101/, dim. generalul Scobeleft în loc de ajutorele ce aștepta
de la Kriloff cu patru ochi, pentru că Turcii îl svintaii cu atacurile
lor repetate, priimi pe colonelul Orloff care * înmânâ următorul
ordin:
«Din ordinul Marelui Duce, Comandant Şef, vi se face cunoscut
că, dacă nu veţi putea să vă menţineţi în posiţiile ce ocupați, începeți, dar nu maj nâinte d'a însera, să bateţi în retragere încetişor spre Tuceniţa, fiind acoperit de cavaleria generalului Leontieft. Comunicaţi acest ordin A. S. I. Pr. Dmeritinsky. Pădiţi cel
mai mare secret în privinţa sa ; nu mai încape nici o îndoială pen-

tru mine că vă veţi sili a-l înţelege și veţi lua măsurile necesare
pentru execuţia sa.

«Reduta. Griviţa e în mânele nâstre, dar nu ne mai rămâne nimic pentru a continua ofensiva; adi s'a decis ca să ne retragem

încetinel.

!

31 August, 8i/2 ore dim. .

General Zototi 1).

Ce reese dintr'aceste ordine ? nimic mai mult de cât că gelozia,
era, în fl6re în armata rusâscă, că laurii câștigați de Scobeleit la.
Loveea și la Muntele verde a, făcut gelos chiar pe șeful statuluimajor rus, şi că acea gelosie a, făcut să 'și uite datoriile dictate

de patriotism și de sentimentul | implinire datoriei și la împiedicat
- 1) Vegi La Guerre d'Orient en 1877—1878,
par Un 'Tacticien, Fase. IV, pag. 157--158.
V. VI.

etude siralegique et taclique
N
31
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d'a trimite ajutorele necesare acelora ce asudai sânge luptându-se

cu forţe împătrite. Nu e vorba, în consiliul de r&sboii ce sa ţinut
într'acea, qi sub presidenţia, Impăratului, sa adoptat propunerea

M. Sale Domnului nostru d'a renunţa la atacuri și d'a recurge la
asediii în regulă, dar cu tâte acestea lupta de pe Muntele verde
era o continuitate a luptei din qiua precedentă, prin urmare cu ea
se putea, face excepţie trimițendu-i-se ajutârele reclamate.
Nu s'a. făcut ast-fel şi r&ii s'a făcut, căci s'a produs un prilegiii
forte priincios d'a se lua Plevna mai "nainte de 28 Noembre 1878.
Ceva mai mult; după ce în diua de 29 August a sprijinit cu căldură hotărirea luată de Marele Duce Nicolae d'a se da a doua di
atacul cu ori-ce preţ, în giua de 31 August, cu tâte că 17 bataline rusesci și 24 românesci, cum pretinde general Kuropalkin,

în total 41 batali6ne cu vre-o 100 tunuri, aprope tot atât cât avea
și Osman Pașa, nu participase de fel la atac, şi cu tâte că sorta,
succesului celui d'al treilea atac se juca într'acel moment pe Muntele verde prin lupta dintre Scobeleii și Turci, totuşi general Zotofi, de astă dată găsi bună ideia M. S. Pr. Carol d'a renunţa la un
noii asalt și d'a transforma atacul în asediii, și luâ disposiţiuni d'a
se abţine toţi pe tâtă linia și d'a renunţa d'a mai continua lupta.
Tote aceste enormităţi revoltătâre ce sunt mărturisite în mod
categoric de Kuropatkin aii foşt comise numai ca să smerâscă pe
Scobeleff și să-l silâscă, să se retragă din posiţia, ce ocupase cu
atâta trudă, învins și rușinat, pe când trupele lui Leviţky și Krilloff
la o depărtare numai de patru chilometri stati în nelucrare ocu-

pându-se cu reformarea companiilor și batalionelor lor și cu umplerea rîndurilor spre a acoperi perderile ce înfruntase în ajun.
Zetoii a fost cu prisos pedepsit pentru acâstă răutate sufletescă.
Mai întâi el a fost pedepsit prin faptul bine constatat că Grivita

a fost luată mai numai de Români, chiar și de rătăciţii colânei lui
Gramont, dintre care regimentul al 14 de dorobanţi a intrat în
re-

dută de o dată cu batalionul al 2-lea de vânători și regimentul
15

de dorobanţi; a fost pedepsit asemeni prin faptul că
brigada ru4
sescă
de sub comanda generalului Radionof a sosit abi a
la spartul
tirgului, după ce Românii aii înfruntat în ei asalturi
consecutive şi

-
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aii năvălit să dea pe al patrulea, și aii reușit să intre în redută mai
“naintea Rușilor; a mai suferit încă o pedepsă și mai crudă: din or«dinul Țarului fortul cucerit a fost lăsat în stăpânirea Românilor
sar nu în a luk Schilder Sehuldner cum hotărise D-sa. Amai priimit

încă și a patra pedâpsă: a doua di, când, după cucerirea Griviței,
ia lumina unui s6re strălucitor după o di de plâe, când a alergat
în reduta cucerită ca să se bucure de vederea resultatului ce a
“obținut, a fost nevoit să suspine din grei. Atunci în loc să se bu-

-cure și să se îngânfe cu marele succes ce a dobândit numai graţie
hărniciei Românilor, a suspinat din adânc vădend că reduta luată
nu era o posiţiune dominantă, nici cheia Plevnei de care depindea

sorta acestei cet“, şi nici o posiţiune prin posesiunea căreia ar |
fi putut să spere că va, dobândi capitularea sa, peste câte-va dile,
iar nu ore cum se dicea în ajun, ci ea era, vecină cu alta tot atât
„le puternică ca și dînsa, dar care era aședată pe o posiţiune domi-.
nare, la o depărtare numai de vr'o 350 de metri şi că între ambele redute era o vale largă cam de vr'o 250 metri, care era domi-

nată de un deal care ascundea p'a doua redută privirilor aliaților
din partea despre satul Griviţa în dosul căreia se pitea. Mai vădu
că de la ea spre Plevna se țineai lanţ mai multe drumuri acoperite, mai multe rădanuri și redute, un lagăr întărit care o legaii de

fortarile Baş-Tabia, Soleiman-Pașa-Tabia, adică Bucova și Opanez
Şi în fine alte drumuri acoperite care mergeii până la tabăra cea
mare. Tote acestea îl făcu să suspine și să recunâscă că în zadar a

fost atâta trudă și jertfe omenesci ; Plevna nu era de luat dintr'„acea parte ! În fine a cincea ped&psă fu mai aspră ca tote ; în urma
reclamaţiunei formulată de către M. Sa Domnitorul direct către
Împăratul, protestă, într'un mod categoric contra atitudinei D-sale

faţă cu M. Sa, șeful săi direct, general Zotoff a fost dessărcinat de
“înnalta

fancţiune ce ocupa, a fost trimis în Ruşia să ocupe altă

funcţiune de puţină importanţă şi postul de șef al statului-major
al armatei de vest a fost încredinţat renumitului general Todleben
1egendarul apărător al Sevastopolului.
e
Tâtă urgia nesuccesului atacului de la 30 August cădu numai
pe capul pietului general Zottof, cu tâte acestea dobândirea Gri-
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viței No. 1 tot fu un balsam consolator pentru Ruși și un motiv
de orgolii bine meritat pentru Români. Prin cucerirea sa Rușii se
consolară de perderele enorme ce suferise şi de scăparea din mâni
a celor două redute după Muntele Verde; iar vederea Griviței No.

2 fu un măr ispititor spre care se îndreptară cu poftă tte privirile:
şi tote dorinţele, mal cu semă ale Românilor care erai mai apr6pe de el.

Prin posesiunea lor Românii ai putut mai apoi să observe tâtemișcările făcute de Turci în tmna anului 1877, să intre în con-:
tact cu fugarii lor goniţi de f6me, să afle prin ei adevărata situa-țiune a, lui Osman, și în dimin€ţa dilei de 28 Noembre tot prin ea
să observe din dori de di mișcările de retragere ale Turcilor, și
plecând de la ea să'i urmărescă pas la pas, să ajungă până la Opa-:
nez prin valea Griviței, să suie câsta prin drumurile croite de Turci,

să înconjore pe culmea sa trupele lui Edhem-pașa și să 1] silscă
să capituleze număi prin mișcările tactice și strategice combinate
şi puse în practică numaide oficeri Români fără nici un amestec *
al celor rusesci care aveai de lucru într'altă parte.

XXXIV.

Purțarea Românilor pe câmpul de răsboiii judecată
de streini.
După ce prin ajutorul atâtor mărturii incontestabile, date de
personagele cele mai competinte, cum că culpa greșelelor comise
înnainte de 30 August nu pot să cadă în sarcina Românilor, ci întra Rușilor, care aii fost autorii tuturor planurilor de răsboiii și a
disposiţielor luate aprope fără voia M. Sale Domnul nostru, să venim acuma a doua, acusare și să ne silim a dovedi, tot prin mărtuia, celor mai însemnați istorici streini, că și ea e tot atât de puţin
întemeiată ca și cea d'intâiii, și că puţinele imputări ce se fac co-

amandanţilor noştrii superiori, subinfluenţa sugestivă a unor imputări identice făcute de toţi generalii ruși, toţi într'un comun acord
aii recunoscut eminentele calităţi militare ale oștenilor noștri, și
întrun comun acord, inimicii ca şi amicii noștri, nu s'aă sfiit d-ai
prenumăra între ceimaide elită luptători. Dintre toţiscriitorii streîni numai D-l general Kuropatkin și un Tacticien fac până la ore«care punct notă discordantă în concertul general. D-lor ai găsit de

cuviințăsă facă 6re-care critice asupra modului cum a fost condus
atacul redutelor Griviţa și să găsescă 6re-care pete în modul cum
a fost dat atacul. În schimb toți cei-Yalţi n'aii avut îndestule cu--_ainte d'a lăuda avântul cu care tinerii oșteni aii sburat spre redu-
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tele inimice, da, le lăuda entusiasmul eroic cu care ai sburat la.

atac şi d'a admira bravura ce at desfășurat voinicii noștri înnaintea, pericolului, precum și disprețul de viaţă ce au arătat

lup-

tându-se cu mârtea. Voiii începe mai întâiă cu cel mai virulent.
dintre toţi defăimătorii noştri, acela, care mai mult ca toţi nu ne-a.
cruțat nici de loc când sa ocupat de noi. lată ce dice despre noi
„generalul Kuropatkin:
«Trupele ruso-române părăsiră posiţiele lor la 6 Septembre (2%
August) s6ra și ocupară în dorile dilei de 7 Septembre posiţieledin fața întăririlor Plevnei la bătaia tunului de posiţiele turcești.
Lungimea frontului pe care ne-am întins era de 9 chilometre, ceia.
ce vine câte 9000 6meni și 45 tunuri pe chilometru din linia ce
ocuparăm».
o
i
«Acestă aședare pote fi privită ca una din cele mai concentrate.
«Marşul unor asemenea mase pe întunerec și pe un teren puțin cumoscut, a produs într'un mod inevitabil încurcături și desordine; s'au greşit drumuri, sai încrucișat colâne, trebuia să
facă opriri prea lungi, puterile 6menilor aii fost puse la încercări
extreme, din care cauză trupele ai sosit forte obosite la destinație. După părerea n6stră, marșiul n'a fost bine orînduit; erat
prea multe trupe, mai mult ca jumătate în întâia linie. La corpul 9-lea, irei regimente mergeai în linia întâia şi tot atâtea la
reservă. Din 6 regimente ale corpului 4-lea de unde se hotărise

să mergă trei în linia, d'întâiii şi tot atâtea, la reservă, în timpul

marșşiului se găsea în realitate pe linia întâiă cinci regimente...
«n cât privesce reserva, formaţia de luptă a armatei române

ce înnainta spre Plevna a fost mai bine orînduită. Din trei
dividii numai a 4-a cu 12 bataliâne a luat posiţie
la 6 dinaintea
Plevnei. Cea-l'altă dividie a 3-a. cu 13 batalione
sosi în. posiţie la..
1 Septembrie și fu aședată la drepta, adică spre
miadă-n6ptea.

celei d'intâiii. Acestă divigie pierduse drumul şi
rătăcise încâce

şi încolo t6tă n6ptea într'o distanţă de câte-va,
chilometre. Dividia ce mai rămâne, adică a doua în forţă
ca de 17 bataliâns fulăsată pe tot timpul luptei de la Plevna în reservă
» Prin - urmare
Românii păstrase mai mult de 1 / din
trupele lor în reservă, ceia.

____487
ce însă nu le-a, fost de nici un folos, cu totă justeța calculului şi
păstrarea ei neatinsă până la asalt, și chiar la asalt n'a luat parte...
«Până la, 9 Septembre (28 August) bateriele românesci care păstrase obiectivele lor de pân'atunci, se apropiase din ce în ce mai
mult de uvragele turcesci. Cele mai apropiate se găseaii la o dis-

tanţă cam de 1200 metri de reduta Griviţa. O secţie din brigada.
a treia de. artilerie română înnaintase chiar până la 800 m. de
reduta turcâscă ; dar nu apucase să tragă mal nault de două sai
trei focuri, când glânţele inimice scâse afară din luptă pe coman-

dant, mai pe toți servanţii și caii. Turcii năvăliră din redută şi
din șanțurile lor spre a pune mâna pe tunuri, o companie română,
le apucâ, însă înnainte și aduse tunurile înnapoi... 1).
Aci fac un salt peste tot ce a dis autorul în privința pretinsei
cruţări ce făcuse Principele Carol trupelor românesci în dauna
isbândei generale, și a cruţării

făcută

de generalul

Zottov tru-

- pelor rusesci în dauna, aceleiași isbândiri, precum şi despre reserva de 24 bataliâne române care n'aă intrat în foc în diua de 30
August, fiind că deja am vorbit despre ele la finele Vol. II, și
ajungând la atacul ce a avut loc într'acea di, dati iarăși cuvintul
neîmblânditului critic ce nu era nică de loc dispus să ne cruțe. lată.
ce dice el într'aceâstă privință:
«Pentru atacul redutei Griviței se destinase 48 batali6ne. Dacă
aceste trupe ar fi fost conduse cu abilitate, ele ar fi putut să fe
sprijinite de focul a aprâpe 150 tunuri la o participare vitejescă,
a tuturor

armelor lor, ar fi putut să pue mâna nu numai pe re-

duta No. 2, ci, urmărind mai departe succesele

dobândite, ar fi

putut să intre în stăpânirea întregului front de miadă- -n6pte a la

gărului întărit, adică a redutelor Griviţa No. 1 și 2, Baș-Tabia și
Soleiman Paşa-Tabia».
Negreşit dacă, Românii ar fi fost bine conduşi de nisce generali
capabili ca Krudner și Krilofi, ei ar fi atacat ambele redute, cum experimentaţii generală ai atacat redutele Omar-bei-Tabia și Ibra1) Vedi Critice reirospeelive etc. de general

434—435,

ă

Kuropatkin, Volumul. I, pag.
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im-Tabia, adică ar fi ajuns chiar până la șanțuri, cum ai ajuns și
Ruşii, s'ar fi încercat să le ia, cum s'aii încercat și ei, dar nu le-ar fi
luat, ci s'ar fi întors înnapoi în pachete strânse întoemai ca Rușii,
pentru ca să serve tot ca ei Turcilor mai cu înlesnire drept carne de
tun. Evident ei ar fi suferit în retragere perderi împătrit mai mari
și ar fi revenit de unde ati plecat, făr de nici un succes, dar cu perder colosale, însă ar fi avut o consolaţie, ar fi imitat în mod fidel
pe Ruși. Ai noștri, fiind mai stângaci, mai puţin experimentați și
mai răi conduși denisce ofiţeri tineri și instruiți, dar Români, după
sforţuri uriașe și trei asalturineisbutite, ai luat în fine reduta Grivița No. 1 și s'aii menţinut în ea până la capitularea Plevnei.
«În realitate, urmeză generalul Kuropatkin, n'aii luat de cât reduta No. 1 și stătură după aceia diua întregă de 12 Septembre în
neacţiune, fără să fi băgat în luptă și cea-laltă jumătate din totalul trupelor destinate pentru asalt. Prin raport la numărul trupelor destinate acțiuneă din aripa dreptă, putem dice că activitatea acestei aripe a fost puțin încoronată de succes... (Negreşit ai fost încoronate cu succes sforţurile corpurilor IV și IX
care, de și îndoite la număr de cât Românii, s'ai întors cu mânele
g6le și cu pierderi împătrite). Causa nesuccesului așteptat, o spune
tot: Kuropatkin, a fost:
«10. O singură comandă asupra trupelor din aripa dreptă na
existat ; a cincea brigadă rusescă care trebuia să opereze cu trupele române, n'a fostpusă sub ordinele generăluluă Cernat. Lip-

sesc asemenea sciinţe dacă dividia 2-a română care închipuia reserva aripel drepte, %-a fost sai nu subordonată.

«20, Înnaintea asaltului ea și în decursul qilelor ce'l-aii precedat,

terenul acțiunelor viitore al trupelor
din aripa dreptă, wa fost
suficient recunoscut; a treia div. română în loc să atace fața
despre miadă-nople a redutei Grivița No. 1, atacă fără, să fi
fost prevenită vedula No. 2 și fu respinsă.

«3%, Pentru pregătirea atacului se luase măsuri corespundătâre.
n rada operaţiunilor se construise în n6ptea despre 11 Septem-

bre amplasamente pentru baterii, la depărtare de
700—800

la redută.

m. de

Din nefericire n'avem nici o sciință dacă s'a armat
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aceste baterii. Peste 60 tunuri atiîi pregătit atacul. Din nenorocire
însă din causa ceţei dese, focul artileriei a, fost puţin eficace; ati
trebuit să asalteze reduta și șianţurile-adăpost, fără ca ele de fapt
să fi fost în de-ajuns bombardate. Asaltul n'a fost pregătit prin focuri de infanterie. Până la ora destinată, pentru atac, numai tru-

pele din aripa dreptă
nu fusese angajate în luptă, și dispuneaii de
puterea lor deplină».

Făcend acestă afirmare, autorul a uitat, negreșit intenţionat,
„ încăerarea de la 27 August în care armata română a priimit bo-

tezul de sânge, a căpătat primele Cruci Sf. George, a pierdut un
mare număr de luptători din al 13 regiment de dorobanţi, și a luat
din mânele Turcilor redanul din fața redutei Griviţa No. 1.
«49. Atacul div. 8 şi 4 a fost vitejesc, dar condus fără de abilitate și sfârşi printr'o înfrîngere. Diferitele episoduri ale acestuă ulac și pierderile suferite de unele sub-dividiună române,
dovedesc că tinerele trupe române, însuflețite cum era, de spiritul r&sboimic, ar [i fost capabile de faple gloridse dacă erai,
conduse cu abilitate. Cu deosebire mai crâncen și mai vitejesce
s'a bătut dividia 4-a. Câte-va sub-dividiuni de ale aceştia, ajunsese chiar aprope de șianţul redutei. După ce dividia 4 se retrăsese
după o luptă de două ore înnapoi în şianţurile-adăpost, ce reuşise a smulge mai "nainte din mânele 'Turcilor, pe la 6 ore porni
din noii la atac, unindu-se cu brigada rusescă ce înnainta spre redută, și participă cu ea la asaltarea sa. Batalionul al 2-lea de v6nători ce aparținea brigadei, (care brigadă ? cea rusâscă ? acâstă

neexplicare pare cam stranie), pierdu mai bine de cât jumătatea,
omenilor sti.

«La div. 3-a care a atacat reduta No. 2, atăcurile aii fost lip-

site de coheşiune (legătură); ele fură executate pe batalione; brigada 1 fu pusă în desordine, fără să fi atins vre-un resultat, iar
șepte batali6ne din brigada 2-a s'a rătăcit și n'a luat parte la asalt.
«50, În privința participării la asalt a prigadei div. B-a rusesci,
nu se luase nici o hotărâre positivă. La început aveaii de gând,
conform disposiţiunei, ca din acestă brigadă numai dout batali6ne

să atace Griviţa, No. 1 din partea despre :miaqă-di, de o dată cu
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Românii eare aveaii s'o atace despre miaqă-n6pte și răsărit. Se
vede €ă numai după ce s'a declarat neisbânda dividielor române,
s'a, trimis brigadei rusesci ordinul de a participa întrâgă la asaltul

redutei. Brigada porni la asalt pe la 5!J ore d. a. Putem afirma
că dacă cele 6 batalione rusesci ar fi executat asaltul de o dată.
cu a patra div. română pe la 8 ore d. a. am i putul înregistra alte resultate în. aripa dreptă. În tot casul nu putem atribui
vina întârdierei asaltului nici vitezelor regimente Arhangelgorod
şi Wologda, nici bravuluilor comandant general Radionofl» !).
Nu, probabil pâte din causă că în armata rusă e obiceiul d'a se

priimi ordine, dar nu și d'a se executa, sai pentru că e vre-un obiceiii ca, pe lângă ordinul oficial dat de șeful suprem, să se priimâscă-

de către comandanții unităţilor în timpul operaţiunilor, și ordine

confidenţiale date de ofiţerii subalterni care să contramandeze pe
cele oficiale. In tot cazul mie mai că 'mi vine să cred că și acâstă
întârdiere a, fost o drăcovenie infamă isvorită, din gelozia ce simțţea generalul Zotofi contra ori-cui se distingea printr'o faptă de
arme extraordinară, pe câmpul de răsboiă..

Am reprodus pasagiele de mai sus, scrise de un rus fanatic, de
generalul Kuropatkin actualul Ministru de r&sboii, și din citirea lor.
am constatat că D-sa în multe părţi e forte nedrept șși aspru față
cu noi, căci ne acuză de ceia ce n'am făptuit noi, şi nici din vina,

n6stră nu s'a făptuit, le-am reprodus pentru a vedea ori-cine că
chiar acest inimic hotărit al nostru, când evidenţa săritâre în ochi
l-a silit să mărturisescă adevărul, nu sa putut stăpâni d'a striga
coprins de emoţiune: «tinerele trupe române ai fost însufleţite de
spirit r&sboinic și capabile de fapte glori6se».
Tot ast-fel e silit să facă nisce mărturisiri identice și autorul
anonim ce se ascunde sub pseudonimul : Un tacticien, care în a-

parenţă se arată a fi obiectiv și imparţial, dar în realitate nu pierde
nici o ocasiune d'a apăra și lăuda într'un mod vădit pe Ruși. Forte
părtinitor e tacticianul nostru față, de Ruși, cu tote acestea nu se

1) Vedi Critice retrospeelive asupra răsboiului ruso-ture din 1877__1818
de general Kuropatkin, traducere română Vol. 1, pag.
501— 503.
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pâte stăpâni d'a mărturisi că Românii aii desfăşurat în luptă un
curagiii și o bărbăţie admirabilă. lată ce dice el privitor la lupta.
din jurul celor două Griviţe:
«Trei col6ne fură însărcinate să atace faimâsa redută Griviţa;
dar aci la drâpta armiei rusesci se simţi mai mult ca, ori-unde
efectul ceţei ce acoperea pămintul în cursul bătăliei de la 30 August. Prima, col6nă se compunea din prima brigadă a div. a 5-a

rusă, avend ca comandant pe general Radionofi și fiind compusă
din regimentele Arhanghel și Orange (Vologda) care deja fusese

însărcinate să dea atacul despre sud. Cele-V'alte două col6ne erai
compuse numai din Români ; general Cernat ministru de r&sboiă
român, le comanda în persână. O a patra colnă, compusă din
trupe din dividia 3-a română, fu însărcinată să facă o ocolire ur-

mată de atac spre Bucova (Soleiman-Pașa-Tabhia, așa se credea
- într'acea di, căci nu se scia încă de existenţa Griviței No. 2). Ea
întră cu bravură în foc și pierdu mulţi omeni.
«Cele trei colâne dirigeate contra lui Kerim-Tabia, fură, conduse într'un mod deplorabil; (evident hartele rusesci nu spunea nimic despre existența unei a doua muche de deal cu vale adâncă
ce se găsea între dâlul ce se vedea și reduta). Una din ele comandată de colonel Gramont se rătăci în negură și nu fu de nici o utilitate; aceia a generalului Radionoff sosi la redută cu o întârdiere
de 2!/; ore în urma, momentului fixat ; abia a treia putu să atace

la trei ore, conform disposițielor luate de mai "nainte... *
«Când apărură aceste trupe, fu un moment solemn de tăcere;
TŢurcii lăsară pe năvălitori să se apropie până la o mică distanţă;
după aceia deschise spre ei un foc ucigător nu numai din redută

dar și dintr'un șianţ săpat în josul ei, despre a cărui existenţă Românii nu sciait nimic și care i luâ în pieziș. Momentul era critic.
Trebuia, ca mai întâiii să scâţă pe Turci din şianţ mai 'nainte d'a
se gândi la atacul redutei. Năvălitorii fură, respinși de trei ori, dar
în sfirşit, după o pausă de câte-va minute, pe la șese ore, al doilea

batalion de vânători și al 16-lea, de dorobanţi, susținuți de regimentul rus Arhangel, se repediră din not înnainte și şianţul fu
luat după patru asalturi desperate.
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«Dar nu era vreme de perdut; de îndată ce luară șianţul, năvă-.
litorii se repediră ca să ia și reduta. Bravii țărani română merse
în fuga la asall, şi la 71|. ore sera reduta fu luată. Perderea
Românilor este de 56 ofiţeri și 2500 6meni morţi și răniţi; ea este
o dovadă de curagiul cu care acestă jună, armată și-a priimit
botezul de sânge. Cu tâte acestea acest fapt de arme n'a fost încoronat de un succes definitiv de cât în urma intrărei în luptă a
brigadei rusesci care opera despre partea de sud... şi trebui să atace
partea, din drepta a redutei pe când Românii atacaă partea din
stânga ; ei sosiră la 5 1/, ore după ce asaltul fusese dat.

_

«În mișcarea sa înnainte, general Radionoft fusese silit să se

oprâscă de două ori sub adăpostul unei muchii de deal pentru a.
pune ordine în batali6nele sale ; puţin câte puţin apropiindu-se
de redută intervalul ce exista între cele două

regimente în mij-

locul căruia artileria, trăgea, se închidea; și regimentul Arhangel
se aruncă cu bravură spre redută, sări șianțul și urcâ, cele trei
metre de înnălţime ale parapetului muiat de plâe.... Într'același
timp o parte din regimentul Volgda care a atacat reduta despre stânga întră într'însa prin gura sa ; iar restul regimentului, sub
comanda

colonelului Rocascefi, se repedi spre tabăra, situată în

dosul ei, bătu trupele câte găsi în ea și le opri d'a alerga în ajuto-

rul garnis6nei care a fost masacrată, după o resistență energică.
«Întracest moment trupele române din bat. 2 de vânători sub
comanda maiorului Popescu intrară în redută pe la
7 !j2 ore şi

„cu chipul acesta reduta intră în stăpânirea armatei
ruso-română;

în ea nu mai rămăsese decât Turci răniţi care
gemeaii şi horcăiaii grâznie prin tâte colţurile. Două stindarde
ŞI cinci tunuri,
iată care fu trofeele biruitorilor, trofee ce fură
împărţite în mod
echitabil între biruitori, Românii care băgase în
foc maă mulţi
luptători şi încercase cele mai multe perderi
în atacul redutei priimiră ca parte trei tunuri şi un steag.
Românii perduse
în primul atac ca, la o mie Gmeni, iar în al
doilea, aprâpe îndoit.
«Colonel Racasceft luâ comanda brigadei
(rusesci) în locul generalului Radionofi ce fusese rănit, și
puse la cale să reîncepă atacul taberei situate la apusul redutei.
În consecință lăsâ o part e din
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batalionele sale în redută și o parte în şianţurile de adăpost vecine. În timpul nopţii Turcii încercară de trei ori să reia reduta.
pierdută, dar de trei ori fură respinși şi puși pe gânâ cu virful baionetelor. Pierderile brigadei rusesci se ridicară la 22 oficeri şi la.

1300 soldaţi morţi şi răniţi» 2).
Acestă descriere este scrisă cu o vădită tendință de părtinire:
față pe Ruşi și sub inspiraţiunea legendelor scornite şi acreditate:
de Ruși în paguba comandanților noștri, cu tâte acestea autorul

ei, care de sigur a făcut campania în statul-major rus și a fost în
dilnic contact cu ei, a fost silit să mărturisâscă, pote chiar fără de

voe, că brazii ţărani Români ai alerga la asalt cu un avânt
și o împetuositate admirabilă, și prin numerul superior al.
luptătorilor ce aă băgat în foc şi prin pierderile superidre ce a,

încercat în atacul redutei, aă priimil trofeele cele maă multe :
trei tunuri şi un stg.
Debutul atacului este descris într'un mod aprâpe identic de au-

torul anonim al scrierei intitulată : Russes et Turcs, scriere ce
pare a fi compusă după notițele culese de fostul colonel frances
Gaillard, care a făcut campania în calitate de atașat militar pe
lângă persâna Împăratului Alexandru IL. Autorul acestei scrieri
face istoricul începutului atacului aprope într'același mod şi cu
aceleași cuvinte ca și un tactician, care mi se pare că ascunde.
chiar numele și condeiul colonelului Gaillard, ridicat mai apoi la.
rangul de general.

Acela ca și acesta, spune că era o negură desă când trupele române ai pornit spre asalt, că aceste trupe ai desfăşurat multă
bravură când ai sburat spre reduta tureâscă, că cele trei colâne
ai fost conduse în mod deplorabil, esact în conformitate cu cuvîntul de ordine dat de Ruși ca să se acrediteze legenda cum că
oficerii superiori Români erat cu mult mai inferiori celor rusesci,

şi că colonel Gramont s'a rătăcit bâjbâind în c6ţă. În ceea ce se
deosibesce de Tactician e numai în detalii; în ele autorul dă nisce

amănunte care sunt în genere în fav6rea oștenilor noștri, mai cu
s6mă în unele descrieri care sunt într'adevă&r mișcătore.
1) Vegi La guerre d'Orieni en 1877—1878 par

Un

Taclicien.
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«Trupele alese pentru atac eraă recrutate în mod eselusiv dintre robuștii moldoveni din părţile muntâse, care sunt mai sprinteni și mai răsboinici ca locuitorii câmpielor», dice autorul acestei
scrieri, negreșit în urma unei inspirați greşite care mai târdiu şi
mai cu s&mă la Smârdan, unde s'aii distins mai mult câmpenii, s'a

dovedit a fi eronată.
«Dorobanţi, urmeză D-sa, ati scoborât costa în fuga şi se ascunse în bălării, pe când vânătorii suiaă costa şi unii din ei ajungeaii în vîrful dâlului încoronat cu reduta turcâscă. Atunci fu un

moment de tăcere solemnă.

Turcii contând probabil pe. efectul

ce tactica lor va produce asupra acestor trupe tinere, lăsară pe

năvălitori să se apropie până la o mică distanţă, și după aceea
a început săi împrosce cu nişce împușcături ucigătâre atât din
redută, cât și dintr'un şianţ săpat ceva mai jos, de a cărei existenţă Românii n'aveaii nici o cunoscinţă și care 1 luâ în piezișiti.
Momentul era critic. Trebuia ca mai întâitt să scâtă pe Turci din
șianț, și apoi să se gândâscă la asaltul redutei. În faţa acestei si-

*

tnațiuni atât de gravă ofițerii Română fură la înmălţimea sar-

cinei ce le fusese încredințată, eă dovediră că disprețul de
snorte nu era numaă apanagiul exclusiv al Ruşilor care le manifesta cel mai suveran dispreț. Maior Şionţu personalitate bine
cunoscută în Bucuresci, se repedi cel dintâiii în şianț strigând:
înnainte copiii mei! înnainte, și fu omorit în şiant. Tâte impuşcăturile Turcilor loveaii la mir, și ei trăgeau de o dată din șiant, de .
pe parapet şi din redută. Ceva mai mult, începură și tunurile să,

verse foc și pară și făcură să curgă spre Români o grindină, de cartice. In câte-va minute o pătrime din primul batalion mușcâ. ţă-

rîna și restul.fu silit să se retragă, cătând locuri de adăpost, pe
când obuzele turcesci nu încetaii d'a le secera şirurile.
«Într'acel moment sosiră braviă dorobanţi, care în loc da o

rupe de fugă la prima salvă de focuri, precum detractorii armatei române aii predis că vor face, adunară la un loc pe
v&nătorii risipiţi și reîunoiră împreună, atacul șianțului
pe care
în fine îl luară, dar abia după patru asalturi desperate. Ni-

meni nu p6te să'și închipuiască spectacolul ce se oferi intr'acel
mi.
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nut înnaintea, ochilor Românilor! Răniţii căduți, dintre care mulţi
ofiţeri, fusese horibil ciopărtiţi de Turci. Mai ales s&rmanul major
Şionţu fusese desfigurat în modul cel mai îngrozitor.
«Nu era însă vreme de pierdut. După ce șanțul fu luat, trebuia
să începă asaltul fără zăbavă. Bravii ţărani români cu o înfățișare
îndestul de ciudată, cu opince în picidre, cu lungi bluze albe pe
Corp, Și în cap cu căciuli de hârşie nâgră împodobită cu pene de

curcan, reluară sborul și porniră înnainte. Mare le fu spaima însă
când ajungând în vîrful delului unde credeai că era reduta se vă-

dură despărțiți de ea încă de o vale largă cam ca de lacinci și până
șese sute de metre! Nimic nu pâte fi mai

amăgitor ca terenul a-

cestel ţări care e brăsdată,în tote părțile de ondulațiuni scurte,
şi nimic ca aceste desagreabile surprize nu e în stare să demora-.
Tiseze trupele cele mai oţelite. Nici comandantul dividiei a 4-a, nici
general Cernat și nici statul major român n'a avut cunoscință de-

spre existenţa acestei vâlcele.
«Cu tâte acestea, Românii nu "și pierdură cumpălul, ci de în-

dată ce audiră semnalul, toți se repediră spre vale ca us torent; o teribilă împușcătură, îi întâmpină, dar cu tâte că fură de-

cimate, batali6nele lor nu se opriră în drum. Lasuiș, fiind pămentul alunecos din causa ploii ce cădea într'una, alunecai la fie-ce
pas ce făceaii şi cădeati adesea, dar ei se ridica numai de cât spri-

jinindu-se în baionete şi urcati mereii costa dâluluj. Pe acestă costă cădură ca să nu se mai secole mulți ofiţeri împușcați de trăgacii
turci care le cunosceai uniformele. In sfirşit peste câte-va minute
Românii sosiră sub redută. Primul care sui pe crâsta parapetului
fu căpitanul de infanterie Valter Mărăcineanu care fu ucis în momentul în care înfigea într'o fascină un fanion și striga soldaților
săi: Innainte copii! Ordonanţa sa fu isbită de morte peste câte-va,

minute.
-

II

«Ia mantaua, căpitanului, dise el unui camarad, căci ei nu
pot s'o mai duc, simt c'o să mor.
—

«Cu tâte sforţurile cele mai uimitâre, năvălitorii fură siliţi să se

retragă în lipsă de ajutâre ; căci colâna lui Gramont se rătăcise

şi o întârdiere neexplicabilă reţinea pe Radionofi departe de re-
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dută, ast-tel că eroica colână rămâind singură, fu prea slabă ca să
învingă atâtea dificultăţi. Retragerea nu se făcu fără de primejdii;

două bataliâne de nizami eșind prin două părți din redută, aprpe
înconjurară un batalion de dorobanţi.

Drapelul acestui batalion

era aprâpe
să fie luat de dușmani; dorobanţi îi sfâșiară stofa, o
împărţiră între ei în petice mici și ast-fel aduse colonelului după
sfirşitul bătăliei steagul întreg darîmbucăţit. Unul din căpitani, M.
Pruncu, vechii ofiţer în legiunea străină din Francia, cake purta.
pe piept medalia Crimeei și a Italiei, transportă, pe braţe prin soldaţii săi un tun, al cărui afet fusese sfărîmat și pe care Turcii se.
încercase să pue mâna. La sfârşitul luptei din 196 Gmeni câţi com-punea compania sa, rămăşese numai 20 6meni nerăniţi.....
- Împăratul din înnălţimea observatorului săi urmă cu nelinisce,
pe cât îi permitea c&ţa, peripeţiele acestui atac. Întristat de ne- succesul Românilor, se duse spre Radisovo, unde ajunse tocmai
ca să asiste la al doilea eșec al lui iSrilofi. Se spune că ar fi privit
cu ochii inundaţi în lacrămi cum

bravii

săi soldaţi

decimaţi de:

glânţe se clătinară, se opriră şi apoi dădură înnapoi, şi încă o dată
sub focul apărătorilor redutei, și în fine o luară la fugă în desor-dine în tâte direcţiunile. Oficerii săi fură siliţi să 1 ia cu sila pen-.
tru ca.să '] smulgă de la acest spectacol dureros, şi abia ishbutiră.

să'l ducă departe de aceste locuri înfiorătâre și săi înduplece să
apuce cu întristare drumul spre marele cuartier general de la Poradim. Abia, a doua di în dorii dilei, află prin unul din adjutanţii
săi, printr'un oficer tătar anume Gingis-chân, cum că reduta Griviţa a fost luată două ore în urma atacului neisbutit la care asi-.

stase. lată cum se întmplaşe:
«Brigada lui Radionoff după ce a umblat mai mult timp prin:
negură, a isbutit în fine să se apropie de redută și la 150 metrede dinsa, s'a întâlnit cu Românii din prima col6nă. De îndată ce:
se întâlniră numai de cât aliaţii stabiliră ca Rușii să atace laturea
dreptă iar Românii pe cea stângă, și la 5 1/2 dătură atacul. (După
ce descrie în ce mod a fost dat acel atac de către

Ruși, descriere:

făcută de no! la finele vol. II-lea), autorul adaogă : Într'acelast timp.
bravii dorobanţi din Botoșani r&sbesc în redută prin partea opusă
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şi înfig stegul lor pe parapet. Un soldat Român de vânători care a
priimit șepte glnţe în pălărie, puse mâna pe un steg de artilerie

verde brodat cu fir, având în mijloc semiluna și ţifra Sultanului.
Acest om (care cu primejduirea vieţii a smuls acest steg din mâ-

nele stegarului turc) a fost peste câte-va dile priimit în Bucuresci
în mod triumfal...
«— Eram înnaintea, celor-lalţi, spunea el, vream să împung un
Ture cu baioneta mea, când tot de o dată zăresc nu departe o namilă de găligan fugind în mâni cu un steg. Numai de cât mă cor-

“torosesc de Turcul mei, ochesc pe fugar și '] văd că cade. ME reped spre el și 'l ajung toemai când se căsnea; să scâtă din cingă-: t6re un revolver. Mai 'nainte d'a isbuti să mă ochiască îi străpung
pieptul cu baioneta, şi pui mâna să 1 smulg stegul. Omul murise
dar își ţinea mânele încleştate de lemnul stegului. Îmi daă tâte si-

linţele ca, să % desprind mâna dar îmi fu peste putință. Într'acel
moment

alţi doui Turci se repediră spre mine; mă puseiii în stare

de apărare, și dându-mi s6ma de primejdia în care mă găseam,
îmi rotiiii îngrijurat ochii în jurul mei. Din norocire sergentul şi
caporalul mei vădură primejdia în care mă găseam, se repediră

spre mine, omorîră un Turc, omoriră și pe cel-Valt și eii isbutiiii
să smulge stegul din mânele încleștate ale stegarului.

«De şi între două focuri Turcii resistară, ca nisce desperaţi; se
înt&mplară multe scene grosnice în șanțurile redutei în care lupta

durâ, mai bine de dou ore... Aceia ce mărea grozăvia măcelărirei
era întunerecul care veni pe dată și făcu pe Turcii din a doua re"dută situată la 200 sai 250 metre în dosul celei cucerite, să tragă

orbesce în amici ca şi în inamici și să omore cu mânele lor pe mai
mulţi din apărătorii lui Kerim-Tabia, (de Turci ea se numea CanliTabia). În fine pe la 7:/, ore sera reduta cădu cu desăvirșire în
puterea armatei ruso-române și în ea nu mai rămase de cât tur-

cil răniţi care gemeaii prin colţurile tabiet» 1).
Aceste scene mișcătâre pline de peripeţiile cele mai emoționăt6re, descrise de pana unui om de meserie care era mai mult a1) Vedi « Russes et Turcs», Vol. 1, pag. 406 —409.
V. VL.
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micul Rușilor de cât al nostru, cred e'aii dovedit tuturor cititorilor
cum că Românii n'aii fost nici de loc o încurcătură jignitore pentru Ruși în diua de 30 August 1877, ci din potrivă aii produs Îm“ păratului lor singura mângâere şi ușurarea dintr'acea di din tote
“punctele de vedere durerâsă pentru EI. Aceste peripeții sunt confirmate şi de alt autor, de Amedâe Le Faure în opera, sa, întitu-

lată : Histoire de la Guerre d' Orient 1877—1878.
Iată ce spune D-sa despre purtarea Românilor într'acea, qi me-

morabilă :
_
i
«Românii atacară în mai multe rinduri reduta centrală din fața
Griviței, dar mereii fură respinși ; ba încă detașamentul de esealadare fu cu desăvirșire distrus până la cel din urmă, om; ofiţerii
şi soldaţii periră chiar pe malul de suișiii al șanțului. La 5 ore asaltul era. respins pe totă linia şi nu r&măsese de cât prea puţine
trupe în reservă. La extrema dreptă infanteria română se bătea cu bărbăţie fără să facă mari progrese. Ceva, mai înnapot Îm-

păratul, Marele Duce Nicolae și Principele Carol urmăreaii cu atenţiune progresele atacului.

,

|

«La 5 1/2 ore din s6ră, atunci când diua părea perdută la centru, Ruşii făcură o nouă cercare ; prima brigadă din Div. 5 care

sta ascunsă într'o vale din drâpta Griviței, se repedi să atace marea redută turcâscă, despre laturea stângă pe când trupele române
o abordaii despre laturea dreptă. Acâstă brigadă comandată de gegeneral Radionofi se compunea din regimentul Pr. de Orange (Vologda) comandat de colonel Ricacioft şi din regimentul de Arhan-

ghel comandat de colonel Baron de Schlitter.

«De-astă dată atacul fu mai bine condus, (negreșit, căci de astă-

dată, prin intrarea Rușilor în foc, el s'a dat din drâpta și stânga,
adică cum fusese de mai nainte hotărît) ; inimicul fu atacat de
odată din două părţi; pote că şi Turcii erai sleiți de puteri prin

sforțurile ce făcuse pân'atunci. În decurs de mai.hine de o oră sol-

daţii Ruși înnaintară dând mereu focuri și furișându-se
d'a lungul
ondulaţiunelor terenului.
Ă
«La 7 ore trupele aprâpe atinse reduta; dar trebui
a, să iasă la,

luminișiii și să dea atacul sub ploia de
glânţe care curgeaii ca o
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grindină. Soldaţii săriră peste șanțuri cu ajutorul scărilor și al
fascinelor, și pătrunse în interiorul redutei atât prin gura sa cât
-şi sărind peste parapete. Turcii se apărară cu energie și se lăsară,

:să fie uciși mai bine de cât să se predea.
«Generalul Radionoff fu rănit la, picior și baron de Schitter fu
“aacis alergând la asalt în capul regimentului săii. Rămânând sin-

gur colonelul regimentului d'Orange priimi o puternică isbitură în
„cap, dar cu t6te acestea rămase în capul brigadei și-i luâ comanda.
La 71|, reduta fu luată de Ruși cu 5 tunuri Krup de oţel și 2 drapele. Mai de odată cu Rușii, batalionul de dorobanţi din regi-mentul 16 Botoşani, a intrat în redută prin laturea opusă şi
a pus mâna pe un stindard....». Acest scriitor în descrierea ce face faptelor istorice petrecute
“întracea di mai că nu face pomenlă de Români, trece peste faptele lor de arme cu ușurința cu care aii trecut după dânsul toţi
istoricii Ruşi în descrierile făcute de ei, nu intră nici într'un de“talii asupra faptelor lor, micșoreză, în mod intenţionat numărul
luptătorilor lor, și se feresce ca de foc d'a spune ceva despre stor-

ţurilece ai făcut ei în trei rînduri și de uimitorea vitejie ce ai de-

sfăşiurat tote detaşiamentele lor și mai cu semă, Bat. 2 de venători, dând asalt redutei în trei rînduri, în decurs de aprope patru
ore de luptă neîntreruptă, şi d'a se menţine în jurul ei după ce aii
-fost respinși. Cu tote acestea, chiar prin muţenia, sa întreruptă de
-xarele pomeneli ce face, seote în evidenţă bărbăţia și tenacitatea,
„ce ai desfășurat Românii, menţinendu-se în apropiere de redută

din care Turcii aruncat spre ei într'una o grindină de glânţe, și d'a

alerga, după patru ore de luptă fără de răgaz, la al patrulea atac,
pe când Rușii lui Radionofi se odihneaii la umbră în decurs de 2 */a
„ore de foc şi pară. Așa se scrie istoria în Rusia și sub inspiraţia

Rușilor.

«A doua, di după ce ai luat acestă redută cu mari jertfe, urun
m6dă Le Faure, Românii și Rușii băgară de s6mă că aii dobândit
dominată
succes negativ. Acestă redută așa de scump plătită era
ja o depărtare
de altă redută mult mai puternică care se aflaii
n'avusese
nimeni
căreia
existenţa
despre
„ca, de 300 de metre, dar

_
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cea mai mică cunoscinţă. Pelângă acâsta armata rusă nu maj era.
în stare să dea al doilea asalt. Intr'adevăr soidatul rus stă în foc:
timp îndelungat cu acel admirabil curagii al Rusului, care când
primesce un ordin este tot-d'a-una gata să bravede mortea ; Ro-—
mâmii asemeni care în diua de 11. Septembre se luptase cu e
vigore remarcabilă dovedise că eraă întradevăr oșteni oțeliți,
dar într'aceste armate entusiasmul şi eredinţa în victorie, fără.
care nu se pote

săvirși

faptele mari, nu mai exista! Se bătură.

după aceia, pentru că așa era ordinul; dar soldaţii şi oficerii ce
fusese sleiți prin marșuri penibile şi prin hrană prâstă, căci forte
adesea ii s'a împărțit alimente neîndestulătâre, încetul eu încetul,
dar în mod neabătut, ajunse la descuragiare.
.
«Rușii sperase să dobândâscă un succes imediat, victorii les—

niciose și covhiste fără multă bătae de cap; mai nainte chiar d'a.
trage primul tun cei din Constantinopole se așteptat la așa ceva,

și chiar se scrisese într'acest sens la Berlin, dar vai! istoria de adt
nu s6mănă cu cea de eri; tâte atacurile ai fost respinse, nici um
sforţ n'a reuşit, și bravura, eroismul chiar a rămas inutile. Și într'acestă vreme, timpul r&ii se apropia și cu apropierea sa, se im-—
punea în mod imperios resolvarea unei chestiuni

forte grave la.

care nimeni nu se gândise la început: Era prin putinţă ca o ar-—
mată, atât de numerâsă să petrâcă iarna în Bulgaria ?

«Cum va putea ea să trăiască atâta timp într'o ţară ruinată ?

și cum va putea să conserve o neîntreruptă comunicaţie cu patria
mumă, chiar cu România în timpul inundaţielor Dunărei care adesea debordeză peste ambele maluri pe o distanță, de mai multe ki-—
lometre? Va fi posibil să ţie podurile în bună stare? vor resista
ele
curentului, gheții sau sloiurilor curgătâre? și pe acele drumuri
no-—
roiose, desfundate și deteriorate de intemperii și de mulţimea
transporturilor, vor putea să mârgă trupele, să circule
comvoiuriievenite dintr'o distanţă de peste 150 chilometre
și să înfrunte atâ-

țea Gmeni și atâtea vite mii de obstacole ? Aserhenea
întrebări îsi.
făcea t6tă
| lumea,
u
și cu tâte acestea, în momentul în care s
criam|

aaceste ins
rinduri, telegraful ne-a comunicatat scirea
că într'un consilitz
e

r&sboiii presidat de Împăratul, sa
hotărât ca armata rusescă.
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ssă petrecă iarna în Bulgaria. O fi cu putinţă ca acestă decisiune să
fie adusă la îndeplinire? nu s'o ivi în timpul execuțiunei sale vre-o
împosibilitate manifestă, vr'o piedică absolută ?
«Ori-ce se va întâmpla, în privinţa acestei grave chestiuni, voii
Si silitsă reviă; pân'atunci însă trebue să mărturisesc că armata,
“zusă, pare că nu va fi în stare să dea imediat un not asalt. Trebue
:să aştepte sosirea garde imperiale și a generalului Todleben, glo-

-ziosul apărător al Sevastopolului ce a fost chemat să vie grabnic.
Într'acest timp împresurătorii se vor mulțumi numai cu înconju“area și bombardarea Plevnei.
|
„Românii: fură însărcinați cu păstrarea și paza “redutei
Grivița, post primejdios, căci le era peste putință soldaţilor
să scătă capul afară şi erati nevoiți să stea pitiţi la adăpostul
-_ Barapeltelor

de pămâni

ca să scape

să nui fie împușcați

de

Turcă“ 1).
lată pentru ce Rușii saii arătat atât de-gentili față cu Româ-

nii şi pentru ce împăratul lor a fost atât de drept și de generos și
de-a înnapoiat atât de repede Griviţa, după ce generalul Schilder
Sehildner pusese mâna pe ea, de și ea fusese luată mai numai de
Români. Echiitabilil noştri aliaţi se grăbise d'a ne face un început
de dreptate cu atâta graţiositate, pentru că, după mărturisirea lui
Le Faure și a anonimilor, dobândirea sa nu presenta nici un inte“res strategic şi păstrarea sa era forte primejdiosă. Ce să dici ? gemneroşi aliați, și cu tote acestea acâstă generositate cât sânge răi
mu făcu unor 6meui ca Kuropatkin și ca Parensofi!

Camile Farcy descriind cu stilul săii resumativ, sobru și forte
«concis aceleași evenimente, dice :
«La aripa drâptă Ruşii din corpul al IX-lea, și Românii, după ce
zuferiră o serie de înfrângeri forte sângerâse, aii reușit aprope de

înserat să ia cu asalt reduta Griviţa împreună cu cinci tunuri
Krupp și două drapele. Regimentul rus al Pr. de Orange (Vologda)
şi batalionul român din Botoșani s'aii instalat într'acea redută (nu
1) Vedi Histoire de la Guerre d'Orient 1877—1878 par Amedce le Faure

- Vol. |, pag. 171—172, 179-—180.
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sciti ce necaz o fi având Rușii şi amicii lor pe batalionul 2 de venă-—
tori, că nici acest scriitor nu vrea cu nici un preţ săi pomenâscă nu-

mele și să spue c'a luat partea cea mai gloriosă la luarea Griviței).
Principele Carol ] al României putea cu drept cuvânt să dică.

în ordinul de di ce a dat armatei sale: E prima mare bătălie,
la care, după mai multe secole, armata română a participat,
şi tânăra ndstră armată a dobândit primul seii botez glorios.
«Cu acea ocazie luarea Griviței a pus din noi în lumină sciința-

adversarului. Într'adevăr abia ocupase reduta cucerită, și Românit
vădură că ea era dominată la o scurtă depărtare (cam vre-o 240
metre de altă redută de o egală importanţă legată prin șanțuri acoperite de un lagăr întărit, aședat la o_distanță de cel puţin 1500
metre mai înnapoi). Perderile suferite în timpul nopţii de apărătorii redutei cucerite de aripa dreptă, indică că aliaţii n'ai dobân-—
dit într'acea parte de cât un succes pur negativ, cel puţin în hipoteza unui noii atac imediat contra Plevnei. Spectacolul vădut
din reduta Griviţa în dimineţa dilei de 12 Septembrie fu feribil..
Răniţii dăceait grămadă unii peste-alţii, horcăiai fără apă și fără.
de ajutor medical. Evacuarea lor era peste putință, căci locurile
vecine pe unde găceaii ei era într'una

împroșcat de focurile in-

fanteriei turcesci: Ori de câte ori apărătorii redutei capturate e-

şeaii din adăpostul lor, numai de cât erai trăsniţi de Turci.
«Statul major rus nu mai putea să se gândâscă la un noii atae:

contra redutelor neatinse ; se găsea, în faţa unui sistem de apă-—
rare atât de complect, în cât dacă ar fi stăruit în vechiul plan deatac, s'ar fi expus la o perdere sigură. Împăratul Alexandru căruia în diminâţa dilei de 11 Septembrie, Marele Duce Nicolae ît
disese: Plevna va fi Sedanul Turcilor, când se înnoptâ nu putea
să'și ascundă nemulțumirea și supărarea. Era scârbit V'atâta măcelărire. Afară de acesta corpurile erai desorganisate, reservele
decimate și cei mai buni ofițeri scoşi din rîndul luptătorilor.
La ce.

resoluțiune avea să se oprescă pentru diua de 12 Septembrie ? Ea.

era în întregimea, sa coprinsă în ordinul de di adresat de şeful de
stat-major al armatei ruso-române, general Zotoft
generalilor Imeretinsky și Scobeleft cărora le ordonâ ca să se întărescă
Şi să men-
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ţie în posiţiile ce ocupa fără să spere nouă ajutâre până ce va.
priimi un noi ordin 1).
Căpitanul Fiseh din infanteria. belgiană, care a fost profesor la

școla militară din Bruxelles, care a scris în 1879 un opuscul intitulat : Cooperaţiunea armatei române în Bulgaria, care a urmărit de aprâpe și în mod special purtarea Românilor pe câmpul
de r&sboiti într'acâstă campanie, şi care a dat în opera sa un resu-

mat esact și esclusiv a tot ce ai făcut Românii în r&sboiul din Orient din 1877—1878, descriind peripeţiele luptelor de la 27 și 30
August, dice următârele :

«In diua de 8 Septembre, armata română fu chemată să 'și facă,
primele sale probe. Dividia 4-a, al cărui cuartier general s6 afla.

stabilit pe înnălţimile despre răsărit de Griviţa, priimi ordinul să.
atace anteposturile tureesci, întărite prin şianțuri de adăpost gru-

pate în jurul unei mici redute situate la o depărtare de 1000 metri
la, est de redutele Griviţa No. 1 şi 2. Atacul preparat de bateriele
divigiei3-a, care se găseau la dr&pta dividiei 4-a, avu loc în diua de:
8 Septembre.

Brigada

Borănescu compusă din regimentul 5 de li-

nie şi 13 de dorobanţi desfășurâ un batalion din fie-care regiment;
alte trei bataliâne le urmai ca susținătâre; a doua brigadă compusă din regimentele 14 și 15 de dorobanţi forma a doua linie.

„Atacul fu admârabil ca entusiasm şi împetuositate. Româ-

ni fanatisaţi de oficerii lor se repediră spre întărirea turcescă,
o luără în strigăte de ura ! şi goniră dinnainlea lor pe Turcă.

în desordine. Aceştia se retrase pe o pantă cu totul descoperită,
spre redutele de la spate, și în timpul acestei retrageri suferiră nisce

pierderi considerabile. Ac6stă primă faptă de arine condusă cu un

avânt remarcabil, făcu pe toţi să 'și formeze bune speranţe pen-

teu operaţiunile viitore ; afară de acâsta aceste prime succese avură darul să animeze pe acei soldaţi care mergeaii să se luple

pentru independenţa lor, și din cele ce s'a mai petrecut vom vedea. că acest mic pumn de eroică soldaţă ai dobândit nisce succese strălucite.
1) Vedi La Guerre sur le Danube 1877—1878

par Camille Farcy.
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«Pierderile ce încereară Românii într'acâstă primă încăerare fu
de 6 oficeri și 170 soldaţi morţi și răniți. De îndată ce puse mâna. pe micul redan şi pe şianţurile adăpostite, ei se apucară să le pue

în stare de apărareși construiră la drepta şi la stânga lor not baterii. După aceia începură să bombardeze din not Plevna. Lupta
de artilerie durâ șepte dile, şi după aceea, la 11 Septembrie armata de investire dirigiă un noi atac spre posiţiunea, turcă. Atacul începu la trei ore.
o
«Iată ordinul de bătae al trupelor angagiate; Armata română

forma drâpta,; ea era sprijinită pe Verbiţa,; la stînga, sa.se afla corpul al IX-lea, rus, apoi al IV-lea și pe urmă câte o dividie din al
XV-lea şi al XI-lea sprijinindu-se pe Vid și la. drâpta la nord pe
Bogot. Atacul principal trebuia, să fie dirigiat de trupele lui Scobeleff în direcțiunea sud. «Din trupe aveai să se lupte dividia 3
şi a 4-a; ele trebuia să mergă în primalinie spre a ataca redutele
Griviţa No. 1 și 2 din care, repet încă o dată, la începutul luptei nu
era cunoscută de cât una. Dividia a 2-a se găsea în reservă aprope -

în mijloc între cele-lalte două dividii. Dividia a 4-a comandată
de colonel Al. Angelescu era împărţită în brigada I comandată de
colonel Bărănescu şi compusă din batalionul 2 vânători, regimentul 5 linie,un batalion din regimentul 13 dorobanţi şi regimentul
15 dorobanţi; și brigada II comandată de colonel Cantili și compusă din regimentul 7 de linie, regimentul 14 de dorobanţi şi regimentul 16 tot de dorobanţi. Acestă dividie fu însărcinată să a-

tace reduta, Griviţa No. 1........

«Dou& meterezuri de nuele și pământ fusese făcute în grabă pen-

tru adăpostirea artileriei. Dividia 4-a și o baterie de 12 tunuri fu

stabilită la, o depărtare cam de 800 metre spre răsărit de redută,

alături de rădanul luat de la 'Turci în diua de 8 Septembre. O a
doua baterie de 8 tunuri stabilită mai spre nord și ca la 650 metre
depărtare de reduta No. 2 fu aședată tot pentru a sprijini atacul,
Cele două batatidne din prima linie atacară, reduta cu
vigore.
dar ea fu apărată cu energie. Focurile etagiate și aprope
piept

la piept ale 'Tureilor causâ trupelor de atac
nisee ravagiuri con-

siderabile, mai ales în batalionul 2 de vânători
care dintr'un sfec-
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tiv de 640 6meni și 11 ofițeri a fost redus în scurt timp la 240 soldaţi şi 4 ofiţeri. După, eşecul suferit de ateste două bataliâne, înnaintă batalionul din reg. 13 de dorobanţi comandat de maior Macri spre a le susține; ast-fel întărite ele se repegiră cu acelaşi avânt,
“dar se opriră în loc pe dată fiind priimite cu un foc mistuitor. IsBiţi fiind de acest deluviii de foc, asaltatorii de-o-cam-dată se clătinară, dar nu dosiră, căci numai de cât fură susținuți de alte bataliâne din a doua linie și de o brigadă de reservă. După aceia reg16 de dorobanţi dătu asaltul redutei».
Iată cum descrie în t6te amănunţimele sale un ofiţer belgian dintre cei mai competenţi, un profesor la șc6ia militară din Bruxelles,

acest prim atac, care a fost osândit ca. deplorabil condus de către
D-nii Kuropatkin, Parensoft, Un tacticien și autorul scrierei Russes et Turcs. Ca, unul ce

nu sunt om de meserie, nu fac nici un

comentarii şi las ca faptul să fie judecat și calificat tot de 6meni
“de meserie, dar ceva mai imparţiali, și dai din noii cuvîntul căpitanuluă Fisch:«Câţi-va 6meni dintre năvălitori în primul avent reușiră să pătrundă în primul șanț al redutei, unde susținură o luptă crâncenă
cu duşmanii. Din norocire ei fură ajutaţi la timp de alţi soldaţi și
cu toţii împreună năvăliră spre redută și i dătură al treilea atac.
Lupta continuă ast-fel în jurul redutei până la 5/2 ore, când un
batalion din al 14 de dorobanţi comandat de maior Arabu ajunse
până la parapeturi şi începu să se urce pe el. Ajungând sus pe c6-

ma sa, năvăliră cu toţii în redută şi hotăriră victoria în favorea
Românilor. De îndată ce se făcură stăpâni peste ea, Românii o
puse în stare de apărare, construiră un parapet cu fața spre apu-

sul redutei, unde fuses2 mai nainte gurajsa și deschise altă gură în
partea despre miadă-qi. Mulțumită acestor lucrări biruitorii isbutiră să respingă în mod victorios două atacuri succesive îndrep-

tate de Turci în cursul nopții contra acestei redute, spre a o relua.
«Laturea stângă a redutei No. 1 a fost amenințată întruna de
un regiment rusesc care în timpul atacului execulat de Română,

ai tras mere, focuri spre întărirea turcescă fără ca, cu tote
acestea, să pornescă la atac de cât în ultimul moment.
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«Div. a. 3-a care (fără să scie) avea misiunea să atace reduta No.
2, era comandată de general G. Angelescu, și era asemenea com-

pusă din două brigade: l-a compusă din Bat.3 de vânători, Reg. 8
de linie și Reg. 10 de dorobanti, sub comanda colonelului Ipătescu,

a 2-a brigadă era compusă din Reg. 2 de linie, și din reg. 9, 11 și 12
de dorobanţi. Batalionul 1 din Reg. 8 de linie sub comanda căpitanului Walter atacâ laturea despre Nord, având bat. 2 în a doua,
linie, și Bat. 1 din Reg. 10 de dorobanţi sub comanda maiorului
Șionţu; ei își îndreptară frontul spre apus pentru a se opune la caz
de nevoe contra unei mişcări de înconjurare din partea. 'Tureilor,
care ar fi venit prin valea despre Nord a înălțimilor de la Bucova;
după, aceia, se pregătiră a face o demonstraţie de atac spre laturea,
despre Nord-Est. «Aceste două batalione fură prea crud încercate. În tinăpul lup„tei ele perdură pe toți ofiţerii afară de un singur sub=locotenent
din Bat. 1, Reg. 8. Cu te

acestea trupele sub îndemnul

luptei

serepediră înnainte și ajunse aprope de șanț. O mână desoldaţi
care fusese îndestul de nesocotiţi d'aînnainta până la gura redutei,
cădură sub glânţele dușmane. Ne mai avend ofiţeri și abandonaţi
fiind la voia. sârtei, ei se retrase. cum putură sub grindina glonțelor ce le trimeteaii într'una Turcii. Într'acest timp brigada de re-

servă chemată înt”ajutorul lor înainta, dar pămîntul desfundat
din causa ploii, îi făcea să înnainteze fârte încet; numerâsele şan-

ţuri ce le tăia drumul în tâte părțile şi holdele de porumb ce se

întindea în jurul fortificațiilor, îi ţineati pe loc și” sileaii să facă.
ocoluri prea mari, din care causă fură, siliți să sosescă prea târdii.
Aceste piedică contribuiră ca atacul să nu isbutitescă, cu tâtă pro-

tecţiunea unei baterii cu 24 tunuri aședatela Nordul posițiunei
turcesci de la, reduta Alexandru și până la drumul ce duce de la Grivita la Verbiţa, și a uneia, cu trei tunuri aşedată în marginea, pădu-

rel de la apusul acestui drum. Acestă a doua, baterie
avea, drept
scop principal a susține bătaia artileriei pusă
în posiţiune pe înnălţimile de la, Bucova și d'a mătura tâtă valea dinnaintea
sa pe unde
Turcii puteaii să execute o întorcere ofensivă.
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La Sud și la Sud-estul Plevnâi acţiunea n'a fost mai puţin vie...
dar cu tote că Scobeleif.... a luat două redute.... totuși a doua di
Turcii răușiră să gonescă pe Ruși din posiţiunile dobândite în timpul dilei precedente și să le reocupe din noi cu trupe musulmane...
Un contra atac fu dirigeat și spre reduta No. 1 luată de Români.
Turcii chiar isbutise să între în redută, dar fură respinșă cu
mari perderi de braiii soldați din Div. 4-a română ; ast-telcă
reduta care avea o mare importanţă pentru posiţiunile turcesci,

căci comanda drumul de la Griviţa la Plevna și lua,în r&spăr șanţurile de adăpost și redutele aflate de Sud de ea,....fu în mod definitiv intrată în stăpânirea, Românilor care o reparară şi construiră la Sud de platoul săi o baterie de 14 tunuri, legată de re-

dută cu șanțuri adăpostite și săpate în zig-zag.
«Noul atac al Rușilor asupra. Plevnei rămase precum vădurăn
fără un succes important, și încredinţă pe tâtă lumea că posiţiu- .

nile turcesci nu se puteai lua de cât cu mari forţe susținute de
reserve puternice, aședatela adăpostul tunurilor dușmane. În presenţa unor perderi atât de considerabile... trebuia să se recurgă
la alt sistem de atac, mai pe îndelete dar mai sigur, care însă săi
ducă în mod mai inevitabil la scop. Trebuia ca Plevna să fie împresurată,
«Pr. Carol al României încă de mult avusese convingerea cum

că Plevna nu se putea lua de cât prin asediii. Tot-de aceiași părere a fost şi general Todleben când sosi la Plevna în calitate de
şet al statului major al Pr. Carol, comandantul armatei de Vest,

cu care fu de aci încolo în t6te ocaziunile într'o perfectă comunitate de păreri 1)».
" Marchizul Van de Woestine de Grammez de Warde care a urmărit de aprope răsboiul Ruso-Româno-Ture în calitate de corespondent al mai multor ziare francese şi engleze, viind la descrierea cooperărei Românilor din diua de 30 August, scrie urmă-

torele :

-

1) Vedi: Guerre d'Orient 1877—1878. Cooperation de V Armee Roumaine
en Bulgarie par le Capilain Fisch.
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«In sera spre 11 Septembre se ţinu un mare consiliă de răsboii în care se hotări ca a doua qi Plevna să fie atacată. Locul ales
pentru Împăratul și statul săi major fu dealul numit: muntele Mazelui Duce. Generalisimul care mă cunoscea mă autorisâ să fac
parte din escorta sa, și de acolo priviii la a treia bătălie de la
Plevna. Disposiţiunile luate pentru acestă mare bătălie fu: în par- .

tea despre Nord (Sudul Plevnei) atacul redutelor Omar-bei, Redji-

bei și Abdul-bei, iar în partea, despre Est redutele Griviţa No. 1 şi
2... Să fi fost încă un presimţimânt ? Nu scii... sciti numai că vremea fu iot atât de rea ea și la a doua bătălie... dintr'acestă causă
eram fără disposiţie, trişti şi îngrijuraţi. Împăratul sosi în virful
muntelui Marelui Duce la 10 ore... Un Te-deum fu cântat în mijlocul luptătorilor, căci era diua Împăratului; chiar pentru aceia fusese alesă acea di ca să se ia prin asalt Plevna, a cărei chee Marele
Duce spera să i-o dea în sâra acelei dile... Atacul general fusese
- notărit pentru ora 3 d. a. în urma mai multor ore de bombardare...

«Generalul Cernat, Ministru de răsboiii al României fusese însărcinat cu comanda generală a trupelor române în a treia hătae
dela Plevna. După ce a fost bombardată reduța Griviţa No. 1 încă
de la 6 ore diminâţa, statul-major ordonâea asaltul, conform in-

strucțielor date, să aibă loc la 3 ore d. a. Primul atac fu executat
de Div: 4-a română, fără de alt ajutor. Cu tot avântul, curagiul
și bravura năvălitorilor, Turcii îi respinse. cu perderi enorme
şi după două ore de luptă Div. 4-a începu să se retragă după ce
- perdu mai bine de 500 6meni.
|
Tot la trei ore începu să dea atacul şi Div. a 3-a română,
dar
Drintr'o greșelă ce aan semnalat încă de la a doua
bătălie de la
Plevna, se credea în mod general că nu era
acolo de cât o singură redută, pe când în realitate erai, două
; ast-fel că atacul
Div. 3, care venea despre Bucova, se îndreptă
spre reduta Griviţa,

No. 2, pe când atacul Div. a 4-a se îndrepta
spre Griviţa No. 1, Asaliul ce fusese condus de colonel Ipătescu
fu pornit cu același
curagiă, şi aceiași bravură ca și acela
al Div. a 4-a, dar se
sdrobi isbindu-se de resistenţa, Turcilor
care'i sili să se retragă cu
nisce

perderi aprope tot atât de mari ea și acelea
ale Div. 4. Era.
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tocmai 5 1. ore când sosi generalul Radionoft cu 1-a brigadă din
Div. B-a rusescă compusă din reg. 17 și 18, acel faimos regiment
18 pe care lam v&dut luptându-se la Nicopole. Nu pot să-mi date
s6ma, pentru ce, sciii numai că de îndată ce 'l am vădut alergând la
asalt, speranţa începu să capete tărie în sufletul mei, pentru că

aveam credinţă că acele împeliţate regimente 17 și 18 nu se vor
reîntârce înnapoi fără de isbândă. Aşa s'a întemplat; ele nu sati
reîntors bătute, ci ca la Nicopole: Ura! ura! înnainte ! înnaînte! săriră peste parapete și năvăliră peste Turci.
«General Radionoff întâlnind în cale Divisiunile române, le îm-

preună cu ale sale şi Românii împreună cu Rușii dătură în.
„mod frățese şi-cu o bravură admirabilă, acel vestit atac ăl Gri„viței! Nu se mai dătură înnapoi, nu mai șiovoiră. Se agăţară de

parapete, le suiră și năvăliră înnăuntru strigând : ura. La 61/ ore
d. a. reduta Griviţa No. 1 era luată; 4x.sublocoteneni român în-

fipse drapelul pe eresta redutei escaladând parapetul între cei
d'întâiii. Nu e vorbă, numai de cât se încredinţară că printr'astă
cucerire nu dobândise-mare lucru, căci aprope de ea era Griviţa
No. 2 care o domina, iar cât pentru speranţa că printr'însa, a pus
mâna pe cheia Plevnei, trebui să-și ia adio, să renunţe la asemenea

speranță și să recunâscă că a doua di după bătălie Rușii și Românii nu erai mai înnaintaţi de cât în ajunul ei...

«A doua di avu loc un mare-consiliii de răsboiii sub presidenţia
Împăratului la Poradim, la care luară parte marele Duce Nicolae,

Prifţul Carol al României, Ministru de r&sboii Miljutin, șeful statului-major general

Nepocoicinsky,

șeful artileriei general

Mas-

salsky, precuri și generalii Zotofi și Levitky. Dou8 opiniuni opuse
se presentară cu acestă ocaziune. Cea d'intâiă era a marelui Duce;

el fu de părere să lase un corp de observaţiune în defensivă înnaintea Plevnei, altul aprpe de Iantra și, de îndată ce ar sosi garda,
să reîncâpă pe o scară mai mare marșul înnainte deja încercat de
Gure6, prin Tirnova, Şipca, şi valea 'Tungei. Acest plan fu apro-

bat de generalii Nepocoicinsky și Massalsky. A doua opiniune fu
aceiaa Împăratului și a Principelui Carol; M. L. fură de părere că,.

- după eşecul ce ai suferit, nu mai puteai să se gândescă la o re-
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tragere, care ar fi mânjit cu o pată st6gul rus, ci din contră erai
- datori să stea pe loc, să renunţe la, atacuri, şi cu ajutorul guardei

ce va sosi în curând, să înconjure Plevna în mod complect, să încingă pe Osman într'un cere de fier şi să "1 silescă prin f6me să se
predea. Generalii Miljutin şi Levitky se uniră cu acest plan, și el
fu adoptat.

«De a doua qi Marele Duce se duse la muntele: Marelui Duce,
unde avu loc un noi consilii de r&sboiii între A. S. Pr. Carol și
generalii Nepocoicinsky, Zotofi, Krudner, Pomeranzofi, Imeritinsky, Scobelefi și Cernat, în care se luâ hotărîrea de a înconjura,
Plevna din tâte părţile și Wa nu mai da nici un asalt până la sosirea

gardei. Generalul Cerna ceru şi obținu pentru armata română
autorisaţia de a mai da un asalt spre a lua reduta Griviţa
No. 2, căci atât timp cât acea redută se va găsi în mânele Turcilor, armata sa va fi mereii, expusă focului înimic 1).
D-l Marcel Fresneaua în cartea sa întitulată IP Orient, les Osmamnlys et Cretiens des Balcams, în capitolul întitulat «Histoire
des Osmanlys», viind la descrierea răsboiului de la 1877-—1878,

și la partea ce ai luat Românii la acest răsboii, dice următârele :
«Mergend spre Plevna și ocupând'o întrun mod solid, Osman
a adus la îndeplinire o operaţiune militară care avea pentru Osmanlii preţiosul avantagiii d'a realisa, o mișcare strategică ofen-

sivă obținută într'o posiţiune de tactică defensivă. Apărarea prelungită a Plevnei oprind mersul înnainte al inimicilor, a recompensat îndestul de bine fericita, inspiraţiune a lui Osman-Pașa, și
energia desfășurată în cursul asalturilor și al asediului, a scăpat
ondrea osmanliilor.... Într'acest moment critic al campaniei, armata, rusă întărită prin armata română s'a aședat călare pe o singură cale, avend la stânga
sa armata turcă, de la Șumla, la dre&pta
armata lui Osman-Pașa solid întărită într'o tabără improvisată,
şi
în faţă, la pici6rele Balcanilor, armata lui Soleiman. Osmanliii
care
număraii cu trupele neregulate: 420.000 luptători, dispunea
de
1) Vedi La Guerre ruso-lurque 1877 —187
8 par Marquis
de Grammez de Wardes, Pag. 153—171.
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tOte drumurile paralele cu Dunărea care tae sosua Șiștov-Plevna.
Fi comunicaii cuacest loc întărit prin Sofia și Orchania. Dacă Şipca îi împiedica, ei n'aveaii de cât să lase un corp de observaţie în
Tracia și cu restul să alerge în ajutorul Plevnei sa să mârgă la
Șiumla pentru a forţa cu o ofensivă iresistibilă liniile rusesci. Aceste linii, în urma sosirei gardei imperiale fură ocupate cu 290,000

Gmeni, și ce 6meni ? numai Moscoviţi voinici și cu o energie neînfrinată, unifă cu Românii a căror reputație militară de la ul-

timul răsboiăi al Orientului, a încetat da măi fi obiectul unor
- glume ușuratice.
Ce fac aceşti 290.000 6meni ?... la, drepta după o scurtă periddă,
de pipăiri, care sunt marcate prin ăsalturi eroice dar inutile, ei înconjurară Plevna cu trupe inferidre celor asediate ale lui OsmanPaşa și tăiară acestuia comunicaţia cu Sofia și cu Balcani prin Orchania...

«În defensivă tenacitatea Osmanliilor își regăsi totă forța, sa...
La Plevna Ruşii şi Românii luară cu asalt reduta Griviţa, o redută apărată, de soldaţi armaţi cu pusci moderne care aveai la
îndemână, în loc de giberne, câte o cutie de tinichea, ca cea de gaz

ce conţinea 500 cartușe. Pentru mai multă precauţiune, fie-care
pușcașii era ajutat de un om, a cărul unică ocupajiune era aceia
d'a umplea puscile și d'a da la timp trăgaciului o pușcă plină. E

aprope de neînțeles, cum în urma atâtor precauțiună a fost
cu putință ca. să fie luată cu forța o redută apărată într'ase-

menea condițiuni. Dacă din întemplare acâstă redută ar fi fost
apărată de armata, unei puteri europene, de sigur nici o colână de
asalt ori-cât de numerâsă și de hotărâtă ar fi fost, n'ar fi putut să
pue mâna pe dânsa.
Dacă Rușii n'ar fi băgat de semă 6re-care particularități de tir
ale Turcilor, ei pâte nici o dată n'ar fi îndrăsnit să facă o asemenea
cercare. În asalturile precedente, trupele rusesci ai trecut distanțe
de 100 până la 150 metre fără ca un singur om să fie atins, pentru
ca, să pătrundă după aceia într'o zonă primejdi6să de 50 până la
100 metre în care Gmerii cădeau cu sutele. Statul major rusesc în-

țelese că Osmanlii adăpostiţi de întăriri trăgeau după voe când cre-
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deaii de cuviinţă, modificându-și ochirea tirului prin salturi. Astfel ei scoboraii măsura ochitârei puscei de la șâpte sati 800 metre,
în care inimicul putea înnainta fără primejdie într'o întindere de
150 metre, la. o măsură cu-mult mai mică în care inimicul înce-

pea să intre într'o zonă primejdi6să. Ajunşi însă la polele întărire
până la o distanţă de 100 metre, inimicul nu mai avea de ce să
se temă.
i
«In diua. asaltului Griviței trupele priimiră, ordinul
să trecă în
fuga zona primejdi6să spre a. se reforma în zona respectată prin

straniul tir al Osmanliilor. Pentru ce acestă ciudăţenie ? Nu putea
să fie nici neîndemânareși nică prostie, pentru că omul care a sciut

să îndrepteze ochitârea la 500 metre putea s'o îndrepteze și la
450 și mat puţin. Nu; acele răstimpuri serveaii Turcilor pentru a
„observa înnaintarea inimicilor fără a înfrunta vre-o primejdie,
pentru ca pe urmă să potă săi lovâscăla sigur când erati maiaprâpe
fără a % ochi din depărtare, căci în asemenea caz, de îndată ce un
fes de ofiţer Ture se ivea eșind d'asupra meterezuritor, Rușii îl
ochiai ca p'oţintăși omul era mort. Dintr'acâstă causă pe d'asupra,
comei tabielor nu se vedea alt-ceva de cât țevele puscelor Henry
Martiny. O asemenea conduită nu merită să fie glorificată» ),

Fiind că am început cu reproducerea celor ce ai scris despre
armata română nisce scriitori dușmani, sai în tot cazul puţin binevoitori nouă, voii termina iarăși prin reproducerea unorapreciaţiuni scrise tot de nisce dușmani d'ai noștri, și, ca să mt ţii de vorbă, voii da aci cuvântul mai întâiii unui Rus şi pe urmă unui Ture,

ca apoi lectorul să vadă cum fie-care dintr'aceşti neprieteni
ai no-

ștri sciă
tru a 'mi
lului 1.
din ceia

să scrie istoria şi să respecteze dreptatea şi adevărul. Penîmplini scopul, dati maj întâiti cuvântul unui rus, coloneM. Wonlarlasky, pentru ca, cititorul să se încredințeze,
ce va citi, că pentru o causă ghicită de toți, aliatul
și pre-

supusul nostru amic a fost mai nedrept, mai
crud și mai batjoco- .

ritor faţă de fraţii lor de arme Români de cât
Turcul, care se afla

DV
neauz.

edi L'Orient, les Osmanlys et Creli
ens, des Balcans

par Marcel FresE
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luptându-se în tabăra duşmană şi care mai apoi a cădut prisonier
prin conlucrarea, Românilor.
aaa «Românii și corpurile 4 și 9 de armată rusă s'aii concentrat
în jurul Plevnei, dice colonelul rus; puţin după aceia veni și a doua.
brigadă de infanterie și o brigadă de vânători ca să se un&scă eu:
aceste trupe după luarea, Loveei. În diua de 25 August după amiadi
generalul maior Levitzki, din ordinul Marelui Duce, ne strînse pe:
toți şi ne citi disposițiile asaltului proectat, ne indică pe hartă
“posițiunilece trebuia să ocupe fie-care trupă și ne dătu înstrucţii relative la ceia ce vom face în timput luptei, instrucţiuni care:

fură utile la. mulţi din noi, care încă nu luasem parte la vre-o bă-tălie. Trupele nâstre ocupaii într'acel moment următorele posiţii!
dinnaintea Plevnei : la nord și nord-est Românii sub comanda generalului Cernat; la est între Griviţa şi Radisovo corpul al 9-lea
sub comanda generalului Kriidner ; la sud aprope de Radișevo

“corpul al 4-lea sub comanda generalului Kriloff și pe sos6ua dintre Plevna și Lovcea dividia 2-a.de infanterie, brigada a, 3-a devânători, şi brigada mixtă de Cazaci din Caucas sub ordinele Prin-ţului Imeretinsky. Ante-garda acestei colone era comandată de:
generalul major Mihail Dimitrievici Scobelefi.....
«În diua de 30 August des de diminsță, general Zotoff (pe lângă
care eram atașat) părăsi Tuceniţa cu întreg statul săi major și merse să, se stabilescă aprope de bateriele corpului al 4-lea aședate în:
posiţiune la sud-estul Radişovului. O ceţă dâsă și alburie acoperea
pămîntul şi cădea o ploe măruntă, și rece ; într'un cuvint o ade-

vărată diminsţă de tâmnă. Ne oprirăm pe cresta unei înnălțimi ce
era înconjurată de vii şi ne încercarăm să observăm resultatele.
bombardărei ce începuse din dorii dilei. Înnaintea n6stră se întin-.

vii.
dea un teren accidentat, acoperit cu grădini de zarzavaturi și cu

- care ne ascundeaii posiţiile inimicilor.
“La 4 ore d. a. generalul Zotoft mă chemă și "mi dise : Dute de:
vestesce pe Marele Duce că atacul redutei de la Radisovo (Osman-:

::
Bei-Tabia) n'a reușit și că chiar al treilea asalt a fost respins

un al patru-nâptea se apropie şi 'mi-este peste putinţă să încerce

lea atac.
V. VI.

25

Sia

-

«Ducând nisce vești atât de triste, luai drumul spre Tzarsky
Valie, (Movila, împăratului), care era un deal situatîn apropiere de
Griviţa la o depărtare ca, de opt verste de corpul al 4-lea. Găsiiii
acolo stând pe un scaun de câmpce se strînge pe Împăratul înconjurat de Marele Duce, de Prinţul Carol al României și de întrega lor suită. Sărind jos după cal, vrusei să mă îndreptez spre
Marele Duce; dar A. Ș. îmi ordonă printr'un semn sămi dai ra-

portul Impăratului. Mi-era greii și forte penibil să comunic Imp&ratului

nisce sciri atât de triste dar mă executati. Pe când abia

terminam raportul, iată că sosiră tot de o dată nisce sciri tot atât

de triste de la Baron Kriidner cât și de la Români, care nu isbutise încă să ia reduta Griviţa.

|

«Nu mai încăpea nici o îndoială, asaltul nu isbutise pe t6tă linia,

dar era interesant să se scie ce făcea inimicul; avea gând sai nu
să încerce vre-o eșşire ? Pentru a lua informaţiuni într'acest sens,
Împăratul care suferea forte mult de crudele încercări ce fusese
silită să îndure armata sa, a trimis un oficer (de cazaci) la Griviţa
ca să afle într'un mod exact aceea ce se petrecea. Oficerul se înturnă în gonă peste scurt timp, și spuse că a vădut desfășurându-se în vale un detașament de cavalerie turcâscă.
— «Sire, strigă Marele Duce, M.V. nu pâtesă maistea aici. Ve rog
dar și V8 suplic; înturnaţi-vă la Poradim.
Cât despre mine, rămân până ce voii dobândi informaţii precise despre resultatul luptei.
«Numai

de cât fură date ordine de plecare, trăsura imperială

se opri la polele dealului şi M. Sa Împăratul părăsi posițiunea,
ce ocupaseîn prada unei dureri vii șia unei întristări profunde.
Curând
după plecarea, M. Sale se aflâ cum că scirea adusă de oficer
n'a fost esactă și că n'a fost nici-o cavalerie turcescă în
partea locului».

E prea posibil ca minciuna să fi fost comandată chiar
de Ma-

rele Duce spre a feri pe fratele săi Împăratul
de sdrobitârele emotiuni ale spectacolului cruntei înfrângeri
ce vedea în tote părţile.

«După ce plecâ Împăratul, Marele Duce
trămise tuturor trupelor ordinul d'a se opri și d'a pune în stare de
apărare posiţiele
ce ocupail. In fine începu să, însereze, aerul era
încărcat cu ume-

(€lă și ploia iarăși începu să cernă.... A. Sa
ordonă să se aprindă
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în virful movilei un foc mare, pentru ca adjutanţii și oficerii de
-ordonanţă ce trimisese să “i ducă ordinele la diferite corpuri, să
se pâtă orienta, și să găsâscă movila (catargului) întracea nâpte
întunecâsă și n6gră ca aripele corbilor ce sburaii în jurul nostru.

Camaraqii mei 'mi-aii spus mai târgiii că fără acel foc n'ar fi putut
nemeri ca, să se reîntorcă la movila, Marelui Duce.

«La 8 ore sera unul din oficeril de ordonanţă, căpitanul de stat-

major Skariatin,

reveni şi aduse prima scire veselă din tot tim-

pul gilei. EI comunică Marelui Duce că redută Griviţa a fost
în cele din urmă luată de Română precum și de regimentul
Arhangelgorod.

„— «Ia vedi să nu te fi înșelat, îi dise Marele Duce.
— Cu nici un chip, răspunse Skariatin, eit însu-mi am intrat în edută; și cu tote că inimicul care se află în posesiunea unei redute vecine, vărsa spre reduta Griviţa, o plâie de glânţe, și cu tâte
că ai noştri abia se ținea

îîn ea, totuși sunt încredinţat că nu vor

1ăsa-o- ca să fie reluată de Turci.

«Generalul major Gingis-Chan din escorta, M. Sale, care într'a<el moment se găsea în suita Marelui Duce, fu însărcinat să mergă
să controleze scirea adusă de căpitanul Skariatin. Peste scurt timp
generalul se reînturnă și afirmă că, în adevăr reduta Griviţa că“duse în mânele nostre. Marele Duce însărcinâ pe generalul Cer<hez d'a se duce imediat la Poradim ca, să comunice vestea cea

bună Împăratului».
Pân'aci vorbi ofiţerul, omul care-trebue să spue adevărul înnainte de tote; ca ofiţer D-sa, dând în resumat impresiunile sale, a
fost silit să mărturisâscă, că reduta Griviţa a fost luată de Români
în unire cu un regiment rusesc ; după aceia, Rusul făcu pe -ofiţer

să tacă și dătu cuvintul omului pismaș ; acela *] sili să și dea, la
îvelă ciuda şi să insinuede neesactități r&utăciose și defăimătore

Românilor.
«Am aflat într'acest moment, dice el urmând, că în timpul dilei
s'a produs un incident curios. Pe la patru ore un ofițer român sosi
în galop la Tsarskii Valic, sări iuțe după cal, alergă cu repediciune

spre Împăratul, şi dosceperindu-se înnaintea M. Sale, (a uitat pe
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semne că ofițerul de ori-ce națiune ar fi salută dar nu se desco-—

peră nică o dată, nici chiar înnaintea unui Împărat), și'i dise :
— «Majestate reduta Griviţa a fost luată de trupele române...
sat aprope luată, nu prea sînt sigur. .
_ «Împăratul faţă cu un raport atât de comic, nu s'a putut opri
da suride»,
.
Acest incident este o ficţiune, și produsul unei răutăţi dușmăn6se, căci nici verosimil nu putea, să fie.
Într'adevăr nici o dată vre-un ofițer de ori-ce naţiune ar fi fost,
ne cum. un membru din ofiţerimea Română, a cărei reputaţie de
bună crescere € reputată, nu 'Și-ar fi putut permite să se porte cu
atâta ușurință și sons gene, faţă cu un Împărat, și mai cu sâmă,
în presenţa suveranului săii. Acest incident n'a existat, n'a avut
nici o fiinţă reală, e numai o ficţiune care denotă buna crescere a *
autorului să. Într'adevăr a fost un ofiţer Român care a venit să
comunice suveranului s&ii vestea cea, bună, dar nu o veste fictivă
ci una reală și nu la patru ci la 9 ore. Iată cum descrie autorul
Notelor relative la Domnia Regelui Carol acest incident :
«La 9 ore sera augirăm de o dată apropierea unui călăreț carevenea în galop. El aduse scirea ne sperată și cu tote acestea do-

rită cu ne astâmpăr, că la 71/2 ore, în urma unui ultim asalt, bat:

2 de vânători, Reg. 14 și 16 de dorobanţi şi bat. 2 din Reg. 5 de
linie, aii luat reduta Griviţa și cu acea ocazie aii pus mâna pe un

drapel și trei tunuri. Patru batalione rusesci aii atacat într'același
timp cu succes frontul de Sud al aceleiași redute. Scirea aceştui
imbucurător succes a fost comunicată atât de târdiii pentru că
cuartierul general român abia în ultimul moment

a aflat locul în

care bivuaca M. Sa, și ofiţerulde ordonanţă a zăbovit pe drum fiind
împiedecat de întunerecși de reaua stare a drumurilor. Ea produse
acel efect ce produce lumina într'o nâpte întunecâsă. Prinţul
transmise fără întârziere Împăratului acâstă scire veselă >1).
Afară de aceste detalii într'acâstă dare de s&mă care a. reprodus.

tot ce s'a petrecut pe movila marelui catart în diua, de 30 August;
a 1) Vedi
văi N oles sur la bie du ltoi Charles de Roumanie,i Ed.
:
frangaise,
Vol. III,

—

dp

până și fuga Împăratului şi a suitei sale care a avut loc la 51,
- ore sera, nu mal e nimic privitor la vre-o scire esaciă ori mincinosă despre luarea Griviței; prin urmare rămâne constatat și pe
deplin stabilit cum că detaliurile date de colonelul W. M. Woniarlarsky privitâre la, acea falșă scire adusă de un ofiţer român
„n'a fost de cât nisce urici6se calomnii, o minciună odi6să şi o
fabulă fără nică o urmă de fiinţă.

N'am putut să reproduc aceia ce aii dis despre noi scriitorii germani și englezi în scrierile lor relative la r&sboiul din 1877—188,
pentru că nu posed cele două limbi, nici ceia, ce a spus colonelul
Lecomte din armata, elveţiană și căpitanul Weil în istoriele lor,
fiind-că n'am putut să mi le procura timp; sunt dar nevoit să încheiii aceste reproduceri, reproducendîncă ca conelusiune şi aceia
ce a spus Mozafter-Pașa general de dividiune din armata tureâscă
după documentele oficiale şi private adunate sub direcţiunea Muşirului Ghazi Osman-Pașa legendarul eroii de la Plevna, despre
participarea Românilor la atacul de la 30 August 187.
«Dediminâţă cerul era acoperit, dice Mozafter-Pașa, cerulbrumos
și împrejurimile Plevnei întunecate într'o câţă dsă îngroşiată cu
fum de tunuri; prin urmare un orizont prea mărginit. Inimicul profitâ de acâstă ocasiune pentru a face să înnaintede de la creasta |
până la punctul J la 2400 pași de întăririle lunus-bei, o baterie care
începu să facă să cadă o grindină de projectele spre acea redută,

aruncând întracelaşi timp câte-va obuze spre redutele No. 19 și
18. Într'acelaşi timp Rușii apropiară infanteria lor între punctul
J şi întărirea lunus-bei, şi o îndreptară spre reduta No. 18, fără
a se preocupa de focul baterielor lui Iunus-bei. (Tâte acestea în
sectuorul Munţilor verqi ocupați de Scobeleft și Principele Imeritinsky).
<Inimicul parc'ar fi voit să ia Plevna prin valea lui Caialidere,
să tae în două armata turcâscă şi să se facă

apărare, prin mijlocul unui

stăpân pe linia de

atac viguros îndreptat contra, celei

„mai slabe dintre cele două fracțiuni ale acestei armate.

Osman

- dorind să aibă proba, intenţiunilor ce se atribuiaii Rușilor, angajă

O corespondenţă. telegrafică cu Emin-Pașa

și lunus-bei care se
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întemplase să fie într'acel moment împreună
şi ordonă începerea, atacului
Ma

a

-

în reduta, No. 23.....

«Într'acest timp negura care acoperea Plevna şi împrejurimile

sale, începuse să se întindă la sud şi la sud-est spre partea Griviței, însă cu mai puţină intensitate. Artileria inimică tuna. fără
de încetare pe acest front, în timpul în care atacul nostru era di-

rigeat spre aripa drâptă şi spre centru. Pân'atunci totul se-mărginea, la o simplă bombardare, când pe.la două ore după amiadi
"începură, să se ivâscă mai multe col6ne duşmănesci care venea
să atace posiţiunile turcesci, mai cu semă spre reduta No. 8 (GrivițaN. 1). Exista înnaintea și în laturea celor două redute din pune-

tul C. (Griviţa) un mare număr de șianţiuri în care se ascundea
tiraliori; dintr'acele întăriri precum şi din redutele No. 7 și 8 (Griviţa No. 2 și 1) al noştri îndreptaii spre năvălitori focuri de salve
care le causaii perderi simţitore; dar sosirea unor ajutâre nume-

rose, permise Ruşilor să continue mersul lor ofensiv.
«Comandanții redutelor v&dend că posturile lor înnaintate nu
vor putea să fie mult timp păstrate, le evacuară; trupele inimice
ocupară imediat tote șianţurile ce Turcii fusese siliți să evacueze,
și pe urmă înnaintară fără întârdiere spre crestele care se aflati
dincolo de acele șanțuri. Ac6stă mișcare nu se făcu fără mari pierderi, dar Rușii le îndurară şi reușiră să se stabilescă în posiţiele
ocupate. Un ultim sforț îi duse până în marginea șianţurilor redutei No. 8 (Griviţa No. 1) dar ajungând acolo fură siliţi să stea pe
loc ne mai putând suferi focul ucigător al Turcilor, și să se retragă.

urmăriţi de un detașament eșit din redută. Într'acel moment fu un
fel de armistiţii în care Turcii putură să și ridice morții și răniții.
Batalionul care ocupa reduta No. 8 înfruntând pierderi simţitore,
fu înlocuit prin al doilea batalion din reg. 4 de nizami din prima
armată.
«Pe la 41!

ore atacul reîncepu ; colonele îniimice copuse

din

Rauişi şi Română desfășurară o arddre alât de mare,
căutând.
în mod reciproc să se întrecă unii pe alții, şi făcură
nisce sforțură atâl de energice, în cât reuşiră, să sosescă
, până la reduta
No. 8 de ale cărei şianţuri se apropiară pe
la apusul sorelui,
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cu totă intensitatea împuşcăturilor şi bombardărei ce curgea
din reduta No. 7.
“<Întracel moment trupele lui Emin Pașa fură nevoite să bată.
în retragere şi să se retragă risipite, iar redutele No. 18 și 19 (de
__pe Muntele Verde) cădură în puterea inimicului. Numai Omar-bet.
„reuși să respingă tote atacurile. Câte-va trupe ce nu apucase să fie
angajate, care venise de la Pod,(cel de peste Vid), sub comanda lut
Hasan Sabri-Pașa, fiind trimise din partea despre valea Caialidere,
ca să împiedice pe inimic d'a pătrunde în oraș, neavând reserve,

fu în imposibilitate d'a trimite cel mai mic ajutor spre Griviţa. Batalionul din reduta No. 8 avea un efectiv forte slab ; instalațiunea
sa făcută în grabă lăsa prea mult de dorit; dintr'acâstă causă ini-

micul o dată intrat în redută putu cu înlesnire să se menție întrinsa. Cu acea ocasie el puse mâna pe două tunuri ce nu sat
putut retrage».
După ce descrie de bine de r&ii mai mult sati mai puţin esact,

în modul reprodus nai sus, eşecul ce Turcii aii încercat pierdend
reduta Griviţa No. 1, Muzaffer-pașa găsesce de cuviinţă să insinueze o afirmaţiune neesactă și calomni6să. EI care făcea parte din
cruda armată care n'a cruțat nici un prisonier și nici un fugar,
el care comandase o parte dintr'acea armată care, după încheierea păcii, atunci când a priimit deciuri de mii de prisonieri din
mânele creștinilor, n'a putut să dea înnapoi nică un prins de r&s-

boiii, căci pe toţi Turcii îi masacrase, el care a servit sub acel generalisim crud care n'a permis dușmanilor să "și stringă morții
şi răniții, și orâre ! a pus pe başșibujucii săi să masacreze pe răniţil dușmanilor căduţi pe câmpul de onore și să-i tortureze în
modul cel mai neuman mai "nainte dai ucide, ba ceva mai mult, a
ordonăt să împusce pe sanitarii ce purtaii la braț Crucea, roșie, el
dic care s'a luptat la Plevna, a văqut tote aceste grozăvii, le-a toRuJerat și pâte chiar le-a ordonat, el îndrăsnesce să scrie cum că

șiă şi Românii a mânjit victoria lor ucigând pe răniții căduți în redute, afirmare nedovedită prin nici o probă, ci numai
prindeclaraţiunea sa spusă cum că nici unul dintr'acești nenorociţă
lor
nai scăpat de mârte. Adevărul a fost alt-fel; Turcii spre lauda,
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sai luptat, în redută cu o înverșiunare și o desperare extraordinară,
laptându-se piept la piept cu dușmanii biruitori ; ei n'au cruțat pe

nimeni și nici n'ait căutat să fie eruțaţi de dușmani; sau luptat la

desnădejde și chiar ai atentat într'un mod viclean la viața, acelor
birnitori, care, împinși de milă omensscă, aii alergat să le vie în

ajutor şi le-ati întins ploschiţa plină cu apă ca să le potolâscă setea.
Afară de acesta, chiar dacă Românii și Rușii într'acel minut n'ar
fi fost porniţi spre milă, nimeni n'ar avea dreptul să "i acuze, căci
în momentul unei încăerări piept la piept, în interiorul unei redute
nu tocmai largă, lupta devine crâneenă, cruntă, fără de cruţare:

ceva mai mult, cruţarea inimicului într'asemenea. ocazie e considerată ca o greșâlă, căci prisonierii devin o greutate și o slăbiciune pentru biruitori; aceștia neavând putinţa să "i evacueze își
micşorai putinţa, de apărare în cas d'a fi atacați fără de veste de
cei învinși și alungaţi.
Cu tâte acestea Românii ati cruțat pe răniții Turcă câţi at fost

găsiţi în viaţă în interiorul răniților, și “-ai ridicat de acolo, ce
e dreptul cam târdiii, după ce s'aii săpat drumuri de comunicaţie
acoperite, dar de o dată cu răniții Români, iar nu mai târdii, şi

de acolo duși la ambulanțe și transportaţi la spitale unde ai do- |
bândit o căutare umană și mulți din ei vindecarea, întocmai ca
creștinii.

«Per derea, celor două redute No. 18 şi 19, urmâ&ză autorul ture,
a tăiat armata turcescă în două crâmpee care nu maă aveai
între ele nică legătură şi nici mijlâce de comunicaţie; ea deschise
Rușilor intrarea
în orașul Plevna». Acest adevăr mărturisit de un
ture nu fu priceput de Ruși, cu tâtă erudițiunea, oficerilor cari
formaii statullor major, și care lăsară pe Scobeleft fără, de ajutâre
şi pe Turci în voe ca să pâtă să reia redutele perdute».
lată în câte-va cuvinte cam câţi bani făcea, erudițiunea acelor

mari specialiști, cari imputait oficerilor noștri c'aii condus atacul

de la Griviţa într'un mod deplorabil, de şi sciai bine
că ei intrau

în foc atunci pentru prima dată.
Musalter-pașa ca să'și bată joc de nepătrunderea, ca să nu die
nepriceperea oficerilor superiori ruși, după ce
descrie pe larg epi-

o
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s6dele, în urma cărora Turcii în diua de 31 August ai luat aceea
ce perduse în ajun, adaogă ea concludiune:
«Perderea redutei No.8 (care a priimit numirea, de Cani Tabia,
adică reduta sângerîndă, de către bat. 2 reg. 2 nizamie din a doua
armată din causa numerâselor perderi ce el a încercat într'însul
în dilele de 30 și 31 August și 11 Septembrie când a expus armata,
la un risc prea mare. Acest fort era comandat de reduta No. 7, și
pe lângă acesta putea, să fie bătut de artileria cuartierului general;
dintr'acâstă causă Osman-Pașa nu se arată atât de supărat de acest eşec, care în realitate era puţin grav, cât îu de nesciința în
care se găsea despre cele ce se petreceaiă în aripa drâptă.
«Raportul lui Riza-bei prin care i se da acele informaţii, potoli
neliniștea sa. După ce examină situaţiunea, el luă hotărîrea. d'a
nu se mai ocupa de Griviţa și d'a face tote sforţurile posibile ca
să ia redutele No. 18 și 19. Pentru a, aduce la îndeplinire acestă
decisiune, a reînnoit ordinele deja. date pentru concentrarea unui

număr Gre-care de bataline, și a zorit accelerarea mișcărilor lor.
Din reduta No. 8 inimicul continua d'a trage în tot cursul nopții
spre reduta No. 7 care era, departe numai de 250 metre, şi făcu
mai multe cercări inutile d'a pune mâna pe ea... După ce reuși a
relua cele două redute, Turcii în diua de 12 Septembrie, pe sub
seră, făcură, o cercare d'a relua Griviţa, dar, cu tâte că ea a fost
bombardată, și de reduta Griviţa și de bateria. cuartierului general, atacul n'a reușit. Fiind-că inimicul nu putea să tragă un profit

prea mare din posesiunea sa, Mușirul renunță pentru moment d'a
face noui tentative pentru a o relua.

«Rușii retrăgendu-se după șese dile de luptă, Jăisară pe câmpul
de r&sboiii înnaintea frontului Sud și Sud-Est mai multe mii de
cadavre, care fură înmormântate de Turci...
«Ei meditase acest atac încă de la 31 Iulie; prin urmare timpul
nu le-a lipsit pentru ca săi prepare succesul. Bombardarea durâ
mai multe dile și asaltul fu hotărit să fie dat în diua onomastică
a Împăratului. Care a fost resultatul ? Ai perdut ca la 20.000
fără
&meni și n'a putut păstra de cât reduta Canli Tabia, întărire
de importanţă; (ce era să facă bieţii Turci, trebuia, să se conso-
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leze și să spue că strugurii erai verdi că n'aveai încotro); nai

putut însă să păstreze cele-Y'alte posiţiuni cucerite mai mult de
24. ore. Și cu tâte acestea trupele lor erai de două ori mai numerose ca ale 'Turcilor și artileria lor de patru ori mai puternică.
«Neputând să ia Plevna cu forţa printr'un atac, Ruşii se hotăriră să întreprindă un asedii în tâtă regula. Fi abandonară cu totul
împrejurimile câmpului întărit, afară de Canli Tabia, (Griviţa No.
1) și înnălţimele de mai sus de Radisovo de unde începuse dânșii
prima bormbardare. De aci încolo continuară-d'a bombarda forti-

ficaţiile din când în când, dar principala lor preocupaţiune fu d'a
organisa o linie de învestire, și d'a se apropia de liniile otomane de
apărare prin lucrări de sapă... Cu tâte acestea Rușii nu putuse
încă să umple golurile ce făcuse a treia bătălie în rîndurile lor;
garda imperială și grenadirii ce fusese chemaţi ca să vie grabnic
în ajutorul armatei în campanie, nu sosise încă, ast-fel că înve-

stirea nu era complectă de cât numai în principiii. Cu tâte acestea
inimicul reuși să închidă cu desăvârşire partea de Sud-Vest unde
se găseau satele Medeven și Dubniac. Acest prim blocus începu

la 15 Septembrie și durâ până la 14 Octombrie. El nu fu turburat de cât de două ori la 18 Septembrie prin un atac infructuos
al Românilor asupra redutei Baş-tabia (No. 7 Griviţa No.2) la Nord
de Griviţa și la 24 Septembrie prin intrarea lui Achmed-ivzi Paşa
în Plevna» 1).

1001) A
Vedi

Defense
de Plevna par
par 1 le General Mouzafer Pacha, pag. 84-—97,
fe
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Concludiune
Termin aci cu reproducerea celor ce s'aii spus relativ la planul
greșit al Rușilor în prepararea celei d'a treia bătălie și cu purtarea
Românilor pe câmpul de ondre în dilele de 27 și 30 August 1877,
când după două secule de neutralitate forțată, ai priimit botezul de sânge. Din t6te câte a cetit, sunt sigur că lectorul nostru

s'a încredințat, chiar din cele ce aii spus dușmanii noștri, cum că
Românii 'și-aii îndeplinit bine și spre laudă datoria, că, mulțumită
sacrilicielor de sânge și de bărbăţie ce ai făcut, ai dobândit buna.
reputație de care se bucură aqi, că prin hărnicia lor 'și-aii câștigat
dreptul d'a se prenumă&ra între naţiunile cele mai viteze, posedând
una din armatele cele mai bine organisate, și că generalul Paren-

soft și generalul Kuropatkin *-ait calomniat pe nedrept.
Asemeni din citirea istoriei întregului răsboiă coprinsă în primele patru volume a acestei scrieri, cititorul şi-a făcut convingerea

că Românii, atât la, 6 Septembre şi 7 Octombre în fața Griviței No.
2, cât și la 7 și 9 Noembre la. Rachova și Schit, la 28 Noembre la
Opanez și la 12 Ianuarie la Smârdan, Bazargic, Inova și Novoselo, unde ej aii operat singuri, fără de ajutorul Rușilor, aii adus la
îndeplinire planuri de răsboiă concepute de nisce ofițeri Români și
ati intrat în foc sub conducerea unor ofiţeri Români, asemeni ai
cules lauri de eroi, aii dat la ivâlă o destoinicie răsboinică extra-

ordinară și aii smuls victoria din mânele dușmanilor, înfruntând
obstacolele cele mai cu grei de învins sultomanda numai a unor oficeri Români.
După aceia, din citirea celor din urmă

cinci volume, iubiții mei

lectori, s'aii încredinţat, negreșit, că Românii, precum ai fost de
harnici şi de iscusiţi pe câmpul de r&sboii, tut atât de harnici și

_
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_<de iscusiţi Sai arătat şi pe tărâmul luptelor diplomatice ce ab urmat luptelor eroice, şi că pe acel tărîm aii susținut lupte care, în
unele ocazii, ai fost cu mult mai grele şi mai primejdiose de cât
cele-'alte, şi cu tote acestea aii sciut să mânuiască ascuţișul condeiului cu aceiași dibăcie, aceiași bărbăţie şi aceiași prudenţă și
cumpănire, cum aii mânuit ascuţișul săbiei și al baionetei.
Mulțumită acestei dibăcii ei ati putut să se strecâre printr'o mulţime de piedici anevoe de învins, aii înlăturat o mulțime de dificultăţi aprâpe nebiruite, ati scăpat dintr'o mulţime de strimtorări
fără de eșire, și au făcut faţă tuturor necesităţilor, apărând cu curagiti împins une-ori până la desperare, interesele primordiale ale |
ţărei, și intrând la învoială cu-adversarii numai atunci când a fost

vorba să se scape de o mare dificultate, printr'un sacrificii de bani

care nu aducea, nici o jicnire demnităţii şi onârei ţărei, iar nici o
dată când a fost vorba, de ameninţare și de niscai-va demonstraţiuni armate, chiar când ait fost făcute cu puteri nimicitâre.
Din aceiași citire tinerile generaţiuni se vor convinge că în totdauna noi am avut parte să posedăm bărbaţi de stat vrednici de

înnălțimea împrejurărilor, 6meni încercaţi și experimentați care
ai sciut să apere demnitatea şi interesele Statului cu pricepere,
bărbăție și mult patriotism, și că, înlăturând pasiunele politice,

fruct mai mult al dorinței de emulaţiune de cât al unei învidii pătimașe, și judecând cu nepărtinire şi judecată, vor recunâsce că
între bărbaţii noștri de stat, de ori-ce culăre polițică ati fost, noi
în tot-d'auna am avut buni Români, sinceri patrioţi și omeni devotaţi binelui obştesc, și nici o dată trădători.
| După ce fie-care a dobândit asemenea, convingeri și sai încre-

dințat că între Români aii fost în tot-d'auna și sunt și acum mulți

buni Români, şi după ce fac acestă mărturisire sinceră si leală,

fără nici o teamă de prigonire sati intenţiune de părtinire, sunt

dator a ruga, pe cititorii mei să mă ierte de unele greșeli strecu-

ca indicarea datelor
eo ele pat poe Punta EDtder
atunci când am scris primele ter

CI

ecua

din . i

ae

ce mi-ai intrat în mână mai în u rmă.
- ihMai n rog
am dispus
de isvârele
încă

pe 6menii no-
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ștri politici, adversari ai partidului național liberal din care spun
cu mândrie că fac parte, să mă scude dacă câte o dată în expunerea faptelor ce am făcut, am fost une-ori cam sever faţă cu conservatorit din 1877—1881, căci ceea ce am scris aci n'a fost resultatul patimei de sectar, ci al unor convingeri sincere şi bazate

pe acte, și tot ce am afirmat am sprijinit cu fapte și cu acte.
Într'același timp rog pe tinerii mei cititori, după ce a citit acâstă.
istorie, să cugete mator, să cumpănescă bine lucrurile, să judece

faptele, după ce %i va da sâmă de împrejurări, și după ce 'și va.
forma o convingere deplină, să încâpă a simți mai multă plăcere
d'a se prenumăra, între Români, d'a se mândri cu numele de Român și d'a face tot ce va putea spre a contribui, fie-care după putere, ca să-și menţie în tot-d'auna dulcea sa, patrie pe piedestalui
pe care se găsesce ea astă-di ridicată.
Asemeni rog pe fie-care Român tînăr sai bătrân în parte sait
în comun d'a se întrece unul cu altul ca să fie bun Român și cu
toţii să continuăm d'a, fi un element de pace, de ordine, de înțelepeiune și de cumpănire în orientul european și d'a. servi tuturor
vecinilor noștri drept model demn de imitat, căci numa! ast-fel ne
vom împlini cu demnitate sarcina ce ne-a încredinţat ursita de la
prenumărarea, nâstiă între naţiuni, sarcina d'a fi în tot-d'auna o
sentinelă neadormită și nebiruită a românismului și civilisațiunei

latine în orientul european.

|

Cea, mai principală datorie a nâstră e d'a ne păstra cu ori-ce
preţ neatinsă demnitatea și integritatea nostră, dar într'același
timp d'a ne feri d'a provoca conflicte şi d'a fi un element de desordine în Europa ; asemeni suntem datori d'a trăi în cea. mai bună
armonie cu toţi vecinii noştri, mai cu sâmă cu cele două mari imperii cu care avem variate și multiple relaţiuni politice și economice. Un bun exemplu ne-a dat M.Sa Regele nostru când, după ce
a mers în persână în Rusia în anul 1898, a trimis în primăvara

acestui an o misiune militară condusă de colonel A. Averescu, ca.
să, asiste la centenarul regimentului de Vologda, care e proprie-

tatea M. Sale şi care a luptat alături cu armata n6stră la Griviţa.
Același exemplu de bine- voit6re amiciţie a dat și M. Sa Împăra-

-

tul Rusiei

826

când a trimis acum

ii
câte-va dile o misiune

militară

compusă, din colonel A. Frantovici Ragoza, căpitan Milino Dimi-

trievici și sergentul-majon Ivanco Filipgvici din regimentul Vologda care misiune a, sosit în ţâră la 16 Iulie, iar la Sinaia în diua
17 dim, spre a mulțumi M. Sale pentru misiunea ce le-a trimis şi
pentru preţiosele cadouri ce a oferit regimentului lor.
.
După recepţiunea, ce a avut loc în castelul Peleș, în diua sosirei acelei misiuni, M. Sa Regele a dat în ondrea lor un dejun, la
finele căruia a, ridicat următorul toast:
«Salut

cu o vie plăcere deputaţiunea

regimentului

Meii

Vologda.

Indoila

«legătură ca Șef și ca fost comandant superior, care ME unesce de el, Imi este
«cu alâl mai preţidsă, cu cât acest regimeni s'a luptat sub ochii Mei cu atâla
«bravură».
.

«Cu ocaziunea celei de a 25-a aniversare a victoriilor repurtate în jurul.
«Plevnei,

am

revăzut cu emoțiuine câmpul

de bălae, pe care mii de bravi din

«armatele aliate "'şi-aii vărsat sângele, și am depus, în semna de pidsă amintire,
«o corână pe monumentul funebru al eroilor din regimentul Vologda».
«Serbătorirea centenarului regimentului Meii, *Mi-a dat din noii plăcula

«ocaziune de a "i arăla simpalia Mea și ME simt fericit de a pulea să “i-o con«firm astă-gi în mod personal, urându-i tote fericirile și ridicând paharul Meii
«în sănătatea M. S. Imperalului Nicolae şi pentru gloria bravei sale armate».

La acest toast, D-l colonel Ragoza a răspuns următârele:
Sire,
«Cu ocaziunea centenarului regimentului Vologda, care are marea ondre de
a purta Augustul nume al Majestăţei Vâstre, Majestatea Vâstră a bine-voit
să
acorde regimentului favoruri cu totul particulare. Aceste probe de înnaltă
favore aii provocat în regiment o vie şi adâncă recunoscință.
|
«Mândrii de a purta numele fostului nostru Șef pe câmpiile
de bătălie de
ya Plevna, am fost fericiţi într'un asemenea moment solemn
peniru noi de a
putea merita înnalta bună-voinţă a, Majestății Vestre,
«Venind aci din ordinul Majestăţei Sale Împăratul,
Augustul meă Suveran.
sunt fericit de'a putea fi interpretul sentimentelor
regimentului, pe care am onore de al comanda, pentru Augusta persână
a Majestăţei Vâstre.
.
«Ridic paharul mei în sănătatea Majestăţei
Vâstre, a Majestăţei Sale Reginei, a Alteţelor Lor Regale Principele Ferdinand
și Principesa, României şi a
Auguștilor

Lor Copii, precum

si-nentru prosperitatea bravei armate române».
Bucuresci 1903

Iulie 18.
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Trecerea stâgurilor din noi sfințite pe bulevardul Golțel, pentru a merge
să ia parte la defilare (Fot. C. Brăilenu).
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M. Sa Regele Carol al Romaâniel șiIA. S.R. De. p erdinană. al Bulgariei în
ușa, bisericei de la Griviţa, în diua de 30 Octombre 1902.
M. S. Regele Carol 1 al României în anul 1902 (Fot. F. Mandy) .
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