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ROMANI’A, 1 lanuariu 18621 

 M. S’a Domnulu emise catra oştirea României un mandat de cuprinsul acesta: 
  
„Armata a României!  

Purtarea cea solidă și rezolută, care o dovedi oştirea României la toate (tóté) ocaziunile începund 
din momentul, cand din mijlocul vostru fui redicat pe tronul celunedespartit al României, a contribuit 
mult spre complinirea unirii României. Voi ați dovedit, că stindardul național, e bandiera ordinei și a 
legalității. Sub acest stindard dar să trăiasca Romania unită în antica și neclintita ei constanță!!! 
Ministeriul de războiu a escris pe 16 Iannuarie un concurs pentru cel mai bun Imn militar national, care 
să reprezinte „gloria și onaorea (glóri’a și onórea) naţională“ și să fie proprietatea miliţiei române.  

La mulţi ani!  
În ceea ee privesce politica și unirea Domnul României din norocire cumpanește lucrurile mai bine 

decat toate (tóté) partitele adevărat (vérité) într’o căldare, dintre care liberalii vreau, ce e drept, 
emanciparea țării întregi de sub tutoratul ciocoismului, foarte bine, dar în afară - sunt cam indiscreţi, cam 
și nepolitici - iară aristocraţia, ca și pretutindenea, vrea ca și taurul a folosi toată țarina numai ea pentru 
sine; dar invingerea luptei acesteia - fatale - va cădea în partea „acelei partide, care se va înălța mai 
presus prin abnegarea de interesele egoistice si castice.“  

- Dar va fi rău și de boierime, dacă, nu-și va câștiga reputațiunea națiunei prin lepădarea de bună 
voie de interese în parte. Rasele române niciodată n’au potut spera reânălțare, până când n’au primit 
principiul votului universal, - și Italia astazi ar mai fi, și mâine iar ar cădea în jug fără de el. Până când 
rămâne boierimea pe lunga legea electorală cea oligarehică și eschidietória tocma acum! până atunci nu 
credem că vrea ea mai mult împuterirea și înălțarea națiunei decat interesul seu.  

- Nece unirea nu vă folosește, dacă representațiunea națiunei va rămâné numai în mâna 
oligarchilor, aristocratilor, fia ei de ce soi vor fi. Când poate arunca o țara în gura periculelor parola: „toți 
pentru unul și unul pentru toți”,  aduce solidaritatea națională întrunită, atunci ea e puternică, firear 
cât de mică ar fi, pentrucă la o voințăa totală a unei țări moralicește nimeni nu se mai poate împrotivi: 
Iata victoria fora arme!  

„Lamulţi ani!“  
Iar dacă sunteți sclavi intereselor străine și castice, apoi n’aveți alta de facut, decat ceea ce faceţi: - 

să continuaţi dezbinările și certele interne fără ca să faceţi concesiuni unii altora, cum cere timpul, până 
la o prorumpere, și atunci, cei ce-și vârâ coada între voi, ca între poloni mai anterior, cu „divide et impera“ 
vă vor dechiara usiorn, prea ușor și pre voi de minoreni — cu cu toată unirea —»și veți fi umblat calea mandiului 
plecându-vă cu toții cerbicea la jugul sărutat al protectorilor, pe care nu-i va doriți, ca să apere cadavre fără viață!  

Asteptam, ca 24 Ianuarie se steargă lacrimile Matroniei Romania cu Unirea intereselor și a animelor, pe care ca 
pe un pedestal, pe un fundament tare, se se poată odihni viăța ei.  

La mulţi ani! 
Red. 
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