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Bourke, Sandhursts Anfrage. Neutr[alität] R[umäniens] weder
durch den Par[iser]Vert[ra]g noch d[urch] andere Verträge
sondern Rum[änien] off[iziell] Fürst[entum] Moldau Walachei,
[bilde] Bestandtheil des türk[ischen] Reiches.
Art. XXII keine Macht innere Angeleg [enheiten ] sich zu
mischen Art. XXVII ohne Rücksprache mit d[en] an[deren]
Mächten kein bewaffnetes Einschreiten.
** [Verletzung ] Schutz sämtlicher Großmächte – wenn auch
Neutralität nicht stipuliert worden. Bitt [schrift ]
R[umäniens ] um Neutralisierung, Memoire ad acta.Ist nicht
neutral, integ [rierter ] Theil der Türk[ei], folglich [das
ganze Land ] zu besetzen. Wiedersetz [en] *** R[umänien ] ***
Land Aufruhr begriffene Prov [inz ] Erklär [un]g Burkes –
engl[ische] Reg[ierung] der Türkei das Recht Fürstenth [um]
[emzurücken ], sobald ihr es aus milit [ärischen ] Rücks
[ichten ] gebot [en] erscheint. Überschreit [ung] des Pruth
casus belli f [ür ] die Mächte. Bourkes Erklfärung ] ***

*** April Engl[and], Frankreich, Österreich, *** Öster [reich
] u [nd ] [Preußen ] April [Gefährdung ] der deutsch [en]
Interessen – casus belli.

Bourke, interpelarea lui Sandhurst. Neutralitatea României
[negarantată ] nici prin tratatul de la Paris nici prin alte
tratate, ci România, oficial Principatul Moldova – valahia, ar
fi parte constitutivă a Imperiului turc. Art. XXII – nici o
putere n-are a se amestica în treburile interne Art. XXVII –
fără acordul celorlalte puteri nici o intervenţie armată.
*** [încălcare] protecţia tuturor marilor puteri – chiar dacă
neutralitatea n-a fost stipulată. Cererea României pentru
neutralitate, memoriul ad acta.
Nu e neutră, parte integrantă a Turciei, deci toată ţara de
ocupat. Rezistenţă *** România *** ţara – provincie în
răzmeriţă. Declaraţia lui Burke – guvernul englez dreptul
Turciei să invadeze Principatul în situaţia în care i se pare
necesar din raţiuni militare. Trecerea Prutului casus belli
pentru puteri. Declaraţia lui Bourke ***
***în aprilie Anglia, Franţa, Austria *** Austria şi Prusia în
aprilie – [periclitarea ] intereselor germane – casus belli
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