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Ostaș,

Fiecare an ce trece Îmi dovedeşte că, prin disciplina și virtuțile voastre militare, sunteţi vrednici de
dragostea ţerii şi a Mea.
Cu adâncă bucurie dar vă arăt, și cu prilejul acestui
an nou, cât sunt de fericit văzându-vă că pășiți cu nestrămutare pe aceeaș cale a devotamentului şi a datoriei; căci numai din aceste simțeminte ostașul alcătuește totdeauna un puternic scut patriei și Tronului.
Ofiţeri, subofiţeri și soldaţi, doresc cu toată căldura sufletului Meu ca inimile voastre să fie la înălțimea iubirii ce țara și Regele vostru are pentru voi.
Vă urez dar ani mulţi și fericiți!
Dat în București, la 1 Ianuarie 1887.
ast
Răspuns

la felicitările înaltelor autorităţi ale ţerii.
1 (33) Ianuarie 1887.

Căiduroasele urări, ce Ne aduceţi la reînnoirea
anului, au un mare preț pentru Noi, fiindcă fericirea
Cuvântări şi scrisori.—
11],

1

1

1887

Noastră este nedespărțită de fericirea României. La
începutul anului se pot exprimă numai dorinţi şi spe:
ranțe; totuş privesc viitorul cu încredere și sunt convins

că, prin unire

şi statornicie,

vom

învinge nume-

roasele greutăţi ce le întâlnim neincetat pe calea noastră.
Dorinţa ce avem pentru anul acesta este, ca să
fim încunjuraţi

de aceeaș dragoste și credinţă, ce iubi-

tul Nostru popor Ne-a arătat până acuma, și speranţa
Noastră, ca anul să fie mănos în lucrări folositoare
şi roditoare pentru ţară.
Rugând pe A-Tot-Puternicul să ocrotească de-apururea scumpa noastră Românie, vă urez din tot sufletul ani mulţi și fericiţi!
a
Răspuns

la telegrama de felicitare a Mitropolitului Moldovei.
I (13) Ianuarie 1887.

Vă mulțumim din inimă, Regina și Eu, pentru frumoasele sentimente ce Ne exprimaţi de sărbători și
pentru anul nou și facem urări călduroase ca Mântui-

torul nostru să aibă sub a Sa sfântă pază clerul şi
turma credincioșilor ce păstoriţi în acea parte a Ro-

mâniei, care deapururea
Noastre.

a fost și este scumpă

inimii

ate

Răspuns

la telegrama Primarului Iaşilor.
1 (13) Ianuarie

1887.

Regina şi Eu, adânc mișcaţi de călduroasele
urări
ce Ne adresaţi în numele consiliului comunal
al scumpei
2

1£87

Noastre a doua Capitală, care în toate împrejurările
Ne dă numeroase dovezi de devotament și iubire, vă
mulțumim din inimă. Fiţi, vă rugăm, în acelaş timp
interpretul sentimentelor Noastre de sinceră recunoștinţă către

concetăţenii

d-voastră, cari,în unire

cu d.

V. Gheorghian, s'au grăbit a Ne aduce urări de anul nou.
“Rea

Mesagiu

la plecarea pentru câtva timp din ţară.
6 (18) Martie

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

1887.

Plecând pentru un scurt timp în străinătate,
Prin decretul Meu din 6 Martie sub No. 753,
Am luat următoarele dispoziţiuni:
În timpul absenței Mele din ţară, toate lucrările
administraţiunii publice cari cer întărirea Regală vor
fi supuse aprobării Consiliului de Ministri de către
fiecare Ministru în parte şi li se va da curs sub rezerva sancţionării Mele ulterioare. Numirile și destituirile de funcţionari publici, cari se vor face în absenţa
Mea de Consiliul Ministrilor, vor fi cu titlu provizoriu
până la întoarcerea Mea în ţară.
Dacă în acest interval de timp înaintarea lucrărilor parlamentare va cere ca un proiect de lege să

se treacă dela unul din Corpurile Legiuitoare la cellalt, Mesagiul va fi contrasemnat de Președintele Con-

1887

siliului de Ministri și Ministrul respectiv și se va semnă
de Mine la întoarcere.
Eu fac cunoscut D-voastre despre aceasta.
Dat în Bucureşti, la 6 Martie 1887.
Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor, I. C. Brătianu.

Răspuns

la telegramă Preşedintelui Adunării Deputaţilor.
Niirnberg,

14 (26) Martie 1887.

Am primit cu deosebită mulțumire urările ce-Mi
faceţi din partea Adunării Deputaţilor. Fiţi interpretul
Meu pe lângă dânsa, exprimându-i bucuria ce am simțit
primind felicitările ei pe cari le privesc ca venind din
partea iubitei noastre ţeri.
ada

Răspuns

la felicitările Preşedintelui Senatului.
Nurnberg,

14 (26) Martie

1887.

Am primit cu o vie satisfacere felicitările călduroase
ce Ne

faceţi cu ocaziunea

celei de a șeasea aniversare

a proclamării Regatului. Arătaţi Înaltului Corp că, acum
ca totdeauna, atât din apropiere cât și din depărtare,
am fost și voiu fi continuu din inimă și din suflet pentru
iubita noastră patrie.
nea

1887
Mesagii

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
2 (14) Aprilie 1887.

Dommlor

Senatori, (1)

Ajunși la terminul sesiunii Corpurilor Legiuitoare,
constat cu o vie mulțumire că lucrările d-voastre au
dat o nouă dovadă despre progresul iiniştit, dar continuu, ce Statul român desăvârșește în legislaţiunea
sa interioară.
Pe langă (2) alte legi importante, aţi votat mai ales
Codul comercial şi legea comunală, a cărora reformă
eră de mult și adânc simțită.
De mare însemnătate pentru interesele materiale
ale ţerii a fost votarea convenţiunilor comerciale cu
Rusia, cu Anglia și cu Germania. Aceste acte internaţionale

ne-au

asigurat

parte

în

relaţiunile

noastre

comerciale și întăresc speranţa, că vom izbuti a le
așeză şi cu celelalte State pe baze folositoare prospe-

rității ţerii.
Va mulţumesc, domnilor Senatori, că fără a vă
depărtă un singur moment de atitudinea demnă și prudentă observată de Guvernul Meu în tot timpul de
când

durează

criza din

Peninsula

Balcanică,

aţi acor-

dat creditele necesare pentru a desvoltă și întăr! puterea noastră armată. Păşind înainte cu deciziune pe
calea ce ne-am tras, contribuind cu sinceritate la mănținerea păcii, prestigiul României s'a ridicat și ea este
astăzi înconjurată de încrederea și de respectul tuturor.
(1) Mesagiul

adresat Adunării Deputaţilor diferă numai prin

garea, la locul indicat, a cuvintelor:
(2) «bugetul

Statului

şi».
>

adău:

1887

Domnilor
Vă

Senatori,

mulţumesc

încă odată pentru timpul ce aţi sa:

crificat intereselor publice şi pentru patrioticul și luminatul

concurs

ce aţi dat Guvernului

Meu

în rezol-

varea tuturor cestiunilor ce vi s'au prezentat. Doresc
ca, reîntorși la căminele d-voastre, să vă bucuraţi cu
toţii de un an care să răsplătească munca şi ostene-

lele fiecăruia.

Eu declar sesiunea Corpurilor Legiuitoare închisă.
Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne şi ad-interim la Agricultură, Industrie, Comerciu şi Domenii, I. C. Brătianu;
Ministru Cultelor şi al Instrucțiunii publice, D. Sturdza; Ministru Justiţiei, Eug.

Stătescu;

Ministru

Afacerilor străine, M. Pherechide; Ministru

Finantelor, C., Nacu; Ministru Lucrărilor publice, R. Michaiu; Ministru
de Resbel, General A. Angelescu.

«fn
Răspuns
la felicitările Mitropolitului
8 (20) Aprilie

Primat.

1887.

Mulţumesc Înalt Prea Sfinţiei Voastre din adân-

cul inimii pentru viile urări ce Mi-aţi adresat;

ele Îmi

Sunt cu atât mai

bisericii

plăcute venind dela Capul

noastre și a întregului cler, care totdeauna Ne-au înconjurat cu dragostea sa.
a
„Răspuns

la telegramele de

felicitare

|

ale

Mitropolitului

Moldovei.

8 (20) Aprilie 1887.

Regina şi fu am fost adanc mișcaţi de calduroasele urări ce Ne-aţi

adus

cu ocazia sfintelor sărbători

6

1887

ale învierei Mântuitorului nostru,
lie. Mulţumindu-Vă din toată inima
iubire şi devotament ce Ne daţi în
Va asigur de fireasca Mea râvnă
de

inflorirea

și a zilei de 8 Apripentru dovezile de
toate împrejurările,
de tot ce se atinge

bisericii și de fericirea Sfinţiei Voastre,

şi Ne bucurăm a putea asistă la frumoasa serbare bisericească ce va avea loc în lași.
Ro

Cuvântare

la sfinţirea bisericii Mitropoliei din laşi.
23 Aprilie (5 Maiu) 1887.

Un semisecol biserica metropolitană a vechei Capitale a Moldovei a rămas o măreaţă ruină, un corp
fară suflet. Parăsită și sguduită până în temeliile sale,
se înălță deasupra așilor această însemnată clădire,
având

ușile sale închise;

vântul

și ploaia pătrundeau

prin crăpăturile ei, și numai sunetul

clopotelor dela

bisericuţa din față, chemând la slujba dumrezeească,
găsiă în bolțile deşerte ale acestor ziduri un răsunet
mângâietor, ca șoapte tainice, prevestind că opera începută a fericitului întru pomenire Metropolit Veniamin

nu va

peri.

Faptele bune sunt totdeauna răsplaătite, și poporul
român nu uită pe acei cari au lucrat și luptat pentru
biserică şi patrie.
Datorim

acestui

simţemânt

mărinimos,

că monu:

mentele noastre religioase şi istorice sunt treptat resta-

bilite și că, după cincizeci de ani de îngăduire, răsare
aci din ziduri surpate un sfânt lăcaș, vrednic de ve-

chiul Scaun arhiepiscopal al Moldovei și Sucevei.
7

1887

Salut dar cu cea mai vie mulţumire această fericită zi, această frumoasă serbare și pe voi toți cari
aţi alergat din toate unghiurile ţerii spre a împărtăși
bucuria Mea, fiindcă o dorinţă adânc simțită a inimii
Mele este astăzi un fapt îndeplinit. Mândru pot fi că
sub Domnia Mea s'a redeschis bine-credincioşilor această Metropolie, târnosită fiind tocmai în vremea când
strigarea de veselie
— Christos a înviat—răsună încă
în toată lumea creștină.
|
Adevărat a înviat și a intrat în casa Sa, ridicată
şi reînfiinţată în toată strălucirea în a doua a Mea Capitală, care a depus pe altarul patriei, ca darul cel
mai scump, coroana lui Ștefan, spre a fi contopită cu
acea a lui Mihaiu, refăurită în oțel pe câmpul de luptă,
întemeiând şi statornicind astfel pentru timpuri veșnice
Unirea şi tăria, neatârnarea şi Regatul României.
Ca o comoară neperitoare trebue să păstrăm aceste mari isbânzi, dobândite prin prudenţă și jertfe;
prin vitejia armatei, fiindcă ele sunt razimul nostru
cel mai puternic în împrejurări grele, moștenirea cea
mai prețioasă pentru generaţiunile viitoare.
Cerul,

care

a luat iubita

noastră

țară sub înaltul

său scut, va binecuvântă opera Noastră şi va ascultă
rugile Noastre, pe cari le îndreptăm neîncetat, Regina și
Eu,

către

Nostru

A-Tot-Puternicul

pentru

popor.

o

fericirea

dragului

1887
Răspuns

la cuvântările delegaţiunii manifestanţilor.
ro (22) Maiu 1887.

Domnilor,

Regina şi Eu vă mulțumim din inimă pentru urălele sincere ce Ne-aţi adresat în numele Capitalei și
în numele comercianților şi industriașilor ei, şi vă asigurăm că vom lucră neîncetat pentru desvoltarea comerţului și a industriei, precum și pentru înălțarea

scumpei

Mele

patrii România.

7răească

Româma /

Trăească Capitala feri !
“e
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
11 (23) Maiu 1887.

Scumpul Men

Președinte al Consihului,

Am primit în ultimele săptămâni, cu ocaziunea
călătoriei Mele în ţară și cu ocaziunea serbării aniversării de

ro Maiu,

dovezi

călduroase

de

iubire

şi

de

devotament din partea tuturor şi din unghiurile cele
mai depărtate ale ţerii.

Sunt adânc mișcat de aceste manifestaţiuni, astă

dată mai numeroase decât ori şi când, căci ele Îmi
sunt o dovadă că ţara simțește din ce în ce mai mult
progresele însemnate și pozițiunea înaltă dobândită în
timpul de când am fericirea a conduce destinatele sale.

Participarea ţerii întregi la sfinţirea bisericii ca-

tedrale a Iaşilor a dat acestei serbări o mare înseni9

1887

nătate.

Ea

a arătat,

că acolo

unde

se lucrează

pen-

tru ţară, mic şi mare aleargă ca să muncească, ca să
se veselească și ca să deâ laudă A-Tot-Puternicului
Dumnezeu pentru cele săvârșite.
Călduroasa serbare din ro Maiu, care Mi-a adus

iarăș din toate părțile semne de sinceră iubire, Îmi
este dovadă

vie de devotamentul ce țara are pentru

Regina și pentru Mine.
Vă rog să arătaţi tuturor mulţumirile Mele adânc
simțite pentru această mare și frumoasă manifestațiune,

care

Îmi

dă

încă

mare

o mai

încredere,

de

e

cu putinţă, în tăria și viitorul scumpei noastre eri.
D-voastre, iubitul Meu Preşedinte, vă mulţumesc
pentru ajutorul ce Mi-aţi dat și-Mi daţi în silinţele ce
neîncetat pun în marea operă a fericirii și prosperi:
tăți României.

ro
Telegramă

către Primarul oraşului Botoşani.
4 (16) lunie

1887.

Flacările mistuitoare ce pustiiră o parte din orașul
Botoşani au pricinuit grozave nenorociri, ce s'au răsfrânt asupra inimii Reginei și a Mea. Orice suferință
a unei părți a României este suferinţa Noastră, și de
aceea Mă grăbesc a trimite deocamdată suma de zece
mii lei, spre a căută să daţi întâiele ajutoare celor mai
isbiți de lipsă. Mângâiaţi și îmbărbătăţi pe cei arși de
foc, asigurându-i că subscripții publice, în fruntea că-

rora se va pune Regina şi Eu, vor fi organizate grabnic
în toată

țara și că Românii,
10

cari au ştiut să fie miloşi

1887

când în alte State s'au întâmplat asemenea catastrofe,
vor şti să-şi facă datoria către compatrioții lor.
A da pentru Botoşani şi a ridică pe cei loviți de
o soartă

cumplită

noi înşine, este

este a ne cinsti pe

a ne ridică sentimentele la înălțimea grelei încercări
căzute pe unul din cele mai de căpetenie orașe ale
scumpei noastre Românii.

sh
Toast

la masa batalionului 3 de Vânători.
Sinaia, go August (11 Septemvrie)

1887.

Mandru poate fi un popor, o armată, cari au împodobit istoria lor prin fapte răsboinice ; ele sunt o dovadă
de o tărie, care impune un îndemn puternic de a păzi
ce a fost câștigat prin jertfe. Serbăm dar astăzi cu vie
recunoştinţă a 1o-a aniversare a izbândei dela Griviţa,
acest vrednic botez de foc al oștirii noastre, care a
reinviat vechile virtuţi militare ale Românilor. Pentru
voi. Vânătorii,

ziua

de

3o

August

trebue

să fie deo-

sebit scumpă, fiindcă prin vitejia fraţilor voştri renumele vostru s'a întemeiat; din sângele cu care au udat
întăririle dela Plevna, neatârnarea României a răsărit!
Armata, prin purtarea sa bărbatească, a implinit visul
multor

generațiuni,

a asigurat

viitorul

şi a atras dra:

gostea şi încrederea naţiunii.
Marea și frumoasa poziţiune, care oșteanul român
a dobândit-o pe câmpiile Bulgariei, are sfânta datorie

de a o păstră neatinsă și de a fi deapururea braţul și

scutul Patriei. Convins că oștirea va
11

rămânea în toate

1887

împrejurările fala țerii, ridic acest pahar în amintirea
eroilor căzuţi și în sănătatea apărătorilor României.
Sa trăească armata!

po
Răspuns

la telegrama de felicitare a Mitropolitului Primat.
Sinaia, zo August (11 Septemvrie)

1887.

Am primit cu o vie bucurie împărtășirea ce-Mi
faceţi despre rugămintele ce aţi adresat A-Tot-Puternicului atât pentru cei căzuţi în luptă pentru mărirea
Patriei noastre, cât și. pentru ocrotirea noastră.
" Această împărtășire Mi-a fost cu atât mai scumpă
cu cât ea vine dela capul clerului, care în toate îm:
prejurările a fost la înălțimea frumoasei sale chemari.
Regina și Eu vă mulțumim din toată inima pentru
aceste

simțeminte.
Ga

Toast

la masa după manevra

Corpului | de armată.

3 (15) Octomvrie

1887,

Manevrele Ne dau totdeauna prilejul, aşă de dorit,
de a Ne găsi în mijlocul iubitei Noastre oștiri.
Cu bucurie am constatat și astădată avântul puternic și desvoltarea mare, ce instrucțiunea noastră
militară a luat.
Mândru de aceste progrese și mulțumind de munca
lor acelora cari au fost chemaţi a da instrucţiunea tru12

1887

pelor

și a le conduce,

Corpului | de armată,

ridic acest

pahar

care șia atras

în sănătatea

Înalta Noastră

mulţumire.

ca
Toast
la prânzul din Focşani în onoarea armatei.
8 (20) Octomvrie

1887.

Sunt 18 ani trecuţi de când toate trupele perma:
nente erau asemenea întrunite langa Focșani, la tabăra
dela Furceni, unde sa pus temelia instrucțiunilor noa:
stre militare, începând cu cele dintâi manevre pe o
scară mai întinsă.
De atunci am străbătut o cale lungă și am ajuns
la înălțimea nenădăjduită. Oştirea a luat o desvoltare
însemnată,

a primit botezul de foc, a devenit fala ţerii,

adevăratul scut al Patriei.
Salut dar cu vie mulţumire regimentele și batalioanele din toate corpurile de armată concentrate la
Focşani, care Ne-a primit cu dragoste şi bucurie, care
acest fost
este să devie un însemnat centru ostășe—sc,
scaun al Comisiei centrale care hotărise ca apărătorii
ţerilor surori să fie strânși împrejurul unui singur steag,

acest scump tricolor care a falfâit ca un semn lucitor

pe câmpiile de luptă, ducându-ne la biruinţă.
Urând din toată inima ca apărarea noastră să se

întărească din an în an mai mult, ridic acest pahar în
onorul şi sănătatea iubitei Mele armate.

Să trăească armata!

E. 4

13

1887
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (27) Noemvrie

Domnilor
Domnilor

1887.

Senatori,
Deputat,

Deschid cu o vie mulțumire a patra sesiune a
Corpurilor Legiuitoare, cea din urmă a acestei însemnate legislaturi alese după modificarea legii electorale.
Această reformă a asigurat desvoltarea regulata și
liniștită a Statului

român

și în curând,

când

ţara

va

avea din nou a-şi trimete Reprezentanţii săi, se va con:
stată şi mai bine că o reprezentare mai completă a
tutulor intereselor și ocrotirea eficace a liberului exercițiu al votului

au mărit

garanţiile constituționale,

au

întărit stabilitatea şi puterea Regatului.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

Bunele noastre relaţiuni cu toate Puterile au rămas
neschimbate.
Politica prudentă, urmărită neincetat de Guvernul
Meu, a avut rezultatele cele mai fericite și ne-a atras
simpatiile tuturor. Cu toate îngrijirile ce am resimțit,
din cauza împrejurărilor ivite de mai mulţi ani lângă
hotarele noastre, Statul român, rămânând în afară de

orice conflict, s'a întărit şi mai mult prin încrederea
câștigată de pretutindeni.
Negocierile privitoare la încheiarea de tractate de
comerț

au continuat.

Putem

privi astăzi

cu o vie bu-

curie semnarea tractatului de comerț cu Imperiul Oto14

1887

man, prin care s'au regulat în mod satisfăcător interesele noastre comerciale cu Turcia. Guvernul Meu își
dă toate silințele pentru a ajunge a încheiă asemenea
tractate și cu celelalte State.
În dorința noastră de a trăi în raporturi de bună
vecinătate şi de amicie cu Statele cari ne înconjoară,
Guvernul Meu a pus toată stăruința să ducă la bun
sfârșit negocierile de mult începute cu Guvernul austroungar pentru regularea statornică a liniei de fruntarie
dintre amândouă

ţerile. Am

mulţumirea de a vă anunţă

că aceste negocieri s'au terminat și că se va prezintă
.in
aprobării d-voastre convenţiunea care s'a încheiat
acest scop cu Imperiul vecin.
Domnilor Senatori,
Domnilor Deputati,
Solicitudinea Mea și a ţerii pentru armată a desvoltat puternic această instituţiune. Concentrările din
toamna

aceasta

M'au

încredinţat

că sacrificiile, ce cu

toţii facem cu atâta iubire pentru armată, îşi poartă
roadele lor. Mijloacele noastre de înarmare și de în-

tărire sporesc pe fiecare an, și astfel armata va putea
răspunde

din ce în ce mai mult âșteptărilor legitime

ale ţerii.

Lucrările publice au dat o mare desvoltare avuţiei
naționale.
|
În

aceşti

zece

ani

din

urmă,

șoselele

noastre

aproape s'au întreit. Legea drumurilor dă mijloace
îndestulatoare pentru a le completă repede și în mod
sistematic.
Reţeaua căilor ferate se întinde astăzi pe o lun-

gime regulat exploatată de două mii cinci sute kiloI5

1887

metri. Lucrările pregătitoare pentru linia Dorohoi-lași

pe valea Jijiei, pentru 'liniile Vaslui-lași și Craiova-Calafat sunt terminate; iar studule celorlalte linii, ce mai
sunt cerute de interese locale, se urmează cu activitate.

În primavara anului viitor vor începe lucrările podului peste Dunăre dela Fetești la Cernavoda, precum
şi lucrările

portului

Constanţa.

Bazinele,

cheiurile

și

magaziile de întrepozite din Braila și Galaţi și lucrările din portul Giurgiului sunt în curs de executare.
Ele se vor completă prin construirea magaziilor și
întrepozitelor din București și din lași. Astfel, comerțul
va găsi peste tot locul toate înlesnirile dorite.
Aceste mari lucrări de utilitate publică nu sar fi
putut săvârși într'un timp atât de scurt, dacă admi:
“nistrarea finanţelor noastre nu ar fi fost conștiincioasă
ŞI prevăzătoare.

Creditul de care se bucură astăzi Statul
își are

temelia

în silințele,

ce ne-am

român

dat cu toții, de a

cumpăni cheltuelile treptat cu creșterea veniturilor și
de a întrebuință cea mai mare parte a împrumuturilor

noastre în cheltueli folositoare și producătoare. Anuitățile împrumuturilor se plătesc din veniturile bugetare ordinare, şi cu modul acesta sa amortizat în douăzeci şi cinci de ani un capital de două sute treizeci şi

patru milioane lei.
Veniturile Statului din impozitele directe au sporit,

cu toate că câtimea dării ce are a plăti contribuabilul
a fost scăzută. Domeniile, cari înainte de zece ani pro:

duceau numai patrusprezece milioane lei, astăzi dau un
venit de douăzeci şi două milioane, cu toate că sau
vândut proprietăți ale Statului pentru o valoare de
douăzeci şi şeapte milioane și că s'au dat însurățeilor
16
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douăsute

treizeci și opt

mii hectare.

Îmbunatăţirile

aduse în exploatarea pădurilor vor spori încă mai mult
acest venit. Intrarea impozitelor se face cu regularitate şi înlesnire. Impozitele directe ating marginile bugetare, iar cele indirecte în mare parte le întrec. Echilibrul bugetar al exerciţiului închis şi al celui curent
dovedesc buna stare a finanţelor noastre, și vom pune
cu toţii o deosebită îngrijire ca ea să se mănţie și în
viitor.
Legea actuală a instrucţiunii publice nu mai răspunde cu progresele făcute de naţiune într'un pâtrar
de secol. Reforma ei a devenit o trebuinţă urgentă și
nu Mă îndoesc că d-voastre veţi pune toate silințele
ca ea să corespundă cerinţelor ţerii.
La lași un nou edificiu religios a deschis în cursul
anului uşile sale credincioșilor. Biserica metropolitană

1389250

se ridică acolo

ca o dovadă

de neclintita credinţa

a

ţerii în religiunea strămoșească.
În ordinea judecătorească, mulţumită stăruinței ce
aţi depus, aţi împlinit mai multe lacune în legislaţiunea
noastră și! aţi înzestrat ţara cu un nou Cod de comerţ,
care răspunde mai bine la trebuinţele ei.
Ministrul Meu de Justiţie va prezintă în sesiunea
aceasta proiectul de lege pentru reforma judecătorească,

și nu Mă îndoesc că Corpurilor Legiuitoare îi vor da
toată atenţiunea, pentruca să ajungem a asigură mai
bine independenţa magistraturii.
Legea pentru încurajarea industriei naţionale a
început a se aplică şi, în urma studiilor făcute în această
privire, mai multe fabrici se vor înființă. Ele se vor
mai îmulți, când se va institui şi creditul industrial, care
va pune la dispoziţiunea lor mijloacele trebuincioase.
Cuvântări şi scrisori.
Il.
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Camerele de Comerţ s'au întocmit în toată ţara
după noua lege şi suntem în drept a așteptă dela func:
ționarea lor regulată şi statornică o sporire însemnată
a activităţii noastre

comerciale.

Legea vânzării de proprietăţi ale Statului în loturi
mici și mijlocii începe a produce efecte salutarii şi vânzările se îmulțesc neîncetat.
În curând, răscumpărarea embaticurilor și a otașnițelor de pe proprietăţile Statului va fi isprăvită, regulându-se definitiv o cestiune care a fost până acum
cauza multor greutăţi.
Cassa de Economie, menită a formă capitaluri mici,

a început să producă rezultate mulțumitoare.
Buna stare a poporaţiunii a atras totdeauna în“ grijirea Mea.
Creditele agricole au luat o mare întindere și, cu
toată greutatea ce au întâmpinat la început, ele au

adus servicii

însemnate

agricultorilor

- înlesniri în timpuri grele.
Staţionarea prin toate judeţele
sanitare şi spitale

rurale,

cari

mici,

dându-le

a ambulanţelor

au început

a funcţionă

regulat şi cari se vor îmmulți, au fost primite de ţară
ca măsurile cele mai nimerite pentru a îmbunătăţi starea
sanitară a poporaţiunii rurale.
Dommilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

Fiecare an adaoge

astfel neîncetat partea sa

consolidarea Statului nostru, ridicat prin munca
tornică și neîntreruptă a întregului popor.
18
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Dar aceste rezultate fericite nu s'au putut dobândi
fără concursul luminat al Corpurilor' Legiuitoare, cari
la timp și cu înţelepciune au știut să deă impulsiune
unui mers regulat, unei desvoltări asigurate a Statului.
Sunt asigurat că veţi completă cu aceeaș energie și
cu acelaș patriotism opera d-voastre legislativă și că
veţi isprăvi misiunea d-voastre precum ați început-o,
spre binele și fericirea scumpei noastre patrii.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrarile d-voastre.
Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitoare este
deschisă.

Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru ad-interim la Răsboi,
nu Cultelor şi Instrucțiunii publice, D. A. Sturdza ;
; Ministrul
1. C. Brătia
Ministrul Justiţiei, Eug.

Stătescu;

Ministrul Afacerilor

străine,

M. Phe-

rechide ; Ministrul Lucrărilor publice, P. S. Aurelian; Ministrul Finantelor, C. Nacu;

Ministrul

de Interne, R.

Mihai;

Ministrul Agriculturii,

Industriei, Comerţului şi Domeniilor, V. Gheorghian.
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Răspuns

la telegrama de felicitare a Primarului Iaşilor la aniversarea
luării Plevnei.
Bucureşti, 28 Noemvrie (ro Decemvrie)

|

1887.

Adânc mișcat de urările ce Ne aduceţi Reginei
şi Mie, cu ocaziunea memorabilei zile de 28 Noemvrie,
aniversarea luării Plevnei, vă mulţumim din inimă

d-voastră și prin d-voastră tutulor cetăţenilor scumpei
Noastre a doua Capitală, care s'au asociat la această
nouă dovadă de iubire şi devotament.

adn
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Toast
la prânzul datla aniversarea căderii Plevnei.
28 Noemvrie (10 Decemvrie)

1887.

Instituţiunile noastre militare s'au ridicat la o înălțime de care putem fi mândri; din o strajă pământească

armata a devenit o putere naţională, totdeauna

gata de a apără moșia strămoșească.
Mare și frumoasă este dar datoria noastră, mai
mare încă și grea răspunderea care apasă pe noi.
Prin izbândele dela Griviţa, Rahova, Plevna, Smaăr-

dan, oștirea a dovedit că este vrednică de dragostea
și îngrijirea cu care ţara o îmbrățișează.
Serbăm

dar totdeauna

“ sările acestor
numea

în noi

prin noi înşine

aniver-

glorioase bătălii, cari au întemeiat re-

noastră, cari au

Da, numai

cu vie mulțumire

întărit credința

înşine vom

trebue

în noi

înșine.

găsi puterea noastră;

să muncim,

să luptăm,

să bi-

ruim. Falnica deviză, scrisă împrejiurul Coroanei de
oţel, «Prin noi înşine», să fie călăuza noastră; ea ne
va conduce la mărire.
.
Cu

această dorinţă

luării Plevnei,

paharul

ridic, la a zecea aniversare a

Meu în onorul scumpei Mele

armate, sigur fiindcă ea va întruni toate însuşirile răsboinice și patriotice, şi va şti a-şi atrage recunoștința
României !
Trăească armata!

20
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Răspuns

la Adresa

x (x3) Decemvrie

Senatului.
1887.

Domnule Președinte.
Domnilor Senatori,
Simţemintele ce exprimaţi astăzi pentru Regina
şi pentru Mine cu atâta căldură sunt o nouă dovadă
că poporul român a răspuns totdeauna la iubirea și
la încrederea ce am avut într'ânsul.
Inţelegerea statornică ce a existat între Corpu-

rile Legiuitoare

şi guvernul Meu sunt o dovadă că

țara simte că numai prin exerciţiul paşnic al libertaţilor constituționale și prin respectul legilor vom asi-

gură desvoltarea şi întărirea Statului român.

Va mulţumim, Regina şi Eu, de simțemintele de
iubire şi de devotament ale Senatului, şi fiți totdeauna
încredinţaţi că toate gândurile și cugetările Noastre

sunt necurmat devotate iubitei Noastre Românii.
age
Răspuns

la Adresa

Adunării

1 (13) Decemvrie

|

Domnule

Deputaților.

1887.

Preşedinte,

Domnilor Deputati,
Cuvintele d-voastre călduroase pentru Tron și pentru ţară M'au mişcat adânc.
Reamintiţi memorabilele acte ale Adunărilor mume

din 1857, cari sunt temelia puternică pe care sa ridicat edificiul Statului român.

In adevăr, înţelepciunea şi tactul poporului au dat
acelor dorinţi, rostite cu atâta tărie și convingere, o
21
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ființă. Păstrând

neatins acest depozit sacru, națiunea

a pășit înainte,

desvoltând

libertăţile

noastre

consti:

tuţionale şi întemeind pe dânsele Monarhia. Astfel
Statul român a: putut realiză în scurt timp progrese
însemnate și insuflă tutulor încredere și respect. Tot
astfel pășind înainte viitorul nostru va fi asigurat.
Va mulțumesc de reinnoirea încredinţării devotamentului ce aveţi pentru Regina și pentru Mine, și
fiți siguri că la implinirea datoriei voiu fi în capul
tuturor.

SP
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Ordin

de zi către

armată.

1 (13) Ianuarie 1888.

Ostași,

Este aproape un pătrar de veac de când Ma găsesc în fruntea voastră și, cu cât anii au trecut, cu atât

disciplina şi virtuțile voastre militare v'au atras din ce
în ce mai mult dragostea țerii și a Mea.
Dacă jertfele facute de ţară pentru întărirea oastei
sunt

mari,

voi, ostași,

veţi dovedi

că dânsa

va fi tot:

deauna pilda împlinirii datoriei.
Ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, viitorul ţerii fiind strâns

legat de viitorul oastei, cugetarea și inima Mea sunt
îndreptate cu statornicie către voi şi Regele vostru nu
vă cere alt decât să aveţi înrădăcinate în suflet cinstea către steag şi devotamentul către patrie, atât cât
EI are înrădăcinată în sufletul Său dragostea pentru voi.
Va urez ani mulţi și fericiți!
Dat în București, la 1 Ianuarie 1888.
Carol.

az
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Răspuns

la felicitările Inaltului cler, ale Consiliului de Ministri
membrilor Înaltei Curți de Casaţiune şi Justiţie

şi ale

1 (13) Ianuarie 1888.

Rugile bisericii și urările poporului Ne-au adus
totdeauna fericirea și Ne-au sprijinit și întărit în toate
imprejurările.
Primim

dar,

Regina şi Eu, cu o vie mulțumire ex-

presiunea sentimentelor de dragoste şi de credinţa, ce
Ne exprimaţi cu atâta căldură, și dorim, din toată inima
ca anul nou să fie mănos în progrese și lucrări folositoare și plin de noroc pentru scumpa noastră Roma:
nie, pe care cerul să o ocrotească și de astăzi înainte!
Va urez ani mulţi și fericiţi, pace și prosperitate!

sta
Răspuns

la telegrama de felecitare a Primarului Iaşilor.
Bucureşti,

1 (13) Ianuarie

1888.

Urările isvorite dintr'o puternică simţire, ce Con-

siliul comunal şi fruntașul celei de a doua Capitală a

ţerii Ni le-au făcut
Regina și pentru
sită și dragostea
semnat oraş, au
prin iubire Mi se

cu începerea anului nou, sunt pentru
Mine o dovadă că sârguinţa neoboce am rezervat'o asupra acelui în.
fost spornice, de oarece la iubire
răspunde, și la rugăciunea ce îndrep-

tăm zilnic Cerului pentru înflorirea Patriei, glasul cetățenilor se împreună cu al Nostru.
Fiţi, vă rugăm, tâlmaciul acestor sentimente

lângă

pe

toți câţi s'au unit spre a Ne arătă devotamentul

24
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lor, asigurându-i că fericirea țerii pe care Ne-o doresc
este cea mai scumpă fericire a inimilor Noastre și că
le urăm vieaţă îmbelşugată de ani și de bucurie.

sp
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
7 (9) Fevruarie 1888.

Dommulor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

Cu un viu simțemânt de mulțumire Mă aflu astăzi

în mijlocul Reprezentanţilor naţiunii.
Salutând de bună venire pe domnii

Deputaţi ai

nouei legislaturi, sunt fericit să constat, că și de astă
data cetăţenii au dovedit, prin liniștea și ordinea mănținute pretutindeni în alegeri, că ei ştiu preţui libertăţile garantate cu atâta eficacitate de instituţiunile
noastre constituţionale și că ei sunt convinşi că, numai
prin respectarea legilor de către toți, putem să des:
voltăm prosperitatea și puterile noastre.

Disolvarea Camerei Deputaţilor a întrerupt sesiunea
ordinară a Corpurilor Legiuitoare. Reluând astăzi cursul normal

al lucrărilor,

d-voastre

aveţi

a vă

ocupă

de mai multe legi importante, cari cer o deosebită luare

aminte.
Cea

dintâiu

lucrare

care

se

impune

d-voastre,

domnilor Deputaţi, este bugetul. În anul acesta, el
vi se prezintă pentru prima oară întrunind la un loc
toate veniturile şi toate cheltuelile Statului. Această
ameliorare a devenit putincioasă în urmă organizării
25
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complete a administraţiunii căilor ferate şi a administra:
țiunii monopolului

tutunului,

cari până acum își aveau

bugetele lor speciale și-înscriau
Statului numai veniturile lor
finanţelor noastre asigurează
ceeace a fost obiectul constant
nului Meu.

în bugetul general al
netede. Buna stare a
echilibrarea bugetului,
al preocupării Guver-

In adevăr, incassările exerciţiului curent nu numai

au răspuns prevederilor, ci încă le-au întrecut.
Vom puteă dar întâmpină toate trebuinţele Statului numai cu veniturile existente.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Suntem

îndreptăţiţi a crede că silinţele ce se fac

pentru mănținerea păcii vor isbuti şi că ea va fi asigurată spre binele și fericirea tuturor. Cu toate aceste,
fără a ne abate un singur moment dela calea prudentă
pe care am urmat-o dela început, suntem datori, în
momentele grele prin cari trece Europa, să ne gândim necontenit la întărirea noastră interioară, spre a
puteă privi cu încredere în viitor.
Paza însă cea mai bună, siguranţa cea mai puternică a fiecărei ţeri este unirea cetăţenilor ei. Urez
din toată inima ca acest simțemânt să vă insufle pe
toți, pentruca noua legislatură să fie mănoasă în roade
și să corespundă legitimelor așteptări ale Mele şi
ale ţerii.

Dumnezeu să lumineze. lucrările d-voastre
proteagă scumpa noastră Românie.
26
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Sesiunea ordinară.a
deschisă.

Corpurilor Legiuitoare este
Carol.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Resbel, 1. C.
Brătianu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice,'D. A. Sturdza; Ministru de Justiţie, Eug. Stătescu; Ministru Afacerilor străine, M. Pherichide ; Ministru lucrărilor publice, P. 3. Aurelian ; Ministru

C.

Nacu;

Ministru

dustriei, Comerciului

de Interne, R. Mihaiu;
V.

şi Domeniilor,

Ministru

Finanţelor,

Agriculturii,

In-

Gheorghian.

si

Cuvântare

la deschiderea sesiunii generale a Academiei Române.
22 Martie

(3 Aprilie) 1888.

Cu prilejul întâiei întruniri a Academiei, în anul

acesta, Regina și Eu venim cu bucurie în mijlocul d-voastre

spre a vă aduce în persoană salutările Noastre cele
mai călduroase.
Neîncetat urmărim lucrările d-voastre și constatâm cu vie plăcere că, prin sârguința şi munca membrilor Academiei, ştiinţa și istoria noastră au fost înzestrate cu un material preţios.și însemnat. Academia
a deschis astfel un isvor bogat, care ne-a desvaluit
trecutul și care este menit a servi generaţiunilor viitoare ca să aprecieze împrejurările grele pe cari țara
le-a străbătut pentru a ajunge la înălțimea de astăzi.
Urând ca lucrările d-voastre să fie roditoare și
Academia să devie adevăratul focar al stiinței, care
trebue

să încălzească

şi să lumineze tot răsăritul, de-

clar sesiunea Academiei deschisă.
ate
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Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
3 (15) Aprilie 1888.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputaţi,
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare expiră
astăzi.
Mulțumită patriotismului d-voastre, situaţiunea financiară a fost regulată la timp şi serviciile publice
vor puteă continuă mersul lor normal.
In urmă demisionării Cabinetului precedent, se
impune noului Ministeriu datoria constituţională de a
face apel la ţară într'un termin cât se poate mai apropiat, pentru a se manifestă libera voință a alegătorilor.
Sunt

încredinţat

că, prin

respectarea

ordinei

şi

prin moderaţiune, ţara va dovedi și de astă dată deplina maturitate la care este ajunsă și prețul ce-l pune
pe o dreapta întrebuințare a libertăţilor publice.
În actuala situaţiune internă, Guvernul va luă
fără întârziere și cu toată energia măsurilor reclamate
de împrejurări. Întru aceasta sunt în drept a contă
pe sprijinul tuturor oamenilor de bine, și Eu apelez
la spiritul de concordie și de prudenţă, pe care România, în momentele importante, Pa arătat totdeauna
cu cea mai mare putere.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Inainte de a ne despărţi, să ne găsim încă odată
uniți în dorința cea mai scumpă ce o avem cu toţii:
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Sa trăească şi să prospere România!
Eu declar sesiunea Corpurilor Legiuitoare închisă.
Carol.
Teodor
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,
r şi
Cultelo
u
Ministr
Carp;
P.
P.
străine,
Rosetti; Ministrul Afacerilor
al Instrucțiunii

Comerciu
publice şi ad-interin la Agricultură, Industrie,

şi Domenii, T. Maiorescu;
Ministru

B.

Ministru Lucrărilor publice, A.

de Resbel, General

C.

Barozzi ; Ministru

Ştirbei;

de Finanțe, Menelas

Germani; Ministrul de Justiţie, Al. Marghiloman.

«fn
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
28 Aprilie (ro Maiu) 1888.

Scumpul Meu

Președinte al Consiliului,

Cu prilejul intamplării de luni seara (1) am primit
am
cele mai călduroase manifestări din toată țara şi
toți
dată,
constatat cu adâncă recunoștință că, și astă

Românii, fără deosebiri de vedere, s'au grăbit a arătă
Tronului simţemintele lor de devotament.
pu:
Cu cât acea întâmplare însăș a fost de mai
le
țină însemnătate, cu atât sunt mai mișcat de semne
de
de dragoste ce Mi s'au arătat întrun număr aşă
mare din toate oraşele și judeţele României.

Te rog să exprimi în numele Meu

mulțumirile

Mele cele mai vii şi sa le aduci la cunoștința tuturor.
m
Sunt fericit de câteori Îmi este dat a vedea că, precu
Preda G. Fântânaru
(1) La 25 Aprilie (7 Maiu), Guardul municipal
Palatului Regal,
ecii
Bibliot
ele
ferestr
trăsese două focuri de puşcă spre
ea.
alătur
de
cameră
într'o
află
pe când M. S$. Regele se
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Eu Mi-am pus toată iubirea și toată increderea în poporul român, asemenea ţara întreagă își îndreptează
iubirea și încrederea ei spre Mine.
“a

Toast

Sunt
fruntea

la prânzul

dela

ro (22) Maiu

1888,

22 de ani de când

am

ţerii;

vremea

aceasta

Palat.

fericirea de a fi în

este

o clipă

în vieaţa

unui popor, un drum îndelungat însă de străbătut pen-

tru un

om

asupra căruia

pundere şi multe griji.
Cu toate că Mi-am
dreaptă,

adese-ori

apasă

neîncetat o mare răs-

tras dela

început calea cea

M'aş fi rătăcit, fără

buna povaţuire

a fruntașilor ţerii, cari M'au sprijinit cu credință și
dragoste în acest şir de ani ai Domniei Mele. Vad
dar astăzi împrejurul Meu cu un simţemânt de vie re-

cunoştinţă pe toţi aceşti

bărbaţi

patrioți, cari au adus

câte o peatră la clădirea ridicată printr'o muncă statornică ca adăpost al neamului românesc.
Din nefericire, lipsesc mulţi din vrednicii Mei con.
silieri, trecuţi în o viaţă mai bună.
Dea Dumnezeu ca temeliile acestei clădiri sa fie

așă puternice, ca nici o sguduire, nici o furtună să le
poată sfărâmă.
Statul român s'a desvoltat şi întărit cu jertfe însemnate, cu lupte adesea amare și violente, cari au
putut semănă discordia.

Sa uităm trecutul în partea sa aspră.
însă are

inimă

caldă,

un

sentiment

deplin cu dânsul.
30
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Românul

împărtăşesc
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Sa uităm dar și să privim numai înainte, având
un Singur gând, o singură ţintă, sfânta datorie de a
păzi vatra stramoșească de toate primejdiile cari o
înconjoară. Iată idealul nostru, pentru care trebue să
traim, să muncim şi să luptăm toți împreună. Aci nu

Noi toţi suntem

slujbași

credincioşi ai patriei, gata a închină puterea

noastră,

pot fi deosebiri de vedere.
pentru

dânsa.

O ţară, în care toţi fiii săi sunt uniţi, nu pere;
nu poate fi dar vrajmăşie, un cuvânt care nu trebue
sa găsească loc în istoria noastră.
Unirea este tăria; cu această frumoasă deviză,
vom înfrânge toate greutăţile, ne vom asigură un
viitor liniștit şi fericit.
Urând din tot sufletul ca dorința Mea exprimată
în fața d-voastre să se împlinească, ridic acest pahar
în sănătatea

acelora cari au lucrat îm-

și în amintirea

preună cu Mine în cursul acestor 22 de ani la desvoltarea şi la propăşirea poporului român, sigur fiind
că Mă veţi încunjură cu aceeaș dragoste, cu aceeaș

râvnă şi în timpul

Domnirii

pe care Cerul Mi-o va

dărui încă.

Să trăească scumpa noastră Românie!

dtp
Toast

la aniversarea luării Griviței.
Sinaia, 30 August (rr Septemvrie)

1888.

Cu vie mulţumire serbăm aniversarea dela Griviţa
iarăş în mijlocul batalionului 2 de Vânători, al cărui
31
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nume este așă de strâns legat cu această strălucită
isbândă.
Astăzi sunt rr ani de când vitejia Vânătorilor a
sfărâmat rezistenţa înverșunată a vrăjmașului, învingând toate pedicele sub o ploaie de gloanţe, cari asvârleau moartea în rândurile nâvălitorilor. Neuitat
trebue să rămână dar în mintea și inima voastră acest
fapt măreț, căruia datorați strălucirea «Stelei Româ-

niei» de pe steagul vostru, ca semn statornic al voi:
niciei fraţilor voștri.
Ziua de zo August va fi veșnic o dată scumpă

pentru oştire, care, primind botezul de foc în o luptă
aşă de grea și sângeroasă, și-a dobândit un loc vrednic
printre toate armatele. Datoria noastră, silinţa noastră,
este ca să păstrăm ce am câștigat cu multe jertfe pe
câmpul de onoare și ca să muncim neincetat, spre a
rămânea la înălțimea renumelui nostru și a răspunde
la încrederea ce ţara pune în puterea sa militară.
Sigur fiind ca armata va fi de-apururea fala României,
ridic acest pahar in onoarea batalionului 2 de Vânători şi în amintirea

eroilor

căzuţi,

sufletul: Să trăească scumpa

Mea

strigând

din

tot

armată!

«ae
Răspuns
la felicitările Ministrului

de Răsboiu,

pentru aniversarea zilei

de 3o August,
Castelul Peleş, 1 (13) Septemvrie

1888.

Am primit cu vie mulţumire urările ce Ne adresați Reginei şi Mie cu ocazia serbări: zile de 3o August,
și suntem pe deplin încredinţaţi ca armata va ști a
apără în orice împrejurări ţara şi Tronul.

ste
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Mesagiu

la convocarea şi disolvarea Corpurilor Legiutoare.
8 (20) Septemvrie 1888.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
V'am

convocat

a vă încunoştință

în sesiune

extraordinară

că, precum am

pentru

anunţat în Mesagiul

Meu de la 3 Aprilie trecut, un nou apel la ţara devenind necesar, Corpurile Legiuitoare urmează a fi
disolvate.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, T.
Rosetti; Ministru Afacerilor străine şi ad-interim la Agricultură, Îndustrie, Comerciu şi Domenii, P. P. Carp; Ministru Cultelor şi Instrucţiunii publice, T. Maiorescu;

Ministru Lucrărilor publice, Al. B. Ştirbei;

Ministru de Resbel, General C. Barozzi; Ministru de Finanţe, M. Germani; Ministru de Justiţie, Al. Marghiloman.
dtp

Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
1 (13)

Domnilor

Noemvrie

1888.

Senatori,

Domnilor Deputat,
Sunt fericit de câteori Mă aflu în mijlocul aleșilor
naţiunii, și cu o vie mulțumire deschid această primă
sesiune a nouei legislaturi.
Concursul d:voastre, totdeauna bine-venit, este
astăzi cu atât mai preţios, cu cât sunteţi mai de cuCuvântări

şi scrisori.
— IMI.
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rând eșiţi din alegerile generale și prin urmare în cunoştința adevăratelor trebuinţe ale ţerii.
Proiectile de legi, ce Guvernul Meu le crede menite a răspunde acelor trebuinţe în ordinea economică,
judiciară și administrativă și cari vor fi supuse deliberărilor d-voastre în decursul acestei legislaturi, au
fost publicate la timp, pentru ca toţi să-și poată formă
convingerea asupra lor, după o matură chibzuinţă.

%

Dommlor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

Constat

cu fericire

că relaţiunile

noastre

cu Pu-

terile străine sunt din cele mai îmbucurătoare.
Politica prudentă, ce un patriotism luminat a insuflat tuturor partidelor, dovedește că Regatul Romaniei este un element puternic de liniște și de siguranţă.
In această atitudine corectă stă pentru noi garanția,
că ne vom bucură ca până acuma de încrederea Puterilor celor mari şi de amiciţia sinceră a vecinilor
noștri din Peninsula Balcanică şi astel nu vom compromite întru nimic sforțările acelora, cari caută a
deslegă cestiunile pendinte fără sguduiri violente şi a
ne asigură pacea de care avem trebuinţă pentru desvoltarea

iubitei noastre

țeri.

Domnilor Senatori,

Domnilor Deputah,
Cele mai importante și mai urgente obiecte ale
desbaterilor d-voastre în sesiunea prezentă sunt: legea pentru înstrăinarea unor părți din bunurile

34
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tului în folosul ţăranilor şi. legea modificătoare pentru
tocmelele de lucrări agricole. Aceste legi vor contribui în măsură largă

la îmbunătăţirea soartei sătenilor,

vor linişti în acelaș timp unele spirite rătăcite și vor

introduce o mai mare echitate

în raporturile

dintre

proprietari şi săteni, spre binele și al unora și al altora.
Sunt încredinţat că, pentru această lucrare de
cea mai mare însemnătate, Guvernul Meu va găsi în
d-voastre sprijinul experienţei și al unei înțelepte în:

grijiri.
In ceeace priveşte nanţele, preocuparea de căpetenie a Guvernului caşi a d-voastre este de a asi:
gură echilibrul bugetului într'un mod real și temeinic.
Cheltuelile publice cu greu sar puteă reduce, fără
a împiedecă desvoltarea normală a diferitelor servicii
ale Statului și, pe de altă parte trebuesc acoperite golurile ce s'a dovedit că lasă unele evaluări exagerate. Cu
toate acestea, Guvernul crede că va putea îndeplini
toate cererile momentului prin remaniarea în condi
țiuni mai echitabile și tot deodată mai producătoare

a unora din impozitele existente, fără a sdruncină echilibrul bugetar.

Maănţinând astfel sarcinele publice pe cât a fost
cu putință în limitele actuale, Guvernul a căutat să
întemeieze această situaţiune pe o bază solidă și, pentru viitor, să păzească ordinea cea mai riguroasă în
operaţiunile tezaurului şi să veghieze ca toate instituţiunile noastre de credit să funcţioneze în marginile
și în scopul ce le sunt destinate prin legile înfiinţării lor.
Spre aceasta, pe lângă alte măsuri de mai mică

importanţă, Guvernul vă va supune proiectele de legi

pentru transformarea dării căilor de comunicaţiune în-
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tun impozit proporţional pe categorii, ceeace va per:
mite a se desfiinţă taxa de 5%, asupra funcţionarilor,
pentru schimbarea modului de percepere a taxei asupra rachiurilor din fructe, prelevându-se aceasta pe
hectar,

şi pentru reducerea, în compensațiune, a taxei

asupra spirturilor din cereale, pentru stingerea deficitului Cassei pensiunilor, și în fine, proiectul pentru
retragerea biletelor ipotecare dela Banca Naţională,
ca o primă măsură în scopul de a consolidă valoarea

monedei fiduciare şi de a face să dispară agiul asupra aurului.
Ministrul Justiţiei vă va prezintă mult aşteptata
lege pentru organizarea judecătorească, prin care se
întinde

deocamdată inamovibilitatea la Curțile de apel,

la Președinții de tribunale și la judecătorii de instrucţiune. Rămâne ca mai târziu să se aplice acelaş principiu de lege la toate organele justiţiei și tot deodată
să se sporească

retribuţiunea

magistraţilor.

In administraţiunea judeţeană şi comunală, experiența a dovedit că legile actuale nu dau un control
îndestulător asupra întrebuințării resurselor disponi:

bile. Până când nouele legi, ce sunt în studiu, vor putea să fie prezentate, veţi aveă a vă ocupă de situațiunea financiară a unora din acele corpuri adminis-

trative, cari din cauza

legislaţiunii actuale

au văzut

scăzând resursele lor în mod simţitor, sau cari, prin
gestiunea lor din trecut, s'au împovărat peste măsură

fară ca rezultatele obţinute să corespundă sacrificiilor.
făcute.
Lucrările publice în curs de executare au urmat
mersul lor regulat și sperăm că în anul viitor Galaţii
36
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și Brăila vor aveă instalări la înălţimea porturilor celor mai bine organizate.
Guvernul, luând în mâna sa exploatarea liniei ferate Iţcani-Roman-Botoșani-lași, va putea realiză, prin
o administrare mai eftină, o economie destul de con-siderabilă în comparare cu trecutul.
România,

până

astăzi, a consacrat resurse însem-

nate la construireade drumuri de fer; această operă
trebue condusă mai departe, dar totdeodată cere imperios să fie completată printr'o împreunare de șosele, cari, lipindu-se de drumurile de fer, să meargă
în toate direcţiunile, să strângă și să transporte produsele pământului.
Rezultatul dorit însă, de a aveă o reţea întreagă
de căi ferate şi de şosele tinzând către unul și acelaș
scop, reclamă un plan bine studiat și cu rigoare executat.
Mai multe proiecte de legi vi se vor prezentă
pentru acest sfârșit, prevăzând și mijloacele de plată,

cari, fără a împovără tezaurul, să-i permită a realiză
această operă importantă din toate punctele de vedere.
De Departamentul Cultelor şi Instrucțiunii publice
se vor supune desbaterilor d-voastre legile pentru întinderea învăţământului real și pentru numirea mem-

brilor corpului didactic

la școalele

primare. Sfântul

Sinod, precum şi o comisie specială, se ocupă a propune măsurile necesare pentru îmbunătăţirea pozițiunii clerului de mir. Îndată ce aceste lucrări vor fi terminate,

se vor

prezintă

Corpurilor

Legiuitoare.

Nu putem decât a ne felicită cu toţii de progresele și de desvoltarea constantă

a armatei, graţie deo-

sebitei solicitudini a ţerii, care nu a cruțat niciun sacrificiu când a fost vorba de înarmarea şi întărirea ei.
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Şi de astădată ţara

va dovedi

că știe să îngri-

jească de soarta oşteanului român, de a cărui abnegaţiune şi devotament fără margine a fost pururea încredinţată, încuviințând mijloacele spre a îmbunătăți,
“pe deoparte, instrucţiunea și echipamentul armatei, și
spre a pune, pe de alta, prin o nouă lege a pensiunilor militare, răsplată mai în raport cu jertfele ce
ostaşii sunt

chemaţi

Dommilor

a aduce

în lunga lor carieră.

Senatori,

Domnilor Depulati,
Precum vedeţi, trebuinţele ţerii cer dela d-voastre
cea mai încordată activitate.

Nu Mă

îndoiesc

că veţi pune

toate stăruințele

pentru a răspunde la legitima așteptare a naţiunii
care wa ales și pentru a duce mai departe opera de
progres începută de generaţiunile trecute. Organizarea
temeinică a ţerii înăuntru şi ocrotirea ei de orice pe-

ricole este cugetarea comună în care sau întâlnit şi
se

vor întâlni toți fiii prea iubitei noastre patrii.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările d-voastre.

Sesiunea Corpurilor Legiuitoare este deschisă.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, T. Rosetti; Ministru Afacerilor străine şi ad-interim la Agricultură, Industrie,
Comerciu şi Domenii, P. P. Carp; Ministru Cultelor şi Instrucţiuni publice, T. Maiorescu ; Ministru Lucrărilor publice, Al. B. Știrbei; Ministru de Resbel, General C. Barozzi; Ministru de Finanţe, M. Germani;
Ministru de Justiţie, A. Marghiloman.

cp
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Toast

la prânzul

dela Palat la aniversarea luării Plevnei.
28 Octomvrie (ro Decemvrie)

1888,

În fiecare an ne amintim cu vie recunoştinţă de

aniversarul luării Plevnei, ca o dată scumpă şi de îndoit preţ pentru noi; ea însemnează pentru ţară consacrarea neatârnării sale, pentru oştire o biruință strălucită, pentru amândouă renașterea vremurilor glorioase, redeșteptarea virtuţilor răsboinice. Prin luptele
sângeroase din Bulgaria, România a câștigat simţemântul tăriei sale și s'a ridicat la o poziţiune aşă de
însemnată, că putem fi mândri de aceasta. Însaş responsabilitatea noastră sa mărit, așteptările și cerinţele au crescut; deci armata are sfântă datorie de a
răsplăti prin o muncă neobosită și statornic toate
jertfele pe cari ţara a facut şi va face încă pentru desvoltarea și întărirea sa militară. Sigur fiind că patria
va găsi în fiecare

ostaș

român

un apărător îndrăsneţ

şi devotat, urez din tot sufletul scumpei Mele armate

fericire şi propășire.
Să trăească armata!

ap
Răspuns

la Adresa

Senatului.

4 (16) Decemvrie 1888.

Domnule Preşedinte,
Domnilor Senatori,

Primesc cu cea mai vie plăcere Adresa Senatului
şi sunt foarte simţitor la asigurările de dragoste ȘI
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credință ce d-voastre Îmi exprimaţi în termini așă de
călduroşi în numele acestui înalt corp.
Cu o adevărată satisfacţiune constat că Guvernul
Meu se poate răzimă pe sprijinul luminat al Senatului, care promite a se ocupă cu cea mai mare băgare
de seamă de proiectele de legi menite a îmbunătăţi
diferitele ramure ale administraţiunii Statului și a deslegă cestiunile a căror resolvare ţara o aşteaptă cu
nerăbdare. Sper că d-voastre veți găsi în această frumoasă activitate pentru binele obștesc un teren comun
de înţelegere şi veţi contribui astfel la lăţirea spiritului

de concordie, atât de dorită pentru o lucrare roditoare.
Sunt

încredințat

că ne vom

întâlni

totdeauna în

acelaş simțemânt de devotament către patrie, spre a
săvârşi împreună opera de consolidare și de întărire
la care suntem chemaţi cu toții a conlucră.
Va mulțumesc încă odată, atât în numele Meu
cât și în numele Reginei, de simțemintele de iubire ce
Ne

exprimaţi,

și ne unim cu d-voastre în toate urările

pentru fericirea scumpei

noastre Românii.

“PP
Răspuns

la Adresa

Adunării

11 (23) Decemvrie

Domnule

Preşedinte,

Domnilor

Deputaţi,

Deputaților.

1888.

Am ascultat cu o deosebită mulţumire Adresa
Adunării legiuitoare și primesc cu recunoștință expresiunea sentimentelor de devotament, precum şi bunele

urări ce-Mi aduceţi cu acest prilegiu.
40
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Spiritul înţelept și patriotic, de care Representațiunea naţională se arată însufleţită, este pentru Mine
o dovadă că Guvernul Meu va găsi în d-voastre un
sprijin puternic şi luminat pentru a asigură acel mers
bine cumpănit al trebilor publice, pe care-l cere neapârat propăşirea politică și economică a ţerii.
Mai ales așezarea pe o temelie solidă a mijloace-

Jor Statului, ce se va datori înţeleptei d-voastre chibzuinţe, ne va conduce
ţel dorit

cu mai mare siguranţă la acel

de toți.

“Numai

prin o strânsă înțelegere între Camere și

Guvern se vor putea înlătură greutăţi și resolvi diteritele cestiuni, a căror regulare va fi primită cu o ade-

vărată satisfacţiune de către ţară. Astfel, România,
unită şi liniștită în lăuntru, își va păstră renumele do-

bândit în afară.
Mulţumindu-vă încă odată şi în numele Reginei
pentru simţemintele de dragoste ce-Mi exprimaţi, urez
din tot sufletul ca lucrările d-voastre să aducă roadele
cele mai bogate pentru viitorul şi fericirea scumpei
noastre patrii.

ob

4

1889
Ordin

de

zi

către

armată.

1 (13) Ianuarie 1889.

Ostaşi,
V'aţi atras încrederea ţerii și a Mea prin disciplina și împlinirea dâtoriei către patrie și Tron.
Urmaţi fără șovăire pe această cale, arătând astfel că sunteți demni de recunoştinţa țerii și că jertfele
ce s'au făcut pentru armată nu sunt zadarnice.
Eu, din parte-Mi, vă păstrez neschimbata Mea
dragoste și îngrijirea cea mai vie ce pururea am pen:
tru scumpa Mea armată.
Ofiţeri, subofițeri. şi soldaţi, vă urez ani mulţi și
fericiți !

Dat în București, la 1 Ianuarie

1889.

«de
Răspuns

la felicitările Înaltului cler, ale Consiliului de Ministri şi ale
altor autorităţi superioare.
1 (13) Ianuarie 1889,

La începutul anului, întâiul Meu gând se îndreptează spre scumpul Meu popor, a cărui fericire este
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în fruntea tuturor dorințelor și silințelor Mele. Rog pe
Dumnezeu ca să păzească țara noastră în anul acesta
de toate necazurile şi să-i dăruiască o desvoltare lini-

ştită, împăcând diferitele aspiraţiuni. Să dea Cerul ca
speranţele Mele și călduroasele urări ce le fac pentru

d-voastre și pentru toţi Românii fără deosebire să fie

implinite. Mulţumindu-vă din tot sufletul de bunele felicitări şi de dovezile de dragoste ce Ne aduceţi, Reginei și
Mie, la reînnoirea anului, vă salut după obiceiul strămoșilor, zicându-vă : La mulţi ani şi cu Dumnezeu înainte !
ag
Telegramă
de felicitare către lon

Brătianu, cu ocazia

onomasticei sale.

Bucureşti, 7 (19) Ianuarie 1889.

Ziua numelui d-tale Imi dă prilejul plăcut a-ţi trimite
şi din partea Mea şi a Reginei călduroasele Noastre feli-

citări, urându-ţi sănătate şi fericire pentru familia d-tale.
Pururea voiu păstră o vie recunoştinţă pentru
concursul luminat și patriotic ce Mi-ai dat în acel lung
şir de ani în cari s'au săvârșit faptele cele mari, înscrise ca o falnică podoabă în istoria noastră naţională.
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
18 (30) Aprilie 1889.

Scumpul Meu Preşedinte al Consihulua,
Una din gândirile de căpetenie ale Domniei Mele
este întărirea și propăşirea poporului.

Toate

Guver-

nele cari au fost la cârma Statului au avut această
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patriotică îngrijire și ele au înfăptuit, pe cât le-a stat
prin putință,

îmbunătăţiri

privitoare

la starea

munci-

torului de pământ.
Prin noua lege pentru înstrăinarea bunurilor Statului şi răscumpărarea embaticurilor, votată de Cor-

purile Legiuitoare, o netăgăduită dovadă sa dat cat
de adâncă e dragostea și interesul ce ţara, al cărui
isvor temeinic de bogăţie e plugul, pune întru a asigură plugarului român mijloace de traiu şi de înavuţire.
Această lege este o lucrare însemnată și prevăzătoare; tot deodată ea este și o dulce mângâiere
pentru

sufletul

Meu,

că

de 23

de ani,

de când

Mă

aflu pe Tron, cu cât am cunoscut, cu atât am iubit
mai mult pe săteanul român, viteaz pe câmpul de răsboiu, neobosit la muncă în timp de pace.
Doresc şi sunt sigur, scumpe Președinte al Con:

siliului, că Guvernul Meu va luă toate măsurile spre
a aduce la îndeplinire această binefăcătoare lege, care
va produce roade folositoare spre bucuria săteanului
și spre

marea

înflorirea

lui; așă

în cât să se poată

zice că

moşie strămoșească, păstrată cu atâta trudă în

mijlocul furtunelor vremurilor celor mai grele, astăzi
este limanul în care orice Român află drepturi cari
să-l ocrotească şi pământ care să-i dea hrană.
Acest pământ, dobândit de sătean prin hărnicie
și economie, va fi cel mai statornic sprijin al său ; pen:
trucă acela stăpânește cu trăinicie, care datorează proprietatea sa muncii și o întemeiază pe respectul legilor.
Primește, scumpul Meu Președinte al Consiliului,
asigurarea stimei ce-ţi păstrez.
București, 18 Aprilie 1889.

Sp
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Răspuns

la

telegrama de felicitare a Episcopului Dunării-de-jos
ocazia venirii în ţară a A. S. R. Principelui Ferdinand.

cu

Bucureşti, 19 Aprilie (. Maiu) 1889.

Urările ce Ne adresaţi cu ocaziunea venirii Principelui Ferdinand în ţară, Ne umple de bucurie, căci
ele sunt mărturisiri

ale sentimentelor

de

devotament

şi dragoste de cari clerul e pătruns pentru dinastie.
Primiţi, vă rog, ale Mele și ale Principelui Coroanei
vii mulţumiri şi fiţi înterpretul Nostru și pe lângă cle-

rul eparhiei Prea Sfinţiei Voastre.
tea
Scrisoare

către Preşedintelui Consiliului de Ministri.
2

Aprilie

Scumpul Meu

(3 Maiu)

1889,

Preşedinte al Consiliului,

Entuziasmnl, cu care întregul popor al Capitalei
a salutat sosirea iubitului Meu nepot, Principele Ferdinand, și primirea impunătoare şi din inimă, ce i Sa
facut, sunt nouă dovezi de dragoste şi de devotament
pentru Tron și Dinastie, şi a fost dat tot D-Tale, care
ai prezidat acum 23 de ani la urcarea Mea pe Tron,
să fii în capul Guvernului şi astăzi, la sosirea Mosștenitorului presumptiv al Coroanei primit cu braţele
deschise de către ţară.
Ordinea desăvârşită care a domnit la această serbare și atitudinea demnă și de toată lauda a unui puplic atât de numeros, tot orașul fiind în picioare, fac

onoare cetăţenilor Capitalei, cari în toate

ocaziunile

mari au ştiut să dea probe de înţelepciune și patriotism.
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Viu mișcaţi de un profund simţemânt de recunoştință, Regina și Eu, impreună cu Principele Ferdinand, te rugăm să exprimi mulţumirile Noastre cele
mai călduroase atât Primăriei Bucureștilor cât şi tuturor
cetăţenilor, cari s'au grăbit a luă parte la aceste fru.
moase manifestări și la toate mărturisirile de iubire ce
am primit în această zi din diferite judeţe ale ţerii.
Primeşte, scumpul Meu Președinte al Consiliului,
asigurările stimei Mele particulare.
Bucureşti,

21

Aprilie

1889.

4
Cuvinte

către Regimentul 3 de Infanterie.
26 Aprilie

(8 Maiu)

1889.

Sunt aproape trei ani de când regimentul al z-lea
de linie a avut onoarea să primească drept Cap al
său pe iubitul Meu

Frate, Principele de Hohenzollern,

şi să înscrie pe fiul său, iubitul Meu nepot, în rândurile sale.
Astăzi, mulţumirea Mea se uneşte cu bucuria voastră, fiindcă Moştenitorul Coroanei intră în chip efectiv în cadrele acestui regiment, unde are să fie iniţiat
la cunoștința reglementelor şi a vieţei militare.

Sper și sunt convins că regimentul, arătându-se
vrednic de distincţiunea ce i se face, se va sili a merită

dragostaa Mea, şi că mai târziu va rămâneă pentru
dânsul ca o frumoasă
chemat

România

într'o

amintire, că acela,

zi să urmeze

opera

Mea,

care va fi
a început

serviciul său militar în acest regiment.
sa
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Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
9 (21) Maiu 1889.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
V'am convocat în sesiune extraordinară, spre a
se supune deliberărilor d-voastre diferite proiecte de
legi, mai ales bugetul și proiectele financiare.
Insemnătatea şi urgenţa proiectelor pe cari aveţi
a le desbate M'au făcut a vă cere concursul într'un
timp, în care ocupaţiunile agricole vă reclamă pe cei
mai mulţi dintre d-voastre și sunt convins că veţi aduce
acest sacrificiu pentru binele ţerii.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările d-voastre.
București, 9 Maiu 1889.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, L, Catargiu ; Ministru Finanţelor, G. Vernescu ; Ministru Răsboiului, G. Manu;

Ministru Afacerilor Străine şi ad-interim la Lucrările Publice, Al. Lahovari; Ministru Justiţiei, N. 1. Gherasi; Ministru Cultelor şi Instrucţiunii publice, C. Boerescu;

Ministru Agriculturii, Industriei, Comerciului

şi Domeniilor, Gr. G. Păucescu.

Zi
Toast
la prânzul dela Palat.
o (22) Maiu 1889.

Fiecare an salut cu vie mulţumire aniversarul de

o Maiu, ca o dată scumpă inimii Mele. Sunt astăzi
23 de ani că poporul român M'a primit cu bucurie și
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încredere, sigur fiind că, prin

ditare, România

stabilirea monarhiei ere-

va fi păzită de sguduiri violente și

viitorul său asigurat. Sprijinit de bărbaţii cei mai distinși,
am avut fericirea de a conduce ţara pe calea progresului, astfel că putem privi pe un trecut bogat în fapte
însemnate, cari vor împodobi istoria noastră. Generaţiunea prezentă are acum datoria de a păstră și. a
întări

ce a fost câștigat cu multe trude, cu jertfe mari,

și a se gândi şi la viitor, fiindcă oamenii trec, patria
și instituţiunile sale însă trebue să rămâe neatinse.
Cuoadevărată bucurie sufletească M'am încredințat, în ziua sosirii iubitului Meu Nepot, cât poporul
este pătruns de această trebuinţă, prin primirea călduroasă facuta Moștenitorului presumptiv al Coroanei.

Ţara a dovedit că este strâns legată cu Dinastia
sa, liber aleasă de dânsa.
Aceste semne de dragoste sunt pentru Mine un
îndemn puternic de a lucră neîncetat la desvoltarea
și întărirea României și a pregăti pe Nepotul Meu,
spre a puteă urmă într'o zi opera începută de Mine,
__având ca ţintă numai interesele naţionale. Rugând pe
Dumnezeu

ca

să

ocrotească

ţara noastră

în toate îm-

prejurările, închin acest pahar pentru fericirea şi propăşirea iubitei noastre Românii.
sp
|

Cuvinte

la punerea pietrii fundamentale a Şcoalei de Comerciu.
21 Maiu

Răspunzând

tele

(2 Iunie)

1889.

Primarului Capitalei, M. S. Regele zice:

Primiţi călduroasele Mele mulțumiri pentru cuvinaşă de bine simţite şi măgulitoare, ce Mi le
48
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adresaţi. Sunt mândru și fericit de tot ce s'a făcut până
acum sub Domnirea Mea pentru biserică şi şcoală, şi

sper că vom putea face încă mai mult.
Credinţa şi instrucţiunea fiind temeinicii sprijinitori cei mai

statornici

ai societății,

Statul are datoria

de a se îngriji neincetat de dânsele; fără religiune
nu pot fi simţeminte înalte, fără instrucţiune nu se pot
înțelege aspiraţiuni naționale.

Am venit dar cu măre plăcere in mijlocul D-voastre spre a asistă la această frumoasă serbare închinată

instrucţiunii

comerciale,

a cărei

desvoltare

este

via Mea dorinţă, fiindca se deschide astfel tinerimii
un însemnat câmp de activitate, dându-i o direcţie fo-

lositoare. Urez din tot sufletul ca Şcoala coinercială,
care se va ridică pe aceste temelii, să fie nu numai

o podoabă pentru Capitală, ci mai ales un nou îndemn
spre învățământul practic, și ca jertfele pe cari țara
le face în toate ramurele instrucţiunii publice sa fie
răsplătite prin o bună și solida educaţiune a generaiilor viitoare, cărora va reveni într'o zi cârmuirea

treburilor Statului.

sg
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
|
8 (20) Iunie 1889.

Domnilor

Senatori,

Dommilor Deputati,

Corpurile Legiuitoare, deşi întrunite întrun timp
înaintat al anului, pe când munca câmpului chemă pe
Cuvântări şi scrisori.— II].

49

4

|

1889

cei: mai mulţi dintre D-voastre, au terminat lucrările
pentru cari au fost convocate.
Sacrificând binelui public interesele D- voastre, aţi
isbutit dupa lungi şi conştiinţioase desbateri a votă
bugetele și legile financiare, fără a mai ingreună sarcinele

ţerii.

Astfel,

aţi întemeiat o stare financiară re-

gulată, așezată pe economie și pe:0 scrupuloasă cercetare a resurselor publice.

Mă simt dar fericit a vă exprimă mulțumirile Mele.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

În virtutea art. 95 din Constituţiune,

Eu declar sesiunea
Leguitoare închisă.

extraordinară

:

a Corpurilor,
Carol.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, L. Catargiu ; Ministru. Finanţelor, G. Vernescu; Ministru de Resbel, General
i

i

4

G. Manu; Ministru Afacerilor străine şi ad- interim la Lucrările publice,
Al. Lahovari ; ; Ministru Justiţiei, N. L. Gherasi ; Ministru

strucţiunii, C. Boerescu ; Ministru
şi Domeniilor, Gr. G. Păucescu.

Cultelor şi In-

Agriculturii, Industriei,
|

Comerțului

gin
Telegramă

la inaugurarea staţiunii balneare Govora.
Badenweiller, 1 (13) Iulie 1889.

Cu

vie

plăcere

am

primit

ştirea D.voastre,

că

băile dela Govora au fost inaugurate. Urez ca aceste
bogate. isvoare'
să: aline suferințele bolnavilor. a
30

e

1889

.

Toast

la prânzul din Sinaia.
3o August (ar Septemvrie) 1889.

30 August,

lupta

sângeroasă

dela

Griviţa, a sta-

bilit renumele nostru militar. Serbam darîn fiecare
an cu mândrie această dată însemnată pentru armată
și ne amintim

cu recunoștiință

de acei cari,

prin

vi-

tejia și sângele lor, au întemeiat neatârnarea României.
Sigur fiind că armata va împlini în viitor caşi în
trecut sfânta sa datorie, închin acest pahar în sănătatea

sa.

Să trăească iubita noastră armată !
ad$a

Act comemorativ

la sfinţirea bisericii domneşti de pe domeniul Coronei
Buşteni (Prahova).
8 (20) Septemvrie

1889.

In numele Tatălui, al Fiului şi al Sântului Duh,
al unui Dumnezeu în treime mărit ;
Noi, credincioșii şi de Christos iubitorii Carol 1 și

Elisaveta, Rege și Regină ai României, ridicat-am din
temelie această sântă și Dumnezeiască biserică și înzestratu-o-am cu toate cele de trebuinţă, puindu-i hramul Naşterea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu

şi pururea Fecioară Maria, spre a Ne fi Nouă de vecinică pomenire.
Şi s'au sânţit de catre Mitropolitul Ungro-Vlaniei, Primat

al

României,

Nostru de Christos

losif, faţă fiind Noi

şi al

iubitor Moștenitor Principele Fer-

dinand, şi sfetnicii și credincioșii Noștri şi enoriașii și
31
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tot poporul din loc, în anii dela întruparea Mântuitorului și Domnului Nostru Christos 1889, luna lui
Septemvrie în opt zile, iar al Domniei Noastre în

această de Dumnezeu;păzită Tara Românească al douăzeci şi patrulea an.

a
Toast

la prânzul din Constanţa.
Ti (23) Septemvrie 1889.

Un timp îndelungat a trecut de când n'am venit
în Dobrogea. Cu atât mai mare este dar bucuria Mea
de a Mă găsi astăzi, împreună cu Moştenitorul pre-

sumptiv al Coroanei,

în mijlocul

d-voastre şi a con:

stată marele progres ce Constanţa a făcut în cursul
de 10 ani.
În vremuri depărtate, vechiul Tomi abiă eră cu-

noscut şi, numai prin exilul lui Ovidiu, a cărui statue

împodobește astăzi oraşul, acest loc a păstrat un nume
în istorie. Sunt însă convins că noua Constanţă va
câștigă, înh”un viitor apropiat, un renume european
și că, prin construirea podului peste Dunăre și lărgi
rea portului, lucrări cari vor fi în curând începute,
schela sa va deveni una dintre cele mai însemnate ale
Orientului și un isvor de bogăţie pentru ţara întreagă.
Salut astăzi cu vie mulţumire și tânăra noastră
marină, — reprezentată aci în port prin „Elisabeta“,
vasul vostru cel mai falnic,— fiind-că numai prin Dobrogea, cu țărmurile sale întinse pe Mare, flotila noa-

stră a putut luă acest avânt fericit, astfel ca drapelul
român este acum

cunoscut şi respectat în ţerile cele

mai depărtate.
52
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Ridic dar acest pahar în
ca această frumoasă provincie,
mânesc s'a înrădăcinat într'un
prospere și să se desvolte în
nătatea

onorul Dobrogei, urând
în care sentimentul rotimp așă de scurt, să
liniște și pace;—în să-

orășenilor
din Constanţa,

cari,

făcându-Ne

o

primire tot așă de strălucită cât și călduroasă, Ne-au
arătat dragostea şi devotamentul lor, pentru cari vă
mulţumesc din tot sufletul.

Sa trăească Dobrogea

şi portul său Constanţa!

vf
Toast

la prânzul din Galaţi.
13 (25) Septemvrie 188).

Cu o adevărată mulțumire am venit împreună cu
Moştenitorul Coroanei la Galaţi, în acest port însem-

nât al ţerii. Sunt viu mișcat de primirea

călduroasă

și strălucită care Gălăţenii Ne-au făcut, şi M'am încredințat din nou de simţemintele de dragoste și de
credință, cari Gălăţenii Mi-au arătat în toate împrejurările. Ridic acest pahar în onorul portului Galaţi,

urând ca lucrările însemnate începute

aici să dea o

nouă vieață comerțului și să redeștepte astfel această
piaţă renumită, care are atâta legătură cu Occidentul.
Mulţumesc

încă

odată

pentru

toate

urările

pentru Noi și beau în sănâtatea Gălăţenilor.
sie

ce

faceţi

1889
'Toasturi

la prânzul

din Bacău

în onoarea

5 (18) Octomvrie

armatei.

1889.

De 23 ani am fericirea a Mă găsi cu ocaziunea
manevrelor în mijlocul scumpei Mele armate, privind

de aproape progresele din fiecare an. Pe o scară mică
şi cu puţine trupe am
lor tactice

pe teren

început aplicarea regulamenteși am

reuşit

a

face

din

ostaşul

nostru un apărător ager, care prin vitejia sa a biruit
pe câmpiile din Bulgaria.
De atunci puterea noastră militară a luat o desvoltare atât de însemnată, că trebue să muncim neîncetat spre a rămâneă la înălțimea cerinţelor de astăzi,

cari impun căpităniilor a conduce cete mari și a le
mişcă repede.
Am simţit dar o vie satisfacțiune de a sta față
la manevre executate cu două corpuri de armată, care
a fost o adevărată școală de răsboiu și o deprindere folositoare pentru acei cari sunt chemaţi a comandă trupe.
Fericit a puteă mulţumi fiecăruia pentru toate silinţele lor desfăşurate

în timpul

concentrărilor

și ma-

nevrelor şi sigur fiind că oastea va împlin în toate
împrejurările înalta şi sfânta sa misiune, închin acest
pahar în onorul Corpurilor III și IV.
Să trăească armata !
După răspunsul Ministrului de Răsboiu,
din nou şi rosteşte următoarele cuvinte:

Ridic încă un
via Mea mulţumire
stre aci Ne-au dat
tul lor. Mulţumesc

Maiestatea Sa Se ridică

toast în onorul Bacăului, exprimând
tuturor cari în timpul şederii Noadovezi de iubirea și de devotamenasemenea oraşului și județului, ce-
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tăţenilor și proprietarilor pentru ospitalitatea și îngrijirea dată armatei, arătând astfel dragoste și încredere
pentru apărătorii ţerii.
Convinscă Bacăul va păstră, pentru aceste frumoase zile, cari le-am petrecut împreună, o amintire
tot așă de plăcută ca Mine și urând prosperitate și
desvoltare orașului și judeţului, ridic acest pahar în ono-

rul Bacăului, care Ne-a făcut o primire așă de călduroasă,

Toast

la prânzul din laşi.
7 (19) Octomvrie

1889.

„De mult am avut via dorință a reveni la Iaşi și
a şedea câteva zile în mijlocul d-voastre, spre a vă

cercetă toate nevoile. Sunt fericit că astăzi, după manevrele dela Bacău, unde am putut mulțumi pe vrednicii fii ai Moldovei cu așă bărbătească înfăţişare, —
că astăzi, zic, Mă găsesc împreună cu Moştenitorul

presumptiv al Coroanei în a doua Capitala a Romaniei, care Ne-a primit cu braţele deschise.

„

Adânc mişcat de această nouă

goste şi de
acest leagăn
şi îinchin acest
du-le călduros

dovadă

de dra-

credinţă, urez din tot sufletul ca Iașul,
al Unirii, să prospere și să se desvolte,
pahar în sănătatea cetăţenilor, mulţuminpentru strălucita primire ce Ne-au făcut.

55
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Toast

la prânzul din Bârlad.
8 (20) Septemvrie

1889.

Totdeauna Bârladul Mi-a dat dovezi
iubire şi devotament. Strălucita primire
astăzi Mie şi Moştenitorului presumptiv
e o nouă chezășie a simţemintelor sale

temeinice de
ce Mi-a făcut
al Coroanei,
către Tron și

Dinastie.
Închin dar acest pahar în sănătatea cetățenilor
și pentru prosperitatea orașului Barlad şi a județului
Tutova.
Sta

Cuvântare

la jubileul de 25 de ani al Universităţii din Bucureşti.
22 Octomvrie

(3 Noemvrie)

1889.

Raspunzând Rectorului şi Ministrului Instrucțiunii, M.S. Regele zice:

Am ascultat cu un viu interes discursurile d-voastre şi sunt cu deosebire măgulit de cuvintele ce le

spuneţi. Vă mulţumesc asemenea călduros pentru sim-

ţemintele ce Ne arătaţi în numele corpului profesoral,
care—sunt sigur —va luă totdeauna ca ţintă creșterea
tinerilor generaţiuni în respectul legilor și instituțiunilor

ce ţara,

în deplina

sa libertate,

și le-a dat. Una

din aceste instituţiuni este şi Universitatea, care împlineşte astăzi 25 de ani de vieață. Şi traiul ei n'a

fost sterp: dânsa a pregătit, împreună cu sora sa dela

laşi, o generaţiune de bărbaţi, ce slujesc Statul cu pri-

cepere, iar Tronul cu credinţă, şi pe cari în desele

Mele călătorii îi întâlnesc prin toate unghiurile ţerii.
56
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Sunt dar fericit a prezidă

această

impunătoare

sărbătoare şcolastică şi mândru că, în timpul Domniei
Mele, Universitatea a crescut şi Sa mărit cu două Facultăţi, cea de Medicină și de Teologie, una pentru alinarea

ului.
suferințelor trupului, cealaltă pentru înălțarea suflet

Dorinţa de a învăţă sa întipărit așă de adânc în
mintea poporului, încât toate școalele ce s'au înființat
— ceea
nu ajung să potolească setea de a învăţă carte,
ce dovedeşte avântul puternic pe care Ţara Românească Pa luat în acest din urmă sfert de secol. Prin
urmare, chemarea profesorilor este tot aşă de frua
moasă ca şi de folositoare, căci dânşii sunt meniţi
sădi simţeminte curate şi patriotice în inima tinerimii,
pregătind-o astfel ca din sânul ei să nască noi propo
văduitori ai învățământului.
Universitățile noastre nu sunt numai ale României; ele pot deveni, prin renumele lor, un focar de
lumină al unei mari părți a Răsăritului, aruncând raze

binefăcătoare departe peste hotare și atrăgând astfel

un număr însemnat de tineri
simți trebuinţă a se instrui.

din

alte ţeri, cari vor

Cat pentru Mine, voiu fi pururea sprijinitorul cel

mai statornic al Universităţii, şi am nesdruncinata încredinţare că nepotul Meu, încălzit de cele mai arză-

toare simțeminte patriotice, când va prezidă sărbătoa-

i
rea pentru împlinirea a 5o de ani de vieaţă ai acestu
, sărbătoarea nunţii de aur,
— adecă
însemnat aşezământ
făcută între luminele revărsate de Universitate ȘI su-

fletul tinerimii, —atunci acest înalt leagăn de cultură

ei
are să fie tot aşă de sus pus cât şi viitorul scump
noastre patrii.
«te
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Mesagiu

|

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (27) Noemvrie

Dommlor

Senatori,

Dommlor

Deputat,

1889.

Deschizând a doua sesiune a acestei legislaturi,
salut cu inima plină de bucurie pe Reprezentanţii națiunii şi le urez ca să continue și să completeze opera
de progres începută în anul trecut.
Ţara,

ostenită

de

frământări,

cere

trimişilor

săi

o muncă spornică, o acţiune luminată pentru întărirea
situațiunii financiare, aștăzi prosperă, şi votarea unei
serii de măsuri menite a pune diferitele servicii pu:
blice în stare de a îndeplini în Statul român misiunea
lor binefăcătoare.
Aceste simțeminte am avut fericirea să le constat
în călătoria

ce am

făcut în diferite. părți ale ţerii, vi:

zitând mai cu seamă judeţele de peste Milcov și România trans-dunăreană.
Primirea plină de căldură și de iubire, ce Ni sa făcut pretutindeni Mie și Principelui Moștenitor, a mişcat
adânc inima Mea.
Astfel s'au strâns cu o putere nouă legăturile vechi
dintre Dinastia Mea și această ţară.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputah,
am

Precedentul Ministeriu prezentându-Mi demisiunea,
încredinţat actualului Cabinet sarcina Guvernului.
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Ministeriul actual are încrederea în patriotismul
şi înțelepciunea Corpurilor Legiuitoare şi speră că va
găs) în domniile-voastre un sprijin puternic, pentru a
duce la un bun sfârşit toate îmbunătățirile pe cari națiunea le aşteaptă cu nerăbdare.
Ne putem felicită de bunele relațiuni ce avem cu
toate Puterile.
Înţelepciunea noastră este cea mai sigură bază a
încrederii ce ne arată Guvernele.
Anul

acesta

ne

este

dat să constatăm

cu mulțu-

mire succesul silinţelor unanime ale Puterilor mari: pen.
tru a conservă pacea.
Situaţiunea noastră financiară este satisfăcătoare.

Ultimul exerciţiu pe 1888—89 se soldează, nu numai
fără deficit, dar încă printr'un excedent.

Daca unele prevederi n'au dat rezultatul aşteptat,
echilibrul s'a stabilit prin prisosul dobândit din alte
ramure de venit şi prin economiile realizate în cheltueli.
Faţă cu incassările efectuate în primul semestru,
avem

cuvinte

de a

crede

că

exerciţiul

curent

încheiă în condițiuni tot atât de favorabile,

se va

și astfel

vom fi în poziţiune de a.vă supune pentru anul viitor
1890—91r un buget bine întemeiat.
Aceste rezultate au fost dobândite fără înființări
de nouă impozite şi încă cu scaderea unora din dările
existente.

Măsurile luate în scopul de a consolidă valuta şi
de a face să dispară agiul, pe lângă uşurarea ce au
adus pieţei noastre, au contribuit în mare parte a crea
această situaţiune folositoare tezaurului.
Guvernul va urmări cu stăruinţă îndeplinirea operei începute.
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Creditul

nostru în lăuntru și în

afară este bine

aşezat.
Guvernul va mai aduce în deliberarea domniilorvoastre legile menite a completă și continuă reforma
începută

în această

în sistemul nostru

de impozite, ţinând seamă

privință de ideile ce s'au produs

atât în

sânul Corpurilor Legiuitoare cât și în public. Tot deodată va pregăti și vă va prezintă proiectele cari ating
mai

de aproape

interesele

economice

ale ţerii, între

cari va figură în primul rând reorganizarea Creditelor
agricole, pentru a înlătură neajunsurile sistemului lor
actual și a satisface cerințelor legii votate în sesiunea
din urmă pentru vânzarea bunurilor Statului în loturi.
Această lege atât de importantă, dupa îndeplinirea totdeauna anevoioasă a formalităţilor pregătitoare,

se execută

cu activitate.

Administraţiunea Dobrogei a deșteptat deosebita
îngrijire a Guvernului Meu; el a luat multe măsuri
ușurătoare și aşteaptă rezultatul unei anchete pentru
a schimbă actualul mod de administraţiune a proprietăților Statului.
Exploatarea pădurilor Statului şi în general regimul nostru silvic fac progrese simţite; ele au totuș
nevoe de îmbunătățiri, cari sunt obiectul preocupări-

lor stăruitoare ale Guvernului.
Instituţiunile atât de folositoare ale Camerelor şi
Burselor de Comerciu întâmpină în mersul lor pedici,

cari nu pot fi ridicate decât prin intervenţiunea domniilor-voastre.
Legea care ordonă crearea de întrepozite în oraşele principale nu sa putut aplică, din cauză că au

lipsit resursele prevăzute într'ânsa. Veţi găsi cu cale,
60
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nu Mă îndoesc, să acordaţi alte mijloace pentru întemeiarea acestor instituţii cari vor fi pârghii puternice
pentru ridicarea comerțului.
Invăţământul profesional a atras cea mai serioasă
luare aminte a Guvernului Meu. Veţi aveă să hotăriţi, dacă, după încercări izolate, nu este timp se stabilim un sistem complet, care să răspândească în poporaţiunea întreagă cunoștințele necesare fiecărei pro:
fesiuni.
Chiar în primele zile ale sesiunii acesteia veți puteă
sa vă ocupați de legea tocmelilor agricole, destinată
a întări bunele raporturi ce, sunt fericit a o constată,
Sau restabilit pe deplin între factorii bogățiilor noastre agricole.
Guvernul Meu, prin studiile sale proprii, ținând
şi seamă de părerile exprimate de autorităţile constituite, de personalităţi politice şi de presă, s'a convins
că administraţiunea județeană

şi comunală

lasa mult

de dorit. Opera de îndreptare trebue să îmbrăţişeze reor:
ganizarea administrațiunii centrale, judeţene Și comu:
nale, admisibilitatea în funcțiunile administrative, poliţia urbană și cea rurală; dânsa va cere neapărat mai

mult decât o singură sesiune pentru a fi savârșită.
Trebuind
cele

mai

a incepe cu îmbunătățirile

prin urmare

urgent

reclamate,

Guvernul,

în sesiunea ac-

tuală, va stărulasupra proiectului de lege care se ocupă
de organizarea administraţiunii judeţelor prin subim-

parţiri de circumscripţiuni teritoriale, cari să permită

despărţirea atribuţiunilor de un interes general de cele
cu un caracter local.
61
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Asemenea va prezintă proiecte de legi pentru re:
forma dispoziţiunilor electorale ale legii judeţene și
comunale, pentru constituirea reprezentaţiunii lor, pen:
tru înființarea jandarmeriei.şi pentru serviciul de pom.
pieri.
Dorind

o mai

bună întrebuințare

a resurselor de

cari ţara dispune pentru căile ei de comunicaţiune,
Ministrul Lucrărilor publice vă va supune o lege mo:
dificătoare a legii drumurilor şi o lege de organizare

|

a Corpului de ingineri ai Statului.

Cu o vie plăcere pot anunţă Parlamentului că lucrarile. podului de peste Dunăre vor începe în primăvara viitoare şi că astfel exportul nostru către Mare
va avea continuitatea ce-i lipseşte pentru înflorirea sa

deplină.

Ministrul Justiţiei vă va înfățişă legea pentru organizarea judecătorească, prin care se întinde deocamdată inamovibilitatea la funcțiunile judecătorești cele
mai însemnate, rămânând ca mai târziu aceleaș principiu. să se aplice treptat la toate organele justiţiei,
sporindu-se

tot deodată retribuţiunea magistraţilor.

In privința Cultelor, d-voastre veţi aveă a vă
ocupă mai întâiu de legea pentru regularea parohiilor
şi a personalului serviciului bisericesc, prelucrată după
raportul Sfântului Sinod. Această lege, punând bazele

unei reforme în privinţa stării clerului de mir, va da

acestuia în Stat poziţiunea și prestigiul de care are
|
nevoe pentru împlinirea. înaltei sale misiuni.
Chestiunea

învățământului

primar

urban

și rural

face obiectul unor studii amănunțite, pe baza cărora:
vi se va prezintă mai în urmă un. proiect de reorganizare. Asemenea studii pregatitoare, destul de îna62
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intate,

se fac

in acest

moment

pentru

învăţământul

real şi pentru Şcoalele normale.
In fiecare an, domnilor Senatori și domnilor Deputaţi, Corpurile Legiuitoare au dat aprobarea lor la
imbunătăţiri propusede Guvern pentru mărirea și con-

solidarea forţei noastre armate. Şi în anul acesta Guvernul vă va aduce diferite proiecte pentru completarca organizării oștirii, pentru desvoltarea instrucțiunii sale și pentru continuarea întăririlor începute.
Sunt încredinţat că oștirea, pentru care d-voastre

nu ați cruțat nici un sacrificiu, va ști să dovedească
că onoarea şi siguranţa ţerii nu pot fi plătite vreodată

prea scump.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

Campul lucrărilor domniilor-voastre este întins și
frumos. Sunt sigur că vă veţi pune la lucru fara pre-

get și fără întârziere și că, lăsând la o parte

orice

consideraţiuni secundare, spiritul domniilor-voastre se
va ridică la înălțimea nevoilor și aspiraţiunilor iubitei
noastre patrii.
Astfel, ţara întreagă va salută cu bucurie rezultatele binefăcătoare ale unei acţivităţi înțelepte şi ro-

ditoare și istoria va păstră despre aceasta legislatură
o frumoasă și trainică amintire.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările domniilorvoastre.

|

Sesiunea Corpurilor Legiuitoare este deschisă.
București, 15 Noemvrie 1889.
Carol.
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Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, Gene-

şi Instrucțiunii
ral G. Manu; Ministru Justiţiei şi ad-interim al Cultelor
; Ministru
Lahovari
Al.
Străine,
r
Afacerilo
Ministru
Rosetti;
T.
publice,
Marghiloman ;
Finanţelor, M. Germani; Ministru Lucrărilor publice, Al.
r, Gr. G. PăuMinistru Agriculturii, Industriei. Comerţului şi Domeniilo
Vlădescu.
M.
General
Răsboiu,
de
cescu; Ministru
uzi

Răspuns

.

la Adresa

20 Noemvrie

Sf. Sinod.

(2 Decemvrie)

1839.

Sunt cu deosebire fericit că cuvintele Mele, rostite la serbarea

în privința

universitară

Facultăţii

de

Teologie, ca și acele din Discursul Tronului, au găsit
un răsunet în sânul Sfântului Sinod.
Aceste cuvinte au venit din adâncul inimii Mele,
fiindcă am avut totdeauna convingerea că religiunea
este paza cea mai puternică a unui popor, mângâierea
cea mai dulce în imprejurarile grele și dureroase ale
vieţii.
Asemenea sunt convins că, prin Facultatea de
Țeologie și prin îmbunătăţirea starii clerului mirean,
vom înzestră
— ce sper că se va traduce în leg—e,
țara cu

preoţi

învăţaţi

și

buni,

cari

vor

întipări

în

inima poporului simțemântul religios, respectul către
biserică și credința în poveţele sale.
Dragostea și încrederea, pe cari Sfantul Sinod Mi
le arată și astăzi, venind in corpore, Mă mișcă cu

deosebire și vor fi pentru Mine un nou îndemn spre

a sprijini aceste inalte simţeminte
povăduitorii luminaţi ai bisericii.
cp

64

răspândite prin pro:

1889
Toast

la prânzul

28 Noemvrie

dela

(10 Decemvrie)

Palat.
1889.

Luarea Plevnei este astăzi un fapt istoric înscris
între acele însemnate bătălii, cari adeseori au schimbat
o situaţiune întreagă. Pentru noi, Plevna însemnează
o întreită isbândă: învingerea vrăjmașului, întemeiarea
renumelui nostru militar, neatârnarea României.
Serbăm dar în fiecare an cu mândrie ziua de 28
Noemvrie, dată scumpă inimilor noastre, a căreia amintire trebue să o păstrăm și pentru generaţiile vii-

toare, ca o dovadă netăgăduită că, numai prin o muncă
statornică şi cu jertfe însemnate, se pot împlini fapte
mari. Astăzi ca totdeauna ridic acest pahar cu un
simţemânt de vie recunoștință în onorul armatei, fala

ţerii şi scutul patriei.
Sa trăească scumpa Mea armată!

|

“te
Răspuns

la Adresa

15 (27) Decemvrie

Senatului.
1889.

Domnule Președinte,
Domnilor Senatori,
Glasul Senatului îl ascult totdeauna cu deosebită
luare aminte, căci el este insuflat de experienţă și de
patriotism; dovadă este răspunsul ce-l faceţi astăzi la

Discursul Tronului, răspuns

pe care-l

primesc

cu o

adevărată satisfacţiune, mulțumindu-vă, Domnilor Senatori, din suflet, pentru urările ce le aduceţi Reginei
şi Mie.
Cuvântări şi scrisori.
— Il.
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Cu vie bucurie Mi-aduc aminte de chipul călduros
cum Senatul a primit pe Moștenitorul presumptiv al
Coroanei, când a venit întâia oară în mijlocul d-voastre.
Bucuria Mea este cu atât mai întemeiată, cu cât ştiu

că, odată cu sosirea scumpului Meu nepot între noi,
dânsul s'a făcut părtaş al lucrărilor acestui matur corp,

unde va învăţă cum se alcătuesc legile isvorite din
adevăratele trebuințe obștești.
Când M'am suit pe Tron, vieața Mea am închinat-o
intereselor patriei, pentru a căreia întărire și al căreia
viitor Principele Moștenitor este o garanție. Neîntrerupt este șirul îmbunătățirii şi al progresului care se
cere în desvoltarea unui Stat; neîntreruptă trebue să
fie şi munca fiecăruia spre a ajunge la acest scop. Nu
“Mă îndoesc dar că Senatul va da şi în această sesiune
sprijinul cel mai luminat Guvernului, prin legi chibzuite
și prin înțelepte sfaturi, spre a se duce la priinciosul
capăt opera începută pentru ridicarea și înflorirea României.

vfn
Răspuns

la Adresa

22 Decemvrie

Domnule

Adunării

Deputaților.

1889 (3 Ianuarie 1890),

Preşedinte,

Dommilor Deputat,
Am ascultat cu deosebită mulţumire Adresa Camerei și sunt viu mișcat de simţemintele de dragoste
și de devotament, ce d-voastre Îmi reînnoiţi și astă
dată în numele Representaţiunii naţionale. In adevăr,
legăturile între ţară şi Dinastia Mea sau strâns încă
mai mult, asigurându-se şi viitorul, prin aşezarea Moș66
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tenitorului presumptiv al Coroanei între noi. Sunt fericit a constată că Camera este pătrunsă de dorința
de a se pune la lucru, şi spiritul înțelept și patriotic,
de care d-voastre sunteţi însufleţiţi, Îmi este o sigura
dovadă că Guvernul Meu va găsi în d-voastre acel
sprijin de care are neapărată trebuință, spre a împlini
înalta sa chemare. Numai prin o strânsă înţelegere

între Corpurile Legiuitoare și Puterea executivă, vom
învinge toate greutăţile și vom întărl viitorul scumpei
noastre Românii.
Plin de această încredere, vă mulţumesc încă odată
pentru bunele urări ce d-voastre Ni le rostiţi pentru
Regina și pentru Mine.

og

ALI

POPP

9 8

1890.
Ordin

de zi către

gr Decemvrie

armată.

1889 (12 Ianuarie 1890).

Ostaşi,
De

când

Mă

aflu în fruntea

voastră, ați dovedit

că sunteți pătrunși:de datoriile voastre.

Sunteţi

scutul patriei, și dragostea

Mea se în-

dreptează pururea către voi, sigur că veţi fi totdeauna
vrednici de jertfele ce ţara face pentru voi şi de încrederea ce nestrămutat o pun pe devotamentul vostru;

el a fost fala voastră

în trecut, el va fi mândria

voastră în viitor.
Ofiţeri, subofiţeri și soldaţi, cu sufletul plin de
aceste simţeminte, vă urez un an nou şi fericit!
Dat în Bucureşti, la 31 Decemvrie 1889.
Carol.

ad
|

|

Răspuns

la felicitările autorităților bisericeşti, civile şi militare.
1 (13) Ianuarie

1890.

Rugăciunile bisericii și calduroasele urări, ce Ne
exprimaţi la reînnoirea anului, găsesc un răsunet pu68

1890

ternic în inimile Noastre şi sunt pentru Noi un nou
îndemn în împlinirea datoriei Noastre.
Din adâncul sufletului Meu doresc ca 1890 să fie
un an de linişte și de pace, bogat în fapte folositoare

şi roditor pentru câmpiile noastre, ca desbinările să
fie îndulcite și luptele potolite, fiindcă noi toţi avem
numai

un

Singur

gând,

pășim către

fericirea şi viitorul scumpei

noastre

un

singur

Românii,

ţel:

pentru

a cărei întărire trebue să lucrăm toți împreună.
Pătrunși de aceste simţiri patriotice, toţi își pot
întinde o mână frățească și priv! anul care se deschide
cu nouă nădăjduiri, cu veselie şi încredere.
Astăzi, ca totdeauna, rog Cerul să ocrotească țara
noastră de toate sguduirile și să ne păzească de toate

necazurile.
Mulmindu-vă încă odată pentru cuvintele d-voastre
aşă de adânc simţite, vă urez din partea Reginei și a
nepotului

Meu,

cu inima

caldă, ani mulţi

și fericiţi.

sp

Răspuns

la cuvântarea de întâmpinare a Preşedintelui Academiei Române.
16 (28) Martie 1390.
Preşedintele Academiei rostise:
Sire,
Academia şi-a luat
Voastre.

De

aci datează

începutul sub
naşterea

glorioasa

ei, întemeiarea

Domnie

a Maiestăţii

ei, creşterea ei.

Primind preşedenția Academiei şi luând Insuş parte la lucrările
noastre, Maiestatea Voastră aţi întărit încă mai mult această instituţiune;
pe când prezența M. S. Reginei, al căreia geniu s'a vestit peste hotarele
României, a înălțat Academia în ochii tutulora, dându-i o splendoare
netăgăduită.
Astăzi avem fericirea a prim! în sânul acestui însemnat institut
cultural pe Moştenitorul Tronului.

6
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Noi bătrânii ne ducem ; dar salutăm cu bucurie pe junele Principe,

ale cărui forţe ne vor întineri în restul zilelor noastre şi vor îmbărbătă
la muncă

pe cei cari rămân

în urma

noastră.

Sire! Din momentul în care aţi îmbrăţişat cauza română şi ati
luat asupră-Vă frumoasa misiune de a conduce poporul român, Maiestatea Voastră aţi fost la noi protectorul ştiinţelor şi al artelor. Suntem siguri, că vlăstarul familiei Hohenzollern, care începe

a lucră şi El la edi-

ficiul'naţional, varămâneă credincios datinelor ilustriei Sale familii şi căiei
deschise de Majestatea Voastră, ocrotind desvoltarea culturii naţionale.
Mă opresc aci; însă nu pot să nu aduc aminte, că o răsplătire îru.
moasă Vă aşteaptă, Sire, precum şi pe prea graţioasa noastră Regină şi
pe Nepotul Vostru, Moștenitor al Tronului, pentru protecțiunea ce daţi
Academiei ; căci este ştiut, că ştiinţa, literile şi artele nu au fost nici
odată ingrate pentru Suveranii, cari le-au îmbrățisat.
Aclamăm dar cu o mare bucurie în mijlocul Academiei pe Principele Moştenitor

ca coleg şi conlucrător

în intinsul domeniu al științei.

M. S. Regele răspunde:

Mulţumim din tot sufletul pentru cuvintele pline de
simţire, ce D-voastre Ne adresaţi în numele Academiei.

In fiecare an, Regina și Eu, venim cu o reinnoită şi
vie mulţumire în mijlocul D-voastre, unde aflăm totdeauna o primire aşă de călduroasă. De astă daţă, mulțumi.

rea Mea e cu atât mai mare, că introduc în sânul Academiei pe iubitul Meu nepot, pe Moștenitorul Tronului.
Invăţând de timpuriu frumoasa limbă românească
și preţuind de pe acum istoria națională, atât de bogată în evenimente mari și glorioase, el știe preţui desvoltarea și propăşirea Statului românesc, faptele însemnate ale trecutului, renașterea poporului nostru.
Având acum pe Moștenitorul Meu lângă Mine, voiu
deşteptă

şi voiu încălzi

necontenit

în inima

sa Simțe-

mântul datoriei către ţară și al iubirii de patrie, pentuca

la timpul său să poată ocupă cu vrednicie locul înalt,
de unde e chemat să fie un apărător convins al instituțiunilor ţerii, un sprijinitor plin de râvnă şi înfocat
al limbii și al literaturii româneşti, pe care am îm79
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brăţișat-o cu atâta statornicie şi dragoste din ziua când

numele Meu a fost înscris în fruntea Academiei.

Această onoare o pot răsplăti numai prin o vo:
inţă hotărită de a face ce este în puterea Mea, ocrotind ştiinţele și împodobind istoria națională prin fapte
vrednice ale neamului românesc.
Totdeauna Îmi amintesc cuvintele lui Propertius,
amicul lui Ovidiu: «In magnis et voluisse sat est».

ag
Cuvântare

către

Academia

Română.

25 Martie (6 Aprilie) 189v.

Academia are astăzi o ședință, care va rămânea
memorabilă în analele sale: Regina va luă cuvântul.
Nu s'a întâmplat nici odată ca o Regină să vorbească înaintea unui corp ştiinţific. Sunt mândru că
tocmai Academia Română poate înscrie în «curiculum

vitae suae», încă în ajunul nunţii sale de argint, acest

fapt unic, pe care-l salutăm noi toţi cu vie mulțumire.

Şedinţa este deschisă.
az
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
28 Martie (9 Aprilie) 1890.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Corpurile Legiuitoare au ajuns astăzi la terminul

sesiunii ordinare prelungite.
Sosirea sfintelor sărbători ne obligă a suspendă

opera legislativă atât deimportantă pe care aţi început-o.
ŢI

1890

Deşi în această sesiune nu aţi putut termină vo- tarea numeroaselor proiecte de legi, pe cari Guvernul
Meu vi le-a înfățișat, totuș însemnată parte din ele
au fost primite de Senat și nu așteaptă decât sancțiunea Adunării Deputaţilor.
Adunarea din parte-i a votat bugetele, diferite
credite destinate a regulă contabilitatea Statului, legile financiare necesare echilibrului bugetar, precum
şi cele menite a fixă sistemul monetar.
Aceste bugete au fost de astă dată votate la

timp, și astfel anul financiar începe

în mod

normal.

Avem dar dreptul să sperăm că rezultatul lor va fi
lucru îmbucurător atât pentru regularitatea finanţelor,
cât și pentru prosperitatea ţerii.
Echilibrul financiar a fost dobândit fără a se spori
sarcinele publice și toate serviciile, mai cu seamă ale
căilor de comunicaţiune, ale instrucţiunii publice şi ale
armatei,

au fost mai

larg

dotate

decât

oricând,

aşă

sa să poată răspunde aşteptărilor și trebuințelor naţiunii.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Mă simţ fericit a vă arătă via Mea satisfacţiune
pentru devotamentul domnilor-voastre către binele public şi pentru stăruința ce aţi pus în a duce lucrările
d-voastre la un bun sfârșit.
Din tot sufletul, vă urez ca, întorși la casele
d-voastre, să petreceţi cu fericire sfintele sărbători.
In virtutea art. 95 din Constituţiune,

Eu declar sesiunea Corpurilor Legiuitoare închisă.
Carol.
72

1890
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, General
G. Manu; Ministru Justiţiei şi ad-interim al Cultelor şi Instrucțiunii
publice, T. Rosetti; Ministru Afacerilor străine, Al. Lahovari; Ministru
Finanţelor, M. Germani; Ministrul Lucrărilor publice, Al. Marghiloman;

Ministru

Agriculturii,

Păucescu;

Ministru

Industriei,

de Resbel,

Comerciului

General
aa

şi

Domeniilor,

Gr. G.

M. Vlădescu.

Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
Bucureşti, 16 (28) Aprilie 1890.

Domnilor

Senator,

Domnilor Deputat,
V'am convocat în sesiunea extraordinară pentru
a supune deliberărilor d-voastre mai multe proiecte

de legi rămase nevotate din sesiunea trecută. Impor-

tanța și urgenţa lor mau permis Guvernului Meu să
aştepte sesiunea ordinară dela toamnă. Creditele necesare pentru a asigură apărarea ţerii, legea pentru
organizarea magistraturii, legile pentru pensiunile civile
şi militare, legile votate de Senat, între cari legea
cumulului e una din cele mai importante,—iată atâtea
obiecte pe cari, între altele, Guvernul Meu le recomandă
cu deosebire studiului şi votului Corpurilor Legiuitoare.

Deși timpul înaintat și începutul muncii câmpului
au silit pe Guvernul Meu a mărgini întrun termin
scurt durata acestei sesiuni, sunt încredinţat însă, Dom.

nilor

Senatori

și Domnilor

Deputaţi,

că activitatea

d-voastre patriotică și luminată va răspunde

dreptelor

așteptări ale ţerii.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările d-voastre.
Sesiunea extraordinară este deschisă.
Carol.
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Preşedintele Consiliului Ministrilor și Ministru de Interne, General
Ministru Justiţiei şi ad-interim al Cultelor şi Instrucțiunii
Manu;
G.
publice, T. Rosetti; Ministru Afacerilor străine şi ad-interim ai Lucră-

rilor publice, Al. Lahovari; Ministru Finanţelor, M. Germani; Ministru
Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, Gr. G. Păucescu;
Ministru Răsboiului, General M. Vlădescu.

eta

Telegramă

către poetul Vasile Alecsandri, la Mirceşti.
Sinaia,

4 (16) Iunie

18go.

Darul scump lucrat de mânile d-voastre va rămâneă pentru Mine un odor pururea neprețuit și o
dulce amintire Îmi va grăi necontenit despre marele,
iubitul nostru poet. Vă mulțumesc din adâncul sufletului pentru

această

frumoasă

gândire,

şi vă

urez

o

grabnică însănătoşare în sânul neprețuitei luncia Mirceștilor, unde aţi fost însufleţit de cugetări încântătoare,
mărinimoase, ce au să spue generaţiilor viitoare dorurile şi fapte strălucite de mult scumpei noastre Patrii.

«te
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
Sinaia, 9 (21) Iunie

Domnilor

1890.

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Astăzi se încheie o lungă şi roditoare sesiune. În
numele Meu și în numele ţerii, vă mulțumesc de munca
neobosită ce ați pus pentru a îmbunătăți numeroasele
instituţiuni ale Statului, a îndeplini dorinţele şi a jus-

tifică speranţele ţerii.
14

1890

Opera care aţi săvârșit-o răspunde râvnei pentru
progres, ce însuflețește Adunările actuale, pe care spiritul lor înțelept a ştiut să o mănţie în margine legitime.
Părăsind interesele cari vă reclamă în acest timp
al anului, nu aţi voit a vă despărți până ce n'aţi înzestrat ţara cu un număr de importante reforme.
Aţi votat creditele cerute de Guvern pentru fortificaţiuni şi pentru armată. Aceste grele, dar neapărate
sacrificii, vor întări forţele noastre de apărare. lubirea

noastră de pace, care ne-a meritat încrederea Europei,
nu lasă nici o îndoială că aceste măsuri n'au alt scop.
Prin legea asupra Băncii, ați completat opera din
sesiunile

trecute,

stabilind un sistem

monetar

la adă-

postul variațiunilor, conform datelor științei și intereselor comerciului.
Prin legea pentru plata prin anticipaţiune a obligaţiunilor

6%,

aţi pus pe guvern în măsură de a face

un pas spre unificarea datoriei publice, ușurând astfel
sarcinele bugetare.

Primind creditele cerute pentru şosele și pentru
nouă linii de drum de fer, aţi sporit în mod simţitor
marea

rețea

a căilor

noastre

de comunicațiune,

pre-

gătind pe România a susțineă lupta economică care
se încinge în toată Europa.
|
Prin votul legii asupra organizaţiunii magistraturii,
aţi asigurat magistratului neatârnarea și justiţiabilului
încrederea în dreapta aplicare a legilor.
Legea cumulului pune capăt unui abuz de mult
denunţat opiniunii publice și deschide tinerimii muncitoare și studioase un nou câmp de activitate.

In fine, legea pensiunilor asigură vechilor servitori ai Statului o răsplată potrivită pentru serviciile
15
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lor, o bătrâneţe la adăopostul lipsei, și mângâierea de
a şti că, în caz de moarte timpurie, văduvele și copiii lor nu vor fi părăsiți de Stat, căruiă dânşii au

consacrat muncă vieţei lor întregi.
Dommlor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

Cu toate lucrările însemnate cari sau săvârşit,
totul nu este împlinit. Ţara mai are nevoi, legislaţia
mai are lipsuri, diferitele clase sociale mai au cerințe;
dar un început așă de frumos justifică cele mai mari
și mai temeinice speranţe. Intorcându-vă în mijlocul
concetăţenilor

tească
meritat
In
Eu
purilor

d-voastre,

veţi aveă

mulțumirea

sutle-

de a şti că aţi justificat încrederea lor şi aţi
recunoştinţa ţerii.
virtutea art. 95 din Constituţiune,
declar închisă sesiunea extraordinară a CorLegiuitoare.

Carol.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, General
G. Manu; Ministrul de Justiţie şi ad-interim al Cultelor şi Instrucțiunii
publice, T. Rosetti; Ministru Afacerilor străine, Al. Lahovari; Ministru
de Finanţe, M. Germani; Ministrul Lucrărilor publice, A. Marghiloman;

Ministru
Păucescu;

Agriculturii,
Ministru

Industriei,

de Resbel,

Comerciului

General

şi Domeniilor,

Gr.

G.

M. Vlădescu

sf
Telegramă

către poetul Vasile Alecsandri, la Mirceşti.
Sinaia, 31 Iulie (12 August) 1890.

În ajunul plecării Mele în strainătate, Vă trimit
urările Mele cele mai călduroase pentru scumpa voastră sănătate, rugând

pe Dumnezeu
76

ca să uşureze su-

1890

ferinţele voastre şi să vă păstreze încă mult timp
pentru fala ţerii și bucuria acelora cari vă înconjoară
cu dragoste.

tâp

Scrisoare

către d-na Paulina Alecsandri, la moartea
Vasile Alecsandri.

poetului

Weinburg, 27. August (8 Septemvrie) 1890.

Doamnă,

Astăzi când ţărâna acopere rămășițele marelui
nostru Poet, ţin a vă arătă că împărtășesc cu inima
strânsă

împreună

cu toată

suflarea românească, dure-

rea crudă ce aţi încercat.
Prin geniul și patriotismul său, prin o activitate
care sa sfârşit odată cu dânsul, Alecsandri, 5o de ani
înșiraţi, a fost fala României.
Sa fie o dulce mângâiere pentru voi și familie
că amintirea falnicului fruntaș, iubitul vostru soț, rămâne veșnic neștearsă în cugetarea și simţirea Noastră şi a poporului Român.
Primiţi, vă rog, asigurarea simțemintelor Mele.
3
Toast

la prânzul din Piteşti în onoarea armatei şi a oraşului.
go Septemvrie (11 Octomvrie) 1890.

Manevrele din anul acesta au o deosebită însemnătate pentru armată, prin constituirea şi conducerea
unităţilor tactice cu efective de răsboiu.
Aceste concentrări au dovedit că este de neapărată

trebuinţă,

ca ele să fie făcute

71

încă

adeseaori

și

1890

că trebue să ne folosim de timpul de pace spre a fi
pregătiţi când datoria ne va chemă pe câmpul de luptă.
Mare

este încrederea, ce ţara o are în ostașii săi;

cu atât mai mult însă crește răspunderea noastră.
Trebue să muncim neîncetat, să oţelim toate forțele noastre, fiindcă numai astfel vom fi în stare de
a împlini falnica noastră misiune.
Cu adevărată bucurie am constatat și în anul
acesta progresele dobândite și toate silințele ce fiecare
pune, spre a răspunde așteptărilor țerii și ale Mele.
Vă mulţumesc, și cu inima caldă ridic acest pahar
în onorul iubitei Mele armate şi în sănătatea Corpurilor

] și IL, reprezentate în aceste manevre prin două diviziuni mobilizate.
Trăească armata !
Privesc ca o datorie plăcută ca, după ce am băut
în onorul armatei, să închin un pahar pentru judeţul
Argeş și orașul Pitești, cari Ne-au primit cu braţele
deschise.
Piteştenii s'au distins totdeauna prin simţemintele
lor patriotice și inima lor a bătut pentru mărirea Ro:
mâniei.
Sunt dar fericit că, cu ocaziunea manevrelor, ei

au văzut armata şi s'au putut convinge că jertfele ce
țara face pentru apărarea sa nu sunt zadarnice. Mulțumind orașului și judeţului pentru tot concursul ce
au dat armatei și pentru dovezile de dragoste ce Ne-au
arătat în timpul șederii Noastre aci, ridic acest pahar
pentru prosperitatea judeţului și în sănătatea orășenilor.
se
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Toast

la prânzul din Craiova, după manevre.
1 (13) Octomvrie

1890.

Primirea strălucită şi urările atât de bine simțite,
cu cari ne salutaţi în numele orășenilor, Imi dau o
“nouă dovadă de dragostea şi devotamentul, ce Craiova
Mi-a arătat în toate împrejurările.
Mulţumindu-vă de aceste simţeminte scumpe inimii

Mele, sunt fericit că am putut veni, împreună cu nepotul Meu, în mijlocul d-voastre, după manevrele în
cari am constatat cu vie mulțumire frumoasa înfăţişare
|
a ostașilor olteni.
Vitejia lor o cunosc încă din biruința dela Rahova.
Convins că Oltenii vor păstră şi în viitor aceste
însușiri răsboinice și că Mă voiu puteă rezemă totdeanna
pe credinţa lor, închin acest pahar pentru prosperitatea
judeţului Dolj şi în sănătatea Craiovenilor, cari Ne-au

primit cu atâtă dragoste şi căldură.
Sa trăească Craiova!
ada
Răspuns

la felicitarea adresată de un ţăran.
Craiova,

1 (13) Octomvrie

1890.

Am ascultat cu o vie mulţumire

cuvintele pline

de inimă, prin cari Mi-ai arătat, în numele ţăranilor,
simțemintele lor de credință pentru Mine.
Am avut totdeauna cea mai mare dragoste și am:
purtat cel mai viu interes breslei voastre, căci am re-.
cunoscut în ea speranța şi viitorul țerii.
19

1890

Îți mulțumesc și doresc ca voi, ce sunteţi aci, să
arătaţi la toţi ai voştri dragostea și credința Mea într'înșii.
aa
„

“Toast

la prânzul din Craiova.
2 (14) Octomvrie 1890.

Împlinesc o dorință a inimii Mele de a mulţumi
încă odată de toate

dovezile

patie călduroasă, care-am

de dragoste și de sim-

găsit în tot timpul șederii

Mele în capitala Olteniei; frumoasele zile în cari am
stat în Craiova, şi cari au trecut prea repede, vor rămâneă

o dulce

amintire

și, plecând

astăzi, cu gându-

rile Mele voiu rămânea în mijlocul vostru.
Mulţumind la toţi cari Mi-au arătat dragostea lor,
urez orașului prosperitate și desvoltare și orășenilor

sănătate.
“Să trăească Craiova!
asa
Cuvântare

la punerea pietrei fundamentale a Palatului de Justiţie
din Bucureşti.
7 (19) Octomvrie 1890.
Răspunzând Ministrului de Justiţie şi Primului Preşedinte ai Inal:
tei Curți de Casaţie, M. S. Regele zice:

Dommulor,

Am ascultat cu deosebită plăcere cuvântările d-voastre și vă mulțumesc

pentru

călduroasele

simțeminte

ce-Mi exprimaţi în numele magistraturii, care, întemeiată pe lege şi conștiința sa, are o misiune așă de înaltă,
însă foarte greu de împlinit.
80
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Privesc o întâmplare fericită că, tocmai după ce
corpul judecătoresc a fost așezat pe o temelie mai
tare, prin lărgirea inamovibilităţii, pot pune peatra fundamentală a noului Palat al Justiţiei pe vechiul loc al
Divanului.

Multe

amintiri are locul acesta în analele judi-

ciare: în vremurile trecute, fruntașii ţerii ţineau aci
cumpăna dreptăţii; mai târziu, întâia Curte apelativă
a avut scaunul său mult timp tot aci; și acum, pe locul pe care o jumătate de veac s'a împărţit dreptatea
în numele legii şi al Domnului, se va ridică Palatul
de Justiţie al Regatului.
In această desvoltare, prin care ramura judecătorească a trecut, se oglindesc progresul și avântul
puternic al României.
Doresc ca această măreaţă clădire să fie în curând isprăvită în condiţiunile cele mai bune și să devie,

nu numai o falnică podoabă a Capitalei, ci mai ales
un adăpost sigur al unei puteri așă de însemnate
Statului, care putere este paza neclintită a legilor.

a

«fn
Document

comemorativ

la punerea pietrei fundamentale a podului Carol |.
9 (21) Octomvrie 1890.

NOI CAROL 1
Prin graţia lui Dumnezeu și voința naţională, Rege
al României.
Aducem la știința tuturora cele ce urmează:
Răsboiul, purtat în anii dela 1877 până la 1878

de vitejii României pe câmpiile Bulgariei, întins-a. hoCuvântări

Il.
şi scrisori.—

81
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tarele ţerii noastre peste ţărmul drept al Dunării și
făcut-a Regatul României stăpân la Marea Neagră, întrupându-i Dobrogea.
|
De atunci, necontenit pironită Ne-a fost gândirea
la această provincie, însă măreţul Danubiu Ne-a oprit
și Ne opreşte să dăm litoralului Mării Negre și porturilor

lui vieaţa

prosperitatea

şi desvoltarea

economică

trebuincioasă

pentru

a ţerii.

Numai construcţiunea unui pod peste Dunăre înlăturează aceste pedici.
Corpurile noastre Legiuitoare, încălzite de focul
nestins al iubirii de ţară, au hotărit în anul 1883 clădirea

acestui

pod

şi Noi

am

sancţionat

în acelaș

an

patriotica lor hotărire.

Azi inginerii români clădesc podul.
Nu vor trece decât câţiva ani și săvârșită va fi
o grandioasă lucrare, un monument care va transmite
urmașilor noștri şi generaţiunilor viitoare dovadă de
puterea de viață, patriotismul și hărnicia României
actuale.
Fie ca această măreaţă lucrare să sporească prosperitatea și gloria scumpei noastre ţeri, fie ca prin ea

să se strângă legăturile cari unesc Dobrogea cu patria-mumă, fie ca porturile ei să ajungă la o splendoare

vrednică de solicitudinea ce le poartă ţara.
Preţuind aşă
Cernavoda,

valoarea

hotărit-am

să se

podului
așeze

peste

Dunăre

în prezența

la

Mea,

a Principelui Ferdinand, Moştenitorul presumtiv al Coroanei, a Ministrilor cari se află la cârma ţerii, piatra
fundamentală în zidăria care formează cel dintâiu picior al podului pe ţărmul stâng al Dunării.
82
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Acest document comemorativ s'a semnat de Noi
în două exemplare, cari sau investit cu sigiliul Statului.
Un

exemplar, însoțit de monetele

curente,

se va

îngropă de Noi în piatra fundamentală în ziua a noua
a lunei Octomvrie, anul 1890 dela nașterea Mântuitorului, în al 25-lea al Domniei Noastre și al ro-lea
dela înființarea Regatului României; cel de al doilea
exemplar se va păstră în Arhiva Statului.
win
Toast

la masa pentru punerea pietrei fundamentale a podului Carol |.
9 (21) Octomvrie

18go.

Ministrul Lucrărilor publice rostise:
Sire,

Spintecând munţii şi înlănţuind valurile, Traian îşi deschise o cale;
aşă se rostește o inscripţiune bătrână de aproape optsprezece secole.
Pe aceia cale, Marele Impărat duse civilizaţiunea romană dela
Istru

la Tissa,

dela Tissa

la Nistru; opera

lui de colonizare

fu

aşă de

vârtoasă că nici veacurile, nici furtunile nu au putut smulge neamul românesc din lanurile fecundate de bătrânul sânge roman.
Lucrarea materială eră în proporțiune cu mărimea țintei şi vestigiile ei, încă vizibile la Severin,

atestă geniul

celor cari

au executat-o.

După aşă indelungi timpuri, reincepem, Sire, opera străbună, şi
"după cum prin podul Impăratului Roman a trecut lumina dincoace de
Dunăre, prin podul Regelui Român se va împlântă cultura şi înfrăţirea
dincolo de Dunăre.
Podul Romanilor a fost mai măreț decât piramidele şi coliseul ;
podul Românilor va fi cel mai mare de pe continent: zidăriile lui ar
ajunge pentru a încinge de două ori Capitala țerii cu un val nalt de
trei metri şi ferăria lui ar tineă în cumpănă greutatea unei oaste de
60.000 oameni,
i
Ne putem făli cu această grandioasă întreprindere, căci inginerii
români au conceput-o, inginerii români o conduc astăzi, pe când, sunt
abiă go ani, străinii ne fâceau

In această

neinsemnatele

lucrări

de fer ce

aveam.

scurtă amintire pare că este scrisă toată istoria noa-

stră contimporană...
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M. S$. Regele răspunde:

Sunt foarte mișcat de cuvintele așă de adânc simţite, ce-Mi exprimaţi cu atâta căldură, şi vă mulţumesc
din suflet.
Serbarea de astăzi este o adevărată satisfacțiune

pentru Mine, căci este tocmai un an de când, cu oca-

ziunea călătoriei Mele în Dobrogea, am făgăduit şi
apoi am stăruit ca podul peste Dunăre să fie început.
Astăzi făgăduiala Mea este un fapt împlinit şi sunt
fericit că am putut încunună întâiul stalp al podului,
în faţa unei întruniri aşă de impunătoare şi a poporațiunii din Dobrogea, care a alergat din toate părţile spre a fi martoră la această operă, care va legă
de-apururea aceste două țermuri ale Dunării, înfrățind
interesele

şi cimentând

unirea între aceste

două trun-

chiuri ale Statului român în chip trainic și neperitor.
Măreaţă este lucrarea concepută și condusă de

inginerii noştri şi mânări suntem de o întreprindere așă
de însemnată, care va fi isvor de bogăţie pentru ţară
şi care va găsi un răsunet puternic în toată Europa.

Trebue să punem acum toate silințelespre a isprăvi
cat mai curând podul pe Borcea şi pe Dunărea mare
și portul dela Constanţa, fiindcă atunci calea cea mai
scurtă între Marea de Nord şi Marea Neagră va fi
deschisă şi România va stăpâni o mare parte a comerţului din Orient.
Convins că aceste prevederi se vor realiză, închin acest pahar iubitului Meu popor, care n'a cruțat
nici un sacrificiu spre a întări moşia sa strămoșească
şi a asigură viitorul său.
”

Să trăească România |

Sf
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Toast
la prânzul din Călăraşi.
9 (21) Octomvrie 1890.

Adevărat, 24 ani au trecut de când n'am fost în
Călăraşi; şi cu atât mai mare este bucuria Mea, cu
cât am

putut

veni

împreună

cu

Moştenitorul

Tronu-

lui, după serbarea pe Dunăre, în mijlocul d-voastre,
spre a Mă convinge de desvoltarea și progresul orașului, care va luă un nou avânt prin lucrările dela

Borcea, cari sper că în curând vor fi isprăvite.
Mulţumindu-vă de simţemintele ce Ne exprimaţi
și de câlduroasa primire care Ne-aţi făcut, închin acest
pahar pentru prosperitatea frumosului şi bogatului judeţ Ialomiţa și în sănătatea orășenilor, cari Ne-au dat
dovezi netăgăduite de dragoste şi de credinţă.
ada

Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (27) Noemvrie

Domnilor

Senatori,

Dommlor

Deputat,

1890.

Deschizând astăzi a treia sesiune a acestei legislaturi, Mă simt cu deosebire bucuros de a Mă află în

mijlocul d-voastre.
|

Insemnatele
mit în intervalul
putem ferici cu
sele au început

|

legi, cu cari aţi înzestrat ţara, au prisesiunii executarea lor, astfel că ne
toţii de roadele binefăcătoare ce dâna da.
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Ceeace ați săvârșit până astăzi
mai mult pentru a completă opera
cărei temelie aţi aşezat-o.
Succesul înţeleptelor reforme pe
este tot deodată răsplata stăruințelor
ternică îmboldire pentru nouă silințe
gresului

este un cuvânt
binefăcătoare a
cari le-aţi votat,
trecute şi o puîn vederea pro-

naţional.

Pacea, de care se bucură Europa și pe care:avem
dreptul să o credem trainică, permite activităţii d-voastre să se devoteze cu totul îmbunătăţirilor interioare.
Raporturile noastre cu toate Puterile fiind din
cele mai amicale, nimic dar nu poate turbură liniștea

de care avem nevoe pentru aceasta.
Baza oricărei organizări sănătoase a unul Stat a
fost pururea finanţele sale.
In ceeace privește situațiunea lor, constat cu mul:
țumire că este bună.
Fondurile noastre de Stat, precum și titlurile instituțiunilor de credit, sunt de o potrivă căutate în
țară ca și în străinătate, și cursurile ridicate la cari

se mănțin

dovedesc că creditul ţerii este așezat pe

baze statornice.
Aceasta a permis Guvernului a efectuă în condi.
țiuni avantagioase şi cu un deplin succes conversiunea
obligaţiunilor Si ale căilor ferate în titluri de rentă
amortizabilă 40/
Transformarea unei părți din moneta noastră de
argint de 5 lei în monetă de aur, s'a făcut de asemenea
în condițiuni favorabile şi a pus Guvernul în măsură
de a putea aplică noua
1
lege monetară.

1890
Astfel, avantagiile

sistemului

etalonului

unic

de

aur, pe care îl urmăresc astăzi și alte State mai mari,
sunt de pe acum asigurate României.
Veniturile Statului se incassează fără greutăţi;
rămășițele sunt neînsemnate și ele se împlinesc, la
rândul lor, după închiderea exerciţiului, aproape în totalitate. Ultimul exercițiu bugetar, ca și cele precedente,

a lăsat un excedent,

însă cu mult

tant; iar exerciţiul curent, judecând

după

mai

impor:

incassările

primului semestru, va da rezultate tot atât de satisfăcătoare.
Bugetul anului viitor 189r—92,

pe care Guvenul

îl va supune cercetării d-voastre chiar dela începutul
sesiunii, se prezintă

cu desăvârşire echilibrat, nu nu-

mai fără a se impune nouă sarcine contribuabililor, dar
încă reducându-se la jumătate taxa de 5%, asupra retribuţiunii funcţionarilor. Cu toate acestea sa putut face
faţă sporurilor de cheltueli reclamate de unele din serviciile publice. Putem să ne felicităm că un asemenea
rezultat este dobândit numai prin economia realizată
de conversiunea obligaţiunilor căilor ferate și prin creşterea normală a veniturilor publice.
Cassa pensiunilor, în urma măsurilor luate în anul
trecut, a putut să achite cu cea mai mare exactitate
toate drepturile constatate și, ultimul său buget soldându-se cu un excedent, va permite Guvernului să
pună în aplicare la 1 Aprilie viitor noua lege fără alte
sacrificii pentru tezaur. :
Recensământul făcut în anul curgător pentru periodul- 1891 —96 a dovedit desvoltarea considerabilă
ce iea neincetat avuţia publică.
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Veniturile monopolurilor Statului urmează

și ele

creşterea lor normală ; iar pe de altă parte, economiile obţinute în administrațiunea și exploatarea lor

vor permite a mănţineă cheltuelile aproape în aceleași

cifre ca. în anii trecuţi.

Invoiala

încheiată

de Regia

noastră cu cea sârbă a dat o nouă impulsiune exportului sării, și transporturile peapă, organizate cu această
ocaziune, pot fi considerate ca începutul unui serviciu
de navigaţiune comercială română.
Reforma îm deobşte cerută, a unora din impozitele noastre directe, va reveni în studiul Domniilor-

Voastre și Ministrul de Finanţe vă va prezintă projectele cuvenite.
Legea contabilităţii generale a Statului şi legea
organizării Inaltei Curți de Conturi, cuprinzând încă
multe lacune şi părți inaplicabile, revizuirea lor a devenit necesară, spre a asigură un control mai eficace
și mai lesnicios asupra cheltuelilor Statului; proiectele
de lege respective sunt dejă în preparaţiune și se vor

supune deliberărilor Domniilor- Voastre.
Administraţiunea
nata

Domniilor- Voastre

interioară

reclamă

iarăș

lumi-

atenţiune.

Incă din sesiunea anului trecut se afla în desba-

terea Domniilor-Voastre mai multe proiecte de legi
pentru a fixă nouele circumscripţiuni administrative şi
pentru a organiză autorităţile respective ale Statului,

judeţelor și comunelor.
In sesiunea aceasta, Guvernul va prezintă și alte
proiecte pentru desăvârșirea acestei organizări.
Comunele au fost chemate prin alegeri generale să
reînnoiască

reprezentaţiunea lor ; cu ocaziunea acestor

alegeri, avem satisfacţiunea de a constată

88

că

marea
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majoritate a voturilor a fost întrunită de acei cari s'au
pus pe terenul intereselor locale şi al unei bune gospodării comunale. Totuș, am putut constată că legea
electorala comunală are trebuință de îmbunătățiri, asupra cărora atrag atențiunea Corpurilor Legiuitoare.
Mijloacele acordate de către Domniile- Voastre au
pus pe Guvern în măsură să realizeze două binefaceri
simţitoare, mai cu seamă pentru poporaţiunea dela sate:
îmmulţirea spitalelor rurale și înfiinţarea postei rurale.

Şease spitale nouă construite de

Stat şi mai

multe

alte construite de judeţe şi comune sau deschis în
anul acesta. Posta rurală funcţionează în acele judeţe
cari au putut veni în ajutorul Statului.

Bugetul ce Guvernul vă va prezintă est-timp pre:

vede organizarea acestui serviciu peste toată întinderea
ţerii.

Guvernul a găsit la Consiliile județene aceeaș bunăvoinţă pentru a contribui ca să organizeze în anul
viitor o jandarmerie, chemată a veghiă la mănținerea
ordinii și la executarea legilor. Un proiect de lege în
această privință va fi adus în desbaterea Corpurilor

|

|

Legiuitoare.

Experienţa a dovedit că legea sanitară prezintă

lacune și neajunsuri; modificarea ei este indicata din
|
mai multe puncte de vedere.
Corcari
pe
e,
Resursele ordinare şi extraordinar

purile Legiuitoare le-au acordat cu multa libertate, au
permis Guvernului Meu să dea lucrărilor publice o
desvoltare- excepţională. Astfel, independent de linia
Dobrina-Huși, inaugurată anul acesta, se vor pune în
circulaţiune, în anul

1891,

85 kilometri

ferată, urmându-se în acelaș timp
8%

noi

de

cale

cu activitate -desă-

1890

vârşirea altor 254 kilometri, ce sunt dejă în curs de
execuţiune.

Completarea căilor naţionale s'a urmat cu ardoare
şi, în momentul de faţă, sunt scoase în licitaţiune şi
sunt angajate lucrări pentru o valoare de 16.000.000.
Aspiraţiunile economice ale ţerii şi-au găsit în fine
consecrațiunea lor în începerea podului peste Dunăre
și în punerea foarte apropiată în exploataţiune a dockurilor și basenelor dela Galaţi, Brăila și Giurgiu. Lucrările portului Constanţa, intrate şi ele în cale de
execuţiune, vor cempletă sistemul general menit a asigură ţerii noastre traficul comercial al Europei centrale.
In partea organică, Ministeriul Meu vă va supune
neîntârziat un proiect de lege destinat a organiză ser.
viciul tehnic din toată ţara și a coordonă mai bine
mijloacele, ce pot să aibă Statul și judeţele pentru
desvoltarea

căilor de comunicaţiune.

Graţie acestor puternice
constată

că munca

naţională

ajutoare,
urmează

sunt fericit a
a progresă. cu

pasul repede ce a luat de aproape un cuart de secol.
Nu numai agricultura produce pe fiecare an mai
mult şi mai bine, dar o mulţime de stabilimente industriale se crează și comerciul ţerii se desvoltă în aceeaș
măsură. Această mișcare se va acceleră prin crearea
de întrepozite și magazii generale în oraşele principale,
lucrare care trebue grăbită.

Şcoalele noastre profesionale sunt frecuentate de
un număr tot.mai. mare de tineri, ceeace face să se
simță trebuinţă unei organizări complete a invățământului profesional.
O ramură importantă de avuţie, creşterea vitelor,.
cheamă mai cu seamă îngrijirea legitimă a adminis:
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traţiunii. Nu Mă îndoesc că veţi studiă cu râvnă măsurile, ce Guvernul Meu are intenţiune a vă propune.
Legea vânzării bunurilor Statului se execută cu
energie; aproape 1/, din numărul total al proprietă:
ților Statului au fost date spre parcelare și, din acestea,
17 sunt parcelate şi scoase în vânzare. Un proiect de
lege, care se află în discuţiunea Domniilor- Voastre,
este menit a ridică pedicele ce se mai opun la aplicarea repede și strictă a legii.
Măsurile

destinate

a îmbunătăţi

Dobrogei, au dat roadele așteptate.

administraţiunea

Plângerile ce se

ridicau din acea parte a ţerii au încetat și în acelaș
timp veniturile domeniale, nu numai nu s'au micșorat,
dar au crescut. Serviciul silvic este pe cale de a primi
îmbunătățirile cerute de bărbaţii competenţi consultați
în această privință, şi rămâne numai să vă pronunţaţi
D-voastre asupra acelor îmbunătăţiri, ce nu pot fi introduse decât prin legi.
Ingrijirea de aproape a domeniilor Statului a desvoltat isvoare de venituri cu totul nebăgate în seamă

până acum. Totuș, ca sa poată diferitele servicii menite de a îngriji de averea Statului și a ajută activitatea naţională, să răspundă pe deplin la chemarea lor,
ele au nevoe a primi desvoltări și a fi înzestrate cu
mijloace, cari fac obiectul a mai multor legi, din cari
unele sunt înaintate în desbaterea I)-voastre. In anul viitor vor luă sfârșit mai toate tractatele
de comerciu încheiate cu diferite State, afară de unul
singur, care nu este însoțit cu un tarif convenţional.

Țara recăpătând dar întreaga sa libertate de acţiune,
veţi aveă a vă ocupă

mai

întâiu cu întocmirea unui
ŞI

1890

tarif vamal

general, care să satisfacă pe cât va puteă

toate nevoile noastre economice.
Dacă

viitorul ne va dovedi

utilitatea unor noue

tractate, ele vor trebu să ţină seamă, atât de industria
noastră născândă, cât și de expansiunea exportaţiunii

noastre agricole,—acest vechiu și însemnat isvor de
înavuţire pentru țară.
Nevoile materiale, cari ne ocupă cu drept cuvânt,
nu trebue să ne împingă să părăsim în al doilea plan
propăşirea morală şi intelectuală a poporului nostru.
Instrucţiunea publică, pentru care ţara a avut
totdeauna solicitudine deosebită, a făcut în anul acesta
progrese simţitoare. 'Constatăm cu mulțumire desvoltarea ce au luat clădirile școlare, astfel că în curând
mai toate gimnaziile și liceele vor fi instalate în localuri proprii, răspunzând cerințelor sanitare şi didactice.
In Capitala construcțiunea institutelor științifice se urmărește, şi la lași se vor așeză în primăvară temeliile
Universităţii.
|
Putem asemenea constată o sporire simţitoare a
numărului

școalelor

rurale

şi urbane

şi o frecuentare

din ce în ce mai numeroasă a școalelor în genere.
Tendinţa poporaţiunii noastre, de a se bucură tot
mai mult de binefacerile instrucţiunii, ne impune datoria
a da cestiunilor de organizaţiune a învățămîntului o
deosebită atenţiune, şi legea instrucţiunii va trebui revăzută, pentru a fi pusă în acord cu desvoltarea culturii la noi.
Un proiect special de lege vi se va prezintă pentru
organizarea unui serviciu de inspecţiune şi de control

regulat.
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Asigurarea soartei clerului mirean formează una

din preocupaţiunile Guvernului Meu. Sper că proiectul
depus încă din 1888 pentru regularea parohiilor nu
va rămâneă nevotat în sesiunea prezentă ; în vederea
acestui proiect, Guvernul Meu vă va propune şi o
reducere a numărului seminariilor, corespunzătoare împuținării parohiilor.
Legea asupra organizaţiunii magistraturii, votată
în sesiunea extraordinară trecută, a fost aplicată cu

ocaziunea noului an judecătoresc. Stabilitatea dată prin

această lege magistraturii va mări, nu Mă îndoesc,
prin siguranța mai mare ce o dă justiţiabililor, spiritul
de dreptate și respectul legilor.
Întărirea. forţei noastre armate, aşă de strâns legată cu onoarea și siguranța țerii, a fost o necurmată
preocuparea Guvernului și a Reprezentaţiunii naţionale.
Mulțumită creditelor ce s'au acordat, instrucţiunea
trupelor în acest an a luat un însemnat avânt. Manevrele, executate sub ochii Mei, cu adevărate efective
de răsboiu, au fost folositoare, având fiecare comandant
ocaziunea să conducă masse mari pe terenuri variate.
Ministrul de Răsboiu vă va supune îmbunătățirile
reclamate de legea organizării puterii armate, pentruca
această lege să fie în raport cu cerinţele tactice și cu
interesele militare ale ţerii.
Modificarea legilor asupra poziţiunii ofiţerilor, a
legii de înaintare, a legii de recrutare și a legii asupra

serviciului sanitar în armată,
ţele de astăzi;

comportă,

îi veţi acordă

pentru

e reclamată de trebuindar tot interesul

binele şi progresul

militare.
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ce ea

noastre
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Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

Numărul și importanţa lucrărilor, pe cari sunteți
chemaţi a le săvârși, cer din partea D-voastre o muncă
patriotică şi neobosită. Nu Mă îndoesc că veţi da Guvernului Meu un puternic și luminat concurs.
Faptele implinite sunt o sigură chezășie pentru
ceeace rămâne încă de facut. Stăruind în calea apucată, completând organizarea serviciurilor publice, îndeplinind lipsurile și îndreptând neajunsurile legislațiunii actuale, veţi merită recunoştinţa patriei și veți
simţi mulțumirea sufletească a acelor ce și-au împlinit
până în capăt datoria către țara lor. |

Dumnezeu să .binecuvinteze lucrările d-voastre.
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, General G. Manu; Ministrul de Justiţie şi ad-interim al Cultelor şi Instrucțiunii publice, T. Rosetti; Ministru Afacerilor Străine, Al. Lahovari;
Ministru

Finanţelor,

M. Germani ; Ministru

Lucrărilor

publice,

A.

Mar-

ghiloman ; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor,
Gr. G. Păucescu; Ministru de Răsboiu, General M. Vlădescu.

sf
S

Toast

la prânzul dat la Palat cu ocazia

aniverării

28 Noemvrie (10 Decemvrie)

căderii Plevnei.

1890.

Numele de Plevna este înscris de 13 ani în istoria ţerii și adânc întipărit în inimile noastre; n'avem

dar trebuință a aminti acest fapt însemnat. Serbăm
94

1âgo

însă în fiecare an aniversările isbândelor din Bulgaria,
ca un semn de recunoștință pentru acei cari, prin sân.

gele și vitejia lor, au întemeiat neatârnarea României
şi renumele nostru militar, și spre a arătă generaţiei
tinere că, numai prin muncă, stăruință şi jertfe, se pot
dobândi rezultate mari. Sigur fiind că armata, luând
ca pildă frumosul său trecut, va ști să împlinească și
în viitor falnica sa misiune, ridic acest pahar în onorul armatei.

Să trăească scumpa Mea armată!
un

Răspuns

la Adresa

Adunării

16 (28) Decemvrie

Domnule

Deputaților.

18go.

Preşeainte,

Domnilor Deputati,
Sunt totdeauna fericit când Adunarea Deputaţilor
Ne arată simțemintele sale de iubire și de credinţă,
pe cari le primesc și astăzi cu cea mai vie mulțumire.

Camera poate privi cu adevarată satisfacţie legile
importante votate în sesiunea trecută cari însemnează
un adevărat progres și au dat o nouă tărie instituțiunilor noastre. Nu Mă îndoesc că și astădată d-voastre veți desfășura toată activitatea spre a săvârși lucrări folositoare şi roditoare pentru ţară, care are încă
multe nevoi și trebuinţe.
Cu cât un Stat inainteaza pe calea propășirii cu
atât cerințele

sale se îmmulţesc. Să

toți la lucru cu râvnă

ne

punem

dar cu

și energie, fiindcă numai astfel

putem corespunde la aşteptările naţiunii.
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ele Meu, al Reginei
“Incă odată mulţumesc în num
de bunele voastre urări
și al Moştenitorului Tronului
ce D-voastre Ne aduceți
și de simţemintele călduroase
or.
din partea Adunării Deputaţil

Sh
Răspuns

la Adresa

19 (31) Decemvrie

Domnule
Domnilor

Senatului.
1890.

Președinte,
Senatori,

Adresa Senatului
Am ascultat cu vie mulţumire
asigurările de iubire
şi sunt cu deosebire simţitor la
Ne daţi cu acest pri„și de devotament.ce D-voastre
legiu.

esc înconjurat
Sunt totdeauna fericit când Mă găs
ul şi

i, cari, prin sfat
de membrii acestei Inalte Adunăr
patriotic în alcătui:
experienţa lor, aduc lumină şi simț
că şi sesiunea de faţă
rea legilor. Nu Ma îndoesc dar
în desvoltarea noastră
va asigură un adevărat progres
ri astfel însemnata
treptată şi statornică, spre a întă
este chemată a 0
şi frumoasa misiune ce România
du-vă din nou mulîmplini la gurile Dunării. Arătân
țumirile

cele mai

călduroase,

pentru

simţemintele

de

ina cât și Modragoste şi devotament, atât Eu, Reg
ea D-voastre să
ştenitorul Tronului, vă urăm ca lucrar
în Reprezenfie la înălțimea încrederii ce țara are
taţiunea

sa națională.

sh
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1891
Ordin

de

zi câtre

armată.

1 (13) Ianuarie 1891.

Ostaşi,
De un pătrar de veac sunt căpetenia voastră.
Din fapte am învăţat a vă cunoaște, și sunt sigur că

împrejurările nu vă pot cere ce sunteţi

vrednici să

faceți pentru a dovedi cât sunt de adânc săpate în
inima voastră simțemântul datoriei și respectul disci:
plinei.

Ţara și Eu suntem mândri

de voi și vă privim

cu încredere și cu iubire.
Ofiţeri, subofiţeri, caporali și soldaţi, vă urez ani
mulţi și fericiți!
Dat în București, la 1 Ianuarie 1891.

„de
Răspuns

la felicitările

Clerului, Ministrilor şi Corpurilor Legiuitoare.
1 (13) Ianuarie

18gr.

La începutul anului, întâiul Meu gând se îndrep:
tează către scumpa noastră Ţară, rugând pe Dumnezeu

să o ocrotească de toate necazurile și să binecuvinteze
Cuvântări

şi serisori.—
1.
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de secol, Mau înpe toţi aceia cari, în cursul unui sfert

conjurat cu
ca, în anul
Mea, să fie
serbă între
al Domniei

căci pentru

etul
dragoste și credinţă. Doresc din tot sufi
vieaţa
acesta, care este aşă de însemnat în
em
liniște, pace și concordie, și să put
an
ea
noi, ca o mare familie unită, al 25-l
;
Mele, însă fără daruri şi cheltueli mari

Mine, darul cel mai preţios este iubirea

frumoasă va fi
poporului, iar răsplata Mea cea mai
voiu face pentru
ca toţi să fie convinși că am făcut şi
este în puterea
întărirea şi fericirea României tot ce
Mea.

Mulţumindu-vă

călduros

de bunele

voastre feli-

ite ce găsesc un
citări și de cuvintele aşă de bine simţ
din parte-Ne
puternic răsunet în inimile Noastre, Va urez
ani mulţi și fericiţi!
aa
Cuvântare

la jubileul de 25 de ani a] Academiei
.

Române.

1 (13) Aprilie 1891.

în anul
Privesc ca o coincidenţă fericită, că tocmai

lia Acasuirii Mele pe Tronul României s'a pus teme

25-lea an al
demiei noastre (1), care serbează astfel al
e şi pentru isbânda
(1) In legătură cu întemeerea Academiei Român
ui

lucrărilor sale, stă următoarea

scrisoare

autografă

a M. S. Domnitorul

publică, D. Gusti, la 1867,
adresată Ministrului de Culte şi Înstrucţiune
tipărită acea parte din
eră
oarece
şi care nu sa reprodus la data ei, de
de d-l prof. |. Tano:
miei
Acade
ă
dăruit
fost
a
publicaţie, când scrisoarea
viceanu. lată scrisoarea:

«Trebue ca neapărat şi numatdecât să puneţi la
de bani
dispoziția Academiei o mie de galbeni; —lipsa
une de
a oprit azi toate lucrările. De nu puteţi disp
această sumă, o veţi luă din lista Mea civilă.»
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„constituirii sale împreună
Cu

vie mulţumire

cu acela al Domniei

Mi-aduc

aminte

de

ziua

Mele.

când

am

venit pentru întâia dată în mijlocul Societăţii Literare,
cunoscând încă puţin limba română, și când bătrânul
Heliade, salutându-Maă cu urări călduroase, exprimă nă-

dejdea că Mă voiu îngriji de hrana sufletească a Românilor. Tot în acelaș an, la solemnitatea inaugurării,
prezidată

de

d-l Ștefan

Golescu,

Ministrul

îşi

sfârşiă

cuvântarea sa, asigurând că națiunea întreagă și Eu
în deosebi vom urmări cu inima și cu mintea lucrările
domniilor-voastre. Aproape un pătrar de secol a trecut
de atunci,

și în acest

lung

șir de ani am

avut

neîn-

cetat cel mai viu interes pentru tânăra Societate Academică,

care sub

ochii noştri a crescut,

s'a desvoltat

şi a ajuns a fi o însemnată instituţiune de cultură, având
inrâuririle cele mai binefăcătoare asupra limbii și ]iteraturii noastre. Fericită eră cugetarea d-lui N. Kre-

tzulescu și hotărirea răposatului C. A. Rosetti,

care

ceruse, sunt tocmai 25 ani, convocarea grabnică a unei
societăţi literare, având mai intâiu de toate scopul de

a se ocupă de limba și literatura ei. Cu drept cuvânt,

ziceă acest mare patriot fiind Ministru al Instrucțiunii
publice, în referatul său, că prin schimbarea literelor
vechi fără pregătire destulă și prin transformarea repede a sistemului nostru politic s'a adus în limba română o mare perturbaţiune, care, neputându-i-se pune
capăt la timp, ar putea chiar să aibă rele influenţe
asupra însuși spiritului național. Din norocire, această

teamă a putut fi înlăturată prin silinţele Societăţii
Literare, cu toate că la inceput pedicele erau mari și
luptele destul de arzătoare, mai ales din cauza neîn-

țelegerii ivite asupra stabilirii ortografiei, neînțelegere
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provocată prin diferitele vederi între susținătorii etimologismului și aceia ai fonetismului. Lupta aceasta,
ale cărei faze ar trebui descrise de o pană ca aceea
a Preşedintelui actual al Academiei, d-l Jon Ghica, a
răspândit însă lumină şi, în sfârșit, sa stabilit 10 învoială care a dat roade bune; dovadă vădită sunt puplicaţiunile Academiei dela 1881 până astăzi. Rezultatele dobândite în un pătrar de veac pot dar fi privite
cu vie mulțumire. Frumoasa limbă română, în al cărui

geniu M'am silit a pătrunde şi pe care am îmbrăţișat-o
e
cu atâta căldură și dragoste, sa întărit pe temeli
cu
trainică şi a reînviat în vechea sa strălucire ; însă,

toate perturbaţiunile, dansa n'ar fi putut nici odată să
fie primejduită, având rădăcini prea adânci şi un razim

„prea

puternic în cărțile bisericeşti, în chronice şi în

poezia populară.

Literatura bisericească, cu toate înrâuririle slavone

și grecești, este un izvor bogat al limbii vechi,

păs-

trand unitatea în scriere şi vorbire, și a fost astfel ade.-

vărata legătură între toți Românii
Cetirea

acestor

cărţi vechi,

din diferitele ţeri.

cari înalță sufletul și

cari sunt o mângâiere în ceasul de suferinţă, deschide
scriitorilor noștri un câmp întins și arată că limba strămoşească este limba noastră clasică, având pentru popor un sunet așă de atrăgător. Chronicarii noştri ne
grăesc în această frumoasă limbă trecutul și zugrăvesc
întrun mod cumpătat, însă în culoare așă de vie, frutunele și luptele crâncene înfruntate de Români, în cât
fiecare trebue să fie cuprins de mirare cum neamul
românesc a putut să biruească atâtea greutăți şi să
stăpânească atâtea primejdii, cari îl aduceau adesea la
marginea prăpăstiei, fără a fi fost înghiţit de valurile
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îngrozitoare ale vremurilor turburate și întunecoase de
pe atunci.
D-l M. Kogălniceanu, în patriotica sa cuvântare
a Letopiseţelor,

scrisă

cu măestrie,

zice cu drept cu-

vânt: «... Providența luă de mână pe națiunea noastră, ca pe o fiică iubită între fiicele cele mai iubite,
o scoase din toate pericolele şi o realță mai tânără și
mai sdravănă decât fusese înaintea orei peirii.»
Poezia poporală resfrânge într'un chip minunat
aceste vremuri grele ale unui trecut plin de nesiguranță şi de durere. Pe când munca intelectuală, dorința

şi trebuința de
deșteptat și au
politică, poezia
Românului, şi

a învăță și de a-și ascuţi mintea s'au
luat o desvoltare însemnată cu vieaţă
eră de veacuri adânc sădită în inima
orice popor Sar: putea fâh cu cugetă-

rile, — unele măreţe, altele drăgălașe și atrăgătoare,—

aduriate în această comoară bogată a limbii noastre.
Simţemintele înalte, spiritul răsboinic, durerea şi nădejdea, tânguirea și mângâierea, cari răsuflă în acest
frunziș poetic, sunt tocmai oglinda unui trecut plin de
bărbăţie, de incercare și de necazuri, un învăţământ
puternic pentru generaţiunile prezente și viitoare. Mândru poate fi dar poporul român de geniul său poetic
pe aripele căruia s'a ridicat la o înălţime care l-a ferit
de înrâuriri străine şi nepriincioase, ocrotind chiar credința şi naționalitatea sa. Poezia a devenit astfel cea
dintâiu temelie a limbii, un adevărat tezaur al istoriei,
un isvor nesecat al literaturii române.
Poveştile şi legendele, cântecele și doinele, rămase
de veacuri ascunse în văile sălbatice ale Carpaţilor,
sau rățăcind prin câmpiile roditoare ale Dunării, tre-

bue să răsune adeseori în Academie, spre a însufleți
IOI

1891

lucrările sale; ele trebue să strălucească deapururea
ca o podoabă a neamului românesc și ne vor aminti
și de iubitul nostru Vasile Alecsandri, care, trecând
într”o vieaţă mai fericită, a lăsat un gol așă de sim-

ţitor în mijlocul nostru, al cărui nume însă va rămânea

|

neşters în inimile tuturor.

Nu se poate dar tăgadui că literatura
chronicarii și poezia poporală cuprind un
ţios şi că au avut o influență din cele
asupra limbii române, de care cunoscutul
mann

zice, în opera

sa

dela

1840,

bisericească,
material pre:
mai fericite
geograf Holt-

«că este atât de

bogată, încât dacă sar cultivă, ar merită să fie limba

a tot genului uman.»
Academia, primind la întemeiarea sa, ca un sfânt
depozit, paza, îngrijirea și desvoltarea limbii, trebue
să fie mândră de această însărcinare, care este și vred:
pică de o așă înaltă adunare literară.

«Etymologicum Magnum Romaniae», ce am pro-

pus, sunt şeapte ani, să fie alcătuit și a cărui încheiere
sper încă a o vedeă, va arătă lumii învăţate ce comoare
insemnate de cuvinte felurite și de cugetări înalte și

frumoase sunt ascunse în limba și literatura noastră.
Această

operă,

odată

sfârşită,

va rămâncă

un monu-

ment neperitor.
Urez din tot sufletul ca Academia să strălucească
totdeauna

prin lucrările sale, să încălzească

toate ini-

mile româneşti și ca ușile sale să fie deschise pentru
întâlniri pașnice şi lupte ştiinţifice, un teren pe care
- toţi Românii să poată întinde o mână frățească.
Renumele Academiei noastre, încă tinără, deși
serbează nunta sa de argint, trebue să aibă un răsunet
departe peste hotarele țerii, spre a atrage în Capitala
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României bărbaţii însemnați, cari să se încredințeze
că vechile Principate Dunărene s'au transformat în un

centru de civilizaţiune și de propășire și au devenit,
prin vitejia armatei, ce a uimit lumea prin avântul
său și tăria sa,—un Stat puternic și neatârnat, stabilit
pe temelii așă de tari, în cât nici o sguduire nu-l mai
poate sdruncină.
Sunt adânc convins că iubitul Meu Nepot, Moște.nitorul Coroanei, care face deja parte din Academie
ca membru onorar, va ști, în ziua când

va fi chemat

de Pronie a împlini înalta sa misiune, să mănțină tradiţiunile noastre și să dea: tot sprijinul său pentru prosperarea acestui insemnat așezământ de cultură al patriei noastre.

sf
Toast

la prânzul dat la Palat în onoarea Academiei Române.
1 (13) Aprilie 1891.

Sunt tocmai 25 de ani de când Academia s'a ridicat ca prevestitoare a Domniei Mele, care a avut

fericirea de a întemeiă Regatul Român.

|

Dela început sa dat tinerei noastre societăți a
Academiei o deosebită importanță, chiemând ca membri
pe mulți bărbaţi de Stat cari au lucrat și luptat pentru
unirea Principatelor Române și cari au fost sfetnicii
Mei credincioși în timpul renașterii României. Ei au
scris dar prin fapte istoria noastră modernă, ei au fă-

cut prin

cercetările

lor istorice

lumina asupra unui

trecut întunecos şi au deșteptat simțemântul naţional
care ne-a dus la isbândă și ne-a dat neatârnarea.
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Academia are astfel o frumoasă parte la desvoltarea şi întărirea ţerii. Dorind ca şi în viitor lucrările domniilor-voastre

inimile

să încălzească

tinerimii

și să înflăcăreze în ei iubirea de patrie, ridic acest
pahar în onoarea Academiei pe care o salutăm astăzi
cu vie mulţumire în Casa Noastră. In sănătatea Membrilor Academiei.

Zi
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
29 Aprilie (11 Maiu) 1891.

Domnilor

Senatori,

Dommlor

Deputat,

Mă simt totdeauna fericit când Mă aflu în mijlocul Reprezentanţilor naţiunii și sunt încedinţat că Corpul
electoral,

reînnoind una din cele două Adunări ale Par-

lamentului nostru, a asigurat o majoritate care va pune
Guvernul în pozițiune de a conduce cu autoritate și
folos interesele Statului.
Lucrările începute de trecuta legislatură au fost
curmate prin convocarea Colegiilor electorale pentru
Cameră, astfel că cele mai importante din trebuinţele
Statului au rămas în suferință.
_ Această sesiune extraordinară este chemată a da
o grabnică satisfacţiune acestor trebuințe.

Este de dorit ca bugetul Statului să se voteze
cât mai neîntârziat, pentruca silințele Domniilor- Voastre

să fie cu deosebire aplicate studiării şi votării tarifului
vamal,

care va regulă relaţiunile
104
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internaţionale şi pe care ţara îl aşteaptă cu o legitimă
nerăbdare.
.
Lucrările de apărare ale ţerii sunt încredințate,
ca totdeauna, patriotismului Domniilor-V oastre, pentruca
executarea lor să urmeze fără întrerupere.
Guvernul Meu vă va mai prezintă încă în această
sesiune și câtevă proiecte de legi strâns legate cu bu.
getul Statului.
|
Această sesiune va fi astfel rodnică pentru ţară,
şi Domniile- Voastre, conducând la bun sfârşit lucările
ce vă sunt supuse, veţi probă că sunteţi animați de

un spirit înțelept și patriotic, pentru care națiunea vă
va fi recunoscătoare.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările DomniilorVoastre.
Sesiunea extraordinară a Corpurilor Legiuitoare
este

deschisă.

Carol.
Preşedintele

Consiliului

de Ministri,

General

I. Em. Florescu
; Mi-

nistru de Interne, Lascar Catargiu; Ministru de Finanţe şi ad-interim
la Justiţie, G. Vernescu; Ministru Afacerilor străine, C. Esarcu; Ministru
de Resbel, General I. Lahovary ; Ministru Lucrărilor publice, C. Olănescu;

Ministru Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, Ilariu Isvoranu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, G. D. Teodorescu.
„te
Scrisoare

către Preşedintele

Consiliului de Ministri, la înfiinţarea <Fun-

daţiei universitare Carol I»,
3 (15)

Maiu

1891.

Scumpul Meu Președinte al Consiliului,
Peste câtevă zile România
şi cincea aniversare a Domniei
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Providența a vroit aceasta; din ziua când am îndreptat primii Neștri pași în această frumoasă ţară,
ea a revărsat cu îmbelşugare binecuvântările sale asupra
faptelor Noastre.Cu ajutorul ei am putut străbate
această lungă trecere de vreme, încunjurat fiind din
partea scumpului Nostru popor cu o încredere şi o
iubire, cari au fost răsplata cea mai dulce a silințelor
Noastre spre propăşirea și fericirea lui.
Urmând pilda bunilor Domni din trecut și spre
amintirea faptelor împlinite în acest pătrar de veac,
vroim a înființă un așezământ spre binele tinerimii
universitare

dela

toate

Facultăţile

din ţară, al căruia

scop va fi de a procură studenţilor un

loc de întru-

nire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă, unde
vor puteă satisface -iubirea lor de studiu; de a veni

în ajutorul acelora dintre dânşii cari întreprind lucrări
speciale sub direcțiunea profesorilor lor, sau pentru
tipărirea tezelor; cum și de a da subvenţiuni acelora
cari, din lipsă de mijloace, ar fi siliți să întrerupă studiile lor, în dauna

culturei generale

a ţerii.

Spre îndeplinirea acestui scop, facem danie, de
pe acum, Ministerului Cultelor și al Instrucțiunii publice
o casă, ce se vă clădi cu cheltuiala Noastră, după pla:
nurile aci alăturate, pe un loc așezat în faţa Palatului
Nostru.
Punem tot deodată la dispoziţiunea aceluiaș Ministeriu suma de 200.000 lei în rentă română 5 la sută.
Pentruca acest aşezământ să poată luă desvoltarea dorită și să se întindă cât mai mult efectele sale
binefăcătoare, dorim ca el să fie recunoscut ca persoană

morală,

și va

rugăm,

Domnule

Preşedinte

al

Consiliului, ca împreună cu colegii D-Voastre să adu106
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ceți în sesiunea actuală a Corpurilor Legiuitoare un
proiect de lege în acest sens.
Aşezământul va purtă numele de «Fundaţiunea
universitară Carol ]».
Cat pentru amănuntele administraţiunii sale și statutele după cari se va conduce, acestea se vor fixă
mai la urmă.
Dorinţa Noastră, a Reginei și a Principelui Moștenitor,

este ca această

fundaţiune să contribue a întări

frația printre tinerimea universitară și a hrani simţemântul patriotic, care înalță sufletul ei.
Alegând Noi Inşine locul viitoarei clădiri, am vroit
ca ea să se ridice aproape de reședința Noastră, adecaă
sub ochii și sub ocrotirea Noastră, fiindcă vedem în
tânăra generaţiune speranţa patriei și unul din sprijinele cele mai temeinice ale Tronului și Dinastiei
Noastre.
Plin de încredere că această a Noastră dorință
se va împlini, vă rog, scumpul Meu Președinte al Consiliului, să primiţi încredințarea sentimentelor Noastre
de înalta stimă.

sf
Răspuns

telegramei lui D. A. Sturdza, la moartea lui 1..C. Brătianu.
Bucureşti, 4 (16) Maiu 189r.

Cu adâncă
tării din vieață
România a
bărbat de Stat.

mâhnire am primit trista știre a încea d-lui Brătianu.
perdut un mare patriot și un însemnat
Eu plâng un sfetnic luminat şi un amic
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credincios, a cărui amintire va rămânea de-a pururea
întipărită în inima Mea.
Doamna Brătianu va primi o scrisoare din partea Mea (1).
ae
Telegramă
către Dumitru

Brătianu, la moartea
Bucureşti, 4 (16) Maiu

lui lon C. Brătianu.
1891.

Simt adânc împreună cu d-voastră și întreaga familie a scumpului d-voastră frate, marea perdere, de
care âţi fost lovit. Rog pe Dumnezeu să vă deă tărie
în această crudă încercare.

«fn
Răspuns

la felicitările funcţionarilor Căilor Ferate pentru jubileul
de 25 de ani de domnie.
9

(21)

Maiu

189.

Delegaţiunea tuncionaritor prezentase M. S. Regelui un album,
înfăţişind comunicaţiunea cum eră în 1866 şi cum se află în 1891.

Va mulţumesc pentru cuvintele ce-Mi rostiți și
primesc cu vie satisfacţiune acest frumos dar, ca un
semn de iubire şi de devotament din partea domniilorvoastre. El Îmi va aminti trecutul şi prezentul şi însemnatele lucrări de drum de fer, pentru care am lucrat
și luptat cu multă energie dela începutul Domniei Mele,

văzând în căile de comunicaţiune un mijloc

puternic

pentru propâşirea şi desvoltarea bogățiilor ţerii. Sunt
(a) Scrisoarea
la Florica.

nu sa mai
:

trimis; M. S. Regele a mers în persoană
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fericit de rezultatele dobândite și mândru de a salută
în d-voastre un corp de ingineri distinși, care s'a format
în acest pătrar de veac şi care astăzi poate conduce
lucrările cele mai însemnate şi cele mai grele. Privesc
dar viitorul cu încredere. Darul d-voastre Mă mișcă
cu cât, dela cel mai mare

cu atât mai mult,

până la

cel mai mic din administraţiunea drumului de fer, aţi
contribuit spre a-Mi face această bucurie.
Va mulţumesc din tot sufletul.
“e

Actul comemorativ

cu ocazia jubileului de 25 de ani de domnie.
Mitropolia din Bucureşti, zo (22) Maiu

1891.

Noi, Carol I, Rege al României, la chemarea po:
porului român, care s'a rostit prin plebiscitul dela
8 (20) Aprilie 1866 şi prin votul dat de Reprezentanții
săi în Adunarea electivă dela 1 (13) Maiu acelaș an,
plecat-am dela Castelui strămoșesc, dela obârşia Du-

nării, şi încredinţându-Ne

destinului

acestui popor și

valurilor bătrânului râu, călcat-a piciorul Nostru pentru

prima dată în 8 (20) Maiu pământul românesc la Turnu-

Severin, în acele locuri pe unde cu mai bine de 17:/

secoli înainte intraseră în Dacia şi înșii străbunii poporului român.
La ro (22) Maiu

“Guvernul

acelaş an, Locotenenţa Domnească,

ţerii, întreaga

naţiune, Ne-au primit sărbăto-

reşte la prima intrare a Noastră în Capitala București.
Cea întâiu stăruință a Noastră, urcându:Ne pe

Tronul României, fost-a de a asigură naţiunii române

o cale de evoluţiune liniștită, pe cât activă, largă, pe
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atât inţeleaptă, cumpătată, pe atât neimpedecată, spre
idealul de dreptate, de libertate și de cultură.
Pentru aceea, cu hotărit cuget, jurat-am în 30 Iulie

1866 păzirea Constituţiunii alcătuite în Adunarea Națională de toate partidele politice, toate de o potrivă
dorind binele patriei.
Sub

scutul

acestui

act fundamental,

România

în-

cepe a păși. domirită și harnică, spre idealul său, când
iată sosiră zile grele: răsboiul izbucni între Rusia și
Turcia şi ogoarele noastre fură din nou în pericol de
a fi pustiite de luptele străine înverşunate.
Intăriți de credinţa în Dumnezeu, Noi am luat
locul Nostru în fruntea oștirii române și am înfruntat
pericolul.
Tara, sprijinită: pe vitejia oștiri inoastre şi pe de-

votamentul Domnitorului ei, puse atunci capăt

situa-

țiunii politice, în care tristele împrejurări ale trecutului
o lăsaseră față cu Turcia. În ro (22) Maiu 1877, prin

votul unanim al Corpurilor Legiuitoare, proclamatu-s'a
independența României. Votul acesta își avă îndată
răsunet în granitul Balcanilor, prin glasul puternic al
tunului, care în ziua de 17 (29) Maiu 1877, la Calafat, sub comanda Noastră, începu răsboiul României
contra Turcilor, pentru independență.
Curând apoi, la 17 lulie 1877, lauri nevestejiţi au
încununat drapelele oștirii Noastre, condusă de Noi
peste Dunăre, la Nicopole, Rahova, Smardan, Griviţa,
Opanez; iar în 28 Noemvrie 1877, prin luarea Plevnei,
vitejia oșteanului român a inscris pentru totdeanna independenţa României în cartea istoriei neamurilor.

Și atunci vitejiei oşteanului răspunswi-a
ciunea și patriotismul

Adunărilor
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In dorul de a da
contopirea celor două

Statului român, renăscut din
ţerii, Muntenia și Moldova, o

stabilitate deplină și de a-i asigură o neindoioasă și
strălucită manifestare a fiinţei sale, Adunaările Legiuitoare proclamat-au, în aclamarea entuziastă a întregii
țeri, Regatul Român.

La ro (22) Maiu 1881, națiunea română, prin Reprezentanții săi, a pus pe capul Nostru Coroana de

oțel, faurită în Arsenalul armatei din Dealul Spirii din
unul

din tunurile luate vitejeşte dela neamic,
— Coroană

prin

care

ţara a simbolizat

stabilitatea

și indepen-

dența sa.
De
Carol

atunci, profitând de
I, şi Regina Elisabeta,

binefacerile păcii, Noi,
iubita Noastră soție, am

făcut din aspiraţiunile ţerii propriile Noastre aspiraţiuni.
Ajutaţi de bărbaţi, cari împrejurările zilei i-au adus
în fruntea

păşească
divine

țerii, Noi

am

au voit ca Noi

încredem

veghiat

zi şi noapte ca ea să

tot înainte, şi când am văzut
să nu avem

mai apoi conducerea

că

un

fiu,

decretele
căruia

să

mai departe a operei

Noastre, am chemat lângă Noi, conform

Constituţiunii,

pe iubitul Nostru nepot Ferdinand, Principe al României, ca Moștenitor presumptiv al Coroanei.
Astăzi, având lângă Noi pe iubita Noastră soție,
Regina Elisabeta, și pe Moștenitorul Tronului Ferdinand,

Principele României,
a-i

mulţumi

că,

înălțăm rugi lui Dumnezeu

condus

de

mâna

lui

puternică,

spre
am

străbătut 25 ani până la ziua de ro (22) Maiu 1891,

când, serbând nunta Noastră de argint cu România,
primim din manifestările de iubire și de devotament ce
întreaga ţara Ne dă și la aceasta ocaziune, puteri nouă
?
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pentru a duce mai departe opera de consoiidare şi de cultură a patriei Noastre.
Ca semn de amintire a serbării jubileului de 25
ani al Domniei

Noastre,

ordonat-am

să se facă acest

document, ornat de mâna principalilor artiști români
şi semnat de Noi, de Regina Elisabeta, de Principele
Moștenitor,

de Principele

ereditar

de

Hohenzollern,

şi întărit cu sigiliul Nostru și cu semnăturile Ministrilor
Noştri,

ale |. P. S. Sale Metropolitulvi Primat și Me-

tropolitului Moldovei și al Suceavei,

ale Președinţilor

Corpurilor Legiuitoare, ale Președinţilor Inaltelor Curți

de Justiţie și Casaţiune și a celei de Conturi, ale
Ministrilor încă în vieaţă din cei cari s'au aflat la Guvern în Maiu 1866, ale Ministrilor cari au contrasemnat

juramântul Nostru asupra Constituţiunii, ale Ministrilor
sub cari sa făcut răsboiul pentru independenţă, ale
Ministrilor cari la ro (12) Maiu 1881 Ne-au transmis
în numele naţiunii Coroana de oţel, ale Rectorilor
Universităţilor din București și lași şi ale Primarilor
din aceste două Capitale ale Noastre.
Ordonăm

ca acest

pergament

să se păstreze

Arhiva Statului din București, iar un al doilea
gament să se păstreze în Arhiva Statului dela
dându-se copii identice și la toate instituțiunile de
tură : Academie, biblioteci, Ateneu şi Universităţi,
amintirea

serbării

în

perIași,
cul:
spre

de astăzi, dar mai ales a binecuvân-

tării și protecțiunii ce Dumnezeu a dat României în
acești 25 ani, cât EI, în prea măritele şi sfintele sale
decrete, Ne-a acordat până astăzi pentru a conduce

spre

destinele

sale

pe

viteazul

Nostru popor.
ț
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Semnat-am acest act, astăzi, în 1o Maiu, anul una
mie optsute nouăzeci și unu, în faţa altarului sfânt din
Metropolie, în Capitala Noastră Bucureşti.
asfa

Răspuns

la felicitările Corpului Diplomatic.
70 (22) Maiu 1891.

Va mulțumesc
şi bunele

numele

urări

din toată inima pentru felicitările

ce aţi avut

amabilitatea a-Mi aduce în

Reprezentanţilor Puterilor acreditaţi pe lângă

Mine. Graba cu care Corpul diplomatic se asociază la
serbarea aniversării a 25-a a Domniei Mele este adânc

simțită de Mine; ea este pentru Mine o nouă mărturie

a amiciției, a simpatiei şi a viului interes ce Europa
şi chiar

ţerile de peste Ocean poartă României și Per-

soanei Mele. Vă rog să fiți pe lângă Suveranii și Capii
de Stat, ce reprezintaţi, interpretul simţemintelor Mele

de recunoștință

și a fierbinţilor urări

ce fac pentru

fericirea lor și a ţerilor lor.
de

Răspuns

„la felicitarea Mitropolitului Primat.
10 (22) Maiu 1891,

Caălduroasele urări ce Inalt Prea Sânţia

Mi-aduceţi

în numele Sfântului Sinod

Voastră

și al înaltului

Cler, ca și rugile binecuvântate
ce neincetat înălțaţi

pentru Noi, sunt scumpe inimii Noastre.
Cuvântări şi scrisori.— III.
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este
Religia, care este sorgintea tutulor virtuţilor,
unei
totodată temelia cea mai statornică a viitorului
pentrucă
naţiuni. Ea a fost paza naţionalităţii noastre,
clerul, în timpii

de amară încercare, a ştiut, prin învă-

pilde de
țămintele sale mântuitoare și prin frumoasele
pietate

de ţară,

și de iubire

siune la care este chemat.
Istoria

noastră

națională

a fi demn
nu

de înalta mi-

|

va uită nici odată

glonumele acestor vrednici păstori, ale căror urme
lat turrioase le găsim la fiecare pas, şi cari au insuf
tamen.melor lor iubirea de Dumnezeu odată cu devo
tul către patrie.

In aceşti 25 de ani ai Domniei Mele s'a împlinit

via dorinţă

ce aveam

de a vedeă

restabilită pe bazele ei canonice,

Biserica

Română

consfinţirea neatâr-

nării sale, alegerea înalților demnitari

ai săi de către

în sfârşit
Sfântul Sinod şi Reprezanţiunea națională și
Bisericii
recunoașterea și binecuvântarea autocefaliei
enoastre de către Inalt Prea Sfântul Patriarh Ecum
cu
ă
nic, păstrând cea mai strânsă legătură dogmatic
celelalte biserici ortodoxe autocefale.

Neatarnarea Bisericii noastre

ne impune îndato-

stării
riri mari, între cari, cea dântai, este înălțarea
silinţele
intelectuale şi materiale a clerului. Neincetat
îndoesc
Mele vor tinde către acest sfârșit, şi nu Mă
învăţaţi și
ca Facultatea de Teologie ne va da preoți
l Nostru
cuvioşi cari, prin luminele lor, vor întări iubitu
moșească.
popor în moravuri bune şi în credința stră

Nadăjduesc, asemenea, că fericitele măsuri luate
ipentru retipărirea cărților bisericești cu toată îngrij
rea şi cu

litere

latine,

vor
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răspândirea

lor, a hrăni simţemântul religios în inima

acelor a cărora mântuire Va este încredințată.
Rog Pronia Cerească să reverse binefacerile Sale
asupra poporului român și asupra păstorilor Bisericii
noastre naţionale.
sa

Răspuns

Ja felicitările Corpurilor Legiuitoare.
o (22) Maiu 1891.

Nunta

de argint este o serbare de familie, salu-

tată de rude și prieteni cu dragoste și bucurie: ani-

versarea unei Domnii de 25 de ani, însă, este un eveniment istoric și politic privit în toate Statele ca un
simțemânt de mulțumire, mai ales când s'au stabilit

strânse legături între Domn

și iubitul Său popor.

Văd dar astăzi cu o vie mulţumire împrejurul
Meu pe membrii Corpurilor Legiuitoare, reprezentanţi

ai marei familii române, și cu o deosebită plăcere primesc călduroasele lor urări.
Nepreţuit este pentru Mine

că

Cerul Mi-a daă-

ruit fericirea și tăria de a conduce un pătrar de se-

col, fără zguduire, prin vremuri adese ori fortunoase,
destinatele naţiunii încredințate Mie prin libera sa
voinţă.
In traiul omenesc, acest şir de ani, plin de lupte,
griji şi grele încercări, este îndelungat ; în istorie, însă,
el se înfăţişează ca o clipă.
Din acest scurt timp, totuș, doresc ca un răsunet
sa străbată viitorul și să încălzească inimile urmașilor
noștri, pomenind cum eram în trecut, şi cât drum şi
"
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ajungem acolo unde ne
câte jertfe sau făcut ca să
găsim. astăzi.
a consfințit una din
Prin alegerea Mea, România
redeşteptării sale naţiodorinţele ei rostite în epoca
ei unei opere urmărită
nale, punând astfel cheia bolt
pe o adâncă convingere,
cu neadormire și sprijinită
la isbândă.
care singură poate să ducă
pentru Mine de a răsEră, dar, o sfântă datorie
or, care își dovedise depunde la chemarea unui pop
or și în înfruntarea tustoinicia în învingerea grăutăţil
șești

moşiei strămo
tulor primejdiilor pentru păstrarea
ezei Na:
neatârnării sale. Glasul vit
și redobândirea
etul Meu;
țiuni Române a răsunat în sufl

îndemnat de

ăsit familia, am lăvirtuțile sale bărbătești, Mi-am păr
t în mije Mele din trecut şi am alerga

sat legăturil
Ma primit cu braţele
locul acestei familii mari, care
deschise, ca o chezășie a viitorul său.
luat, am adus o
In îndeplinirea sarcinii ce am
de a-Mi închină toate
inimă caldă şi voinţă hotărită
o singură ambițiune,
puterile fericirii României, având
ris alăturea cu acele
aceea ca numele Meu să fie însc

ăr şi fără cxperiale fiilor prea iubiţi ai patriei. Tan
ardoare
pus la lucru, am îmbrățișat cu
ență, Mam
aspiraţiunile ţerii;în desele Mele

călătorii prin toate

le poporului, i-am
judeţele am studiat traiul şi obiceiuri
îm-

a puteă, astfel,
cercetat nevoile şi dorinţele, spre
re el. Două lucruri,
plini cu conștiință datoria Mea căt
ărit mai cu seamă
dela începutul Domniei Mele, am urm
ele vor fi cele
cu neîntreruptă stăruință, simțind că
ii noastre sociale.
mai puternice pârghii ale desvoltăr

Aceste două

lucruri sunt: armata și drumul de fer;

ională și ca mijcea dântâiu ca o adevărată școală naţ
I16
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locul cel mai sigur pentru întemeiarea
de sine stătător;

cealaltă ca o uneltă

ţerii ca

Stat

dintre cele mai

bune spre a deschide isvoarele bogățiilor noastre.
Cu

o adâncă

satisfacţie

pot

constată,

astăzi,

că

aceste două puternice elemente de tărie au alcătuit
statornica temelie a desvoltării noastre politice şi economice.
Cand privim trecutul de acum 25 ani, ne putem
fah de progresele și de avântul neaşteptat al tutulor
ramurilor activităţii publice, avânt care, astăzi, nu mai
poate fi oprit. Dar nimic n'aş fi putut face fără încrederea Națiunii, şi fără sprijinul însemnaţilor bărbaţi, cari M-au înconjurat cu credință și au lucrat fără
preget la ridicarea acestei opere măreţe, care a dat
generaţiunii de faţă o patrie liberă, iar generaţiunilor
viitoare o zestre bogată ce, sunt sigur, că vor știa
o păstră și a o mări.
România modernă este făcută de Români. Este o
fericire şi o mândrie pentru Mine, că M'am aflat în
fruntea ei tocmai în ceasul reînvierii Sale, când ideile
sădite de cei bătrâni cu atâta râvnă patriotică au dat
roadele lor.
Serbăm, dar, astăzi, nu numai o Domnie de 25 de
ani, ci mai mult, întocmirea unei ţeri
stătătoare, într'un trainic Regat.

Va

unite,

de sine
|

mulțumesc pentru simțemintele ce-Mi arătaţi;

ele încălzesc inima Mea, și vor fi pentru Mine un nou
îndemn

spre a îndreptă cugetările Mele către binele

patriei, a Mă rezimă, ca și până acum, pe Reprezentațiunea naţională și respectul legilor, și a Mă sprijini

pe obștescul interes şi ajutorul lui Dumnezeu.
te
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la felicitările Inaltei Curţii de Casaţie.
o

(22) Maiu

1891.

Una din cele mai puternice garanţii ale libertăţii
este o magistratură independentă și o justiţie nepărtinitoare.

În decursul acestor 25 ani ai Domniei Mele, or-

ganizarea judecătorească a făcut progrese însemnate
și s'a stabilit pe o temelie statornică: juriul a intrat
în moravurile noastre, integritatea magistraturii a de-

venit o prețioasă garanţie; iar literatura juridică română S'a înzestrat cu publicaţiuni vrednice de laudă,
pe cari le-am primit, totdeauna cu vie satisfacțiune.
Asigurarea unei desăvârşite independențe a ma:
gistraturii

eră

una

din

dorințele

ţerii.

Pătruns

de

această trebuinţă, am căutat a o înconjură cu garanții.
Un mare pas s'a făcut dejă pentru realizarea
acestui principiu şi am toată speranța că, într'un timp nu
prea depărtat, se va împlini pentru toată magistratura.
Multe îmbunătăţiri s'au adus asemeneă legilor civile și criminale, îmbunătăţiri cerute de desvoltarea
noastră sociala, şi noua noastră legislaţiune comercială
poate fi privită ca una din cele mai bune. Aceste
progrese, însă, nu trebue să ne ascundă lipsele ce se
mai simt, și Inalta Curte de Casaţie, care este menită
a asigură unitatea jurisprudenţei, își va da, de sigur,
toate silințele spre a le semnală.
Mare şi înaltă este chemarea magistraturii: dovezile ce le-a dat până astăzi, de demnitate, nepărtinire și lumine, ne îndreptăţesc a aşteptă, pentru vii
tor, mult dela dânsa.
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Vă mulţumesc, domnule Prim-președinte, pentru
sentimentele ce le exprimaţi în numele întregii magistraturi a ţerii; ţinta Mea va fi pururea de a-i înălță
prestigiul, înlesnându-i astfel marea şi binefăcătoarea

sa misiune în Statul Român.
tip
Răspuns

la felicitările Inaltei Curți de Conturi.
ro (22) Maiu

1891.

Inalta Curte de Conturi are o misiune însemnată
în Stat, prin co itrolul conştiincios al administraţiunii
sale financiare,

căci, o buna administraţiune

nu poate

fi întemeiată decât pe o întrebuințare dreaptă și legală a banilor publici.
Din această veghiare neadormită a d-voastre,
atârnă, dar, buna gestiune a întregii averi publice și
buna regulă în finanţele noastre.
Când în aceste momente de reculegere ne aducem
aminte de situația de acum 25 ani, putem fi mândri
de starea înfloritoare a finanţelor noastre și de înălţarea -creditului

Statului

care,

astăzi,

este așezat

pe

o.temelie largă şi sănătoasă.
Sunt

convins

că veţi ști, totdeauna,

a apără ma-

rile interese ce vă sunt încredințate, și vă mulțumesc,
domnule Președinte, de felicitările ce-Mi le aduceţi,
urând un mers fericit înaltei voastre instituţiuni.
ae
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la felicitările Corpului

|

profesoral.

o (22) Maiu 1891.

Urările aduse Mie din partea așezămintelor de
cultură, le primesc, totdeauna, cu deosebită mulţumire,
și mai cu seamă astăzi, cu prilegiul aniversării Domniei Mele de 25 de ani, bucuria Mi-este și mai deplină, când văd împrejiurul Meu Corpul profesoral,
pe reprezentanții învățământului public şi pe tinerimea
universitară.

Un loc ales am păstrat în amintirea și inima Mea

tutulor acelora cari sunt chemaţi a răspăndi lumina
şi au falnica menire de a pregăti generaţiile viitoare.
Necontenit crezut-am că numai prin simțemântul
religios și print'o instrucţiune bine înţeleasă propăşirea unui popor este asigurată.

Şcoala trebue să fie temelia Statului; condus de

această convingere am înfiinţat, în primul an al Dom:
niei Mele, Şcoala Normală din București spre a formă,
chiar din ţărani, învățătorii satelor, deschizând, astfel
celor. silitori, calea largă spre a eși din întunericul
neştiinței și a putea ajunge, prin sârguință și studiu,
la treptele cele mai înalte ale societăţii.
Neaşteptat este sborul pe care învățământul l'a
luat la noi în acești 25 ani, şi mândru sunt de roadele
sale.

Astăzi

în oraşele

cele mai

mici,

mulțumită dăr-

niciei ţerii, se găsesc nu numai şcoli primare, dar chiar
gimnazii, unde tinerimea găseşte isvoare nesecate de
instrucțiune.

Marea şi frumoasa

sarcină a Corpului profesoral

nu întâmpină multe anevoințe, căci cartea e dragă Ro120
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mânului, și minunată e deșteptăciunea sa, după cum
însu-Mi, cu bucurie, am putut-o constată în toate școalele din ţară.
Însă ştiinţa

teoretică

singură

nu

este

un reazăm

îndestulător. Trebue să îndreptăm generaţiile vitoare
și pe o cale practică, mai ales în urma desvoltării luate
de activitatea noastră naţională în toate direcţiile. Din
fericire, întocmirea de felurite școli practice, răspunzând la acest scop, ne vor da treptat un personal capabil de a conduce cu dibăcie deosebitele ramuri ale
serviciurilor publice.
Universitățile sunt, cu drept cuvânt, fruntașele așe-

zămintelor noastre de cultură ; ele au dat o generație
care a răspândit lumina chiar peste hotare și sper că
dânsele vor deveni focare şi mai vii cari au să atragă
tinerimea, fără să fie nevoie ca să se depărteze de
ţară spre

a-şi isprăvi studiile, căci tocmai

în anii de

Studiu se înrădăcinează mai adânc și mai statornic simțemântul patriotismului.
În această arzătoare a Mea dorinţă de a vedea
Corpul profesoral ridicându-se la înălțimea unde vitejia
și înţelepciunea

au pus

România,

stă și dovada încre-

derii Mele că el va lucră, fără preget, spre a se face
vrednic de apostolatul său. Din sentimentele ce veți
sădi în inima tinerimii, prin creșterea ce-i veți da, atârnă

tăria morală a generaţiilor viitoare. Vieaţa domniilorvoastre

urmează,

deci, să fie o pildă neîntreruptă; în-

tr'o asemenea propovăduire Mă veţi găsi totdeauna
alături cu domniile-voaștre, căci, care îndeletnicire mai

fidelă poate fi decât aceea de a face din copilul de
astăzi, bărbatul care mâne
şi să înalțe patria?

“aa
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va fi chemat

să slujască
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Răspuns
la felicitările Ministrului de Răsboiu,

în numele

armatei.

11 (23) Maiu 1801.

Cu mândrie Mă văd astăzi încunjurat

de iubita

armată.
Din momentul când am pus piciorul pe pământul
românesc, o lungă cale de muncă neobosită am străbătut împreună, uniți prin acelaș gând, întăriți prin
aceeaș credinţă : mărirea şi iubirea patriei.
Ales ca Domn al ţerii, dela început am întâmpinat
|
mari greutăţi şi chiar primejdii.
Atunci, pentru întâia oară, oștirea a fost chemată
să apere ce eră întemeiat pe voința naţională; dacă
la număr n'a fost mare, sufletul său însă eră cuprins
de un mândru avânt, care M'a îndemnat a depune o
staruință de toate zilele, spre a putea ridică puterea
noastră militară la înălţimea armatelor moderne.
Țara întreagă a contribuit la întărirea armatei, și

Mea

ochiul Meu a fost totdeauna indreptat cu dragoste spre
dânsa, urmărind pas cu pas mersul său în toate trans:
formările şi desvoltările, prin cari a

trecut în acest

sfert de veac.
Am

văzut

crescând

o

întreagă

generaţiune,

pe

care am găsit-o încă în Şcoala militară şi pe care cu
bucurie astăzi o văd în fruntea unităţilor tactice. Cu
drept cuvânt pot zice, că acești ofiţeri sunt copiii Mei.

Munca Mea și silinţele voastre au fost răsplătite

cu prisos mai curând decât ne puteam așteptă: neatâr-

narea României, proclamată de ţară, a fost întemeiată
de oştire și botezată cu sângele său.
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Biruinţele dobândite
numai

de voi strălucesc astăzi

în istoria naţională,

ci sunt înscrise

nu

în analele

militare ale lumii, spre fala neamului românesc.
Vitejia voastră din trecut Îmi dă o deplină încredere în voi pentru viitor.
Darul ce-Mi aduceţi astăzi, în amintirea unui traiu
de un pătrar de veac petrecut împreună, îl primesc
ca un

semn

de iubire şi de credință

și-l privesc ca o

mărturie că armata recunoaşte sentimentele ferbinți,
de cari sunt însuflețit pentru toţi acei cari poartă spada
spre apărarea patriei. Acest dar Îmi este cu atât mai
scump, cu cât, odată cu semnăturile puse pe această

carte, Îmi daţi şi sufletele voastre.
La dragoste prin dragoste
toria ne va chemă,

totdeauna,

răspund,

strâns

şi când da-

uniţi, să arătăm

țerii că nici odată nu va putea să ne ceară atât cât
noi vom fi în stare să facem pentru dânsa.
ate
Cuvântare

.

către Primarii din toată ţara.
11 (23) Maiu

1891.

Din vârful Carpaţilor, de pe țărmurile Dunării și
Mării Negre, din plaiuri bogate şi șesuri roditoare, aţi
alergat spre a vă strânge împrejurul Scaunului Re-

gesc. Cu iubita Mea Capitală în frunte, Îmi aduceţi
urări călduroase din partea orașelor și satelor, Mă asiguraţi de credința orășenilor și țăranilor și salutaţi cu
bucurie a 25-a aniversare a Domniei Mele, care a adus
României o desvoltare temeinică și pașnică.
Pentru bunele voastre urări, vă mulțumesc.
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Am
scumpa

făcut tot ce a fost în puterea
noastră

Mea

ţară, peste care Dumnezeu

pentru

a revărsat

cu dărnicie binecuvântarea sa, dăruind un pământ mănos acestui voinic popor cu inima caldă.
Muncitori harnici în timp de pace, cu plugul vostru
îmbogățiți țara; în vremuri de primejdie, când am pus

spada în mânile voastre, ele n'au tremurat. Nu voiu
uită nici odată

că voi, cei dela sate, stropiţi țarinele

cu o spornică sudoare și că din pepturile voastre am
făcut scutul puternic al mântuirii și al neatârnării noastre.
Duceţi

acum

la casele voastre mulţumirea Mea pentru

trecut şi bunele Mele urări pentru viitor, spuneţi mamelor

să sădească în inima copiilor lor iubirea de ţară

și hărnicia la muncă,

și aduceţi-vă aminte că pe plug
parte

'și paloş se razimă' o mare
ționale.”

a vieţii noastre na-

Mă simt așă de strâns legat de scumpa Mea țară,
în cât am încredințarea că avem un singur gând și
un singur suflet.

Să trăească România! Doresc să o văd atât de

mare şi de fericită, cât Îmi este de mare
pentru poporul Meu!

dragostea

sp
Toast
la masa din grădina Cismegiu, în onoarea
din toată ţara.
11 (23) Maiu

Primarilor

1891.

Am dorit a veni încă odată în mijlocul vostru,
spre a închină un pahar în sănătatea voastră. Vouă,
cari aţi alergat din toate unghiurile ţerii pentru a fi
124
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martori la a 25-a aniversare a Domniei Mele, cu
goste vă mulţumesc. Întorcându-va la căminele
stre, spuneţi tuturor că Regele vostru iubește
nimea, care este temelia Statului, ca plugar şi ca
rător al patriei.

dravoațărăapă-

fe

Toast

la prânzul dela Palat.
11 (23) Maiu

O Domnie

189r.

ferită şi neturburată de 25 ani stabi-

leşte legături așă de strânse,

că sguduirile

trebue să

fie prea puternice ca să poată dărâmă ce a fost întemeiat într'un pătrar de veac printr'o muncă statornică și o încredere reciprocă.
Tocmai în aceste zile de sărbătoare, națiunea întreagă ne-a dovedit că este pătrunsă de aceste simţeminte şi că viitorul României este așezat pe o temelie
nesdruncinată.

Cerul a binecuvântat Domnia Mea ; însă, fără sprijinul luminat și patriotic al fruntașilor ţerii, ea n'ar fi
fost aşă de roditoare.
|
Împlinesc dar o datorie sfântă inimii Mele, închinând acest pahar în onorul bărbaţilor de Stat cari au
fost în acest sfert de veac sfetnicii Mei credincioşi,
amintindu-Mi tot deodată cu dragoste și recunoștință
de aceia dintre ei cari au trecut într'o vieață mai feTicită.
Să trăească România!
2p
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Scrisoare
către Preşedintele

Consiliului de Ministri.

16 (28) Maiu 1891.

Scumpul Meu

Preşedinte al Consihului,

Cu o adâncă bucurie sufletească M'am văzut încunjurat, la serbarea celui de al 25-lea an al Domniei
Mele, de sentimentele cele mai calde de dragoste ale
iubitului Nostru popor. Viul răsunet, ce această serbare a găsit, nu numai în inima tuturor Românilor, ci
peste hotare, Ne arată că a fost considerată ca un însemnat act politic și ca un semn că înrădacinarea prin-

cipiului monarhic în România este privită cu simpatie
'şi cu încredere.

Înaltele Corpuri ale Statului, clerul, armata, delegaţiuni din toate judeţele, cetăţeni veniţi din toate unghiurile ţerii, numeroase societăți şi corporaţiuni, Mi-au
adus felicitările şi urările lor; iar nenumărate telegrame,
scrisori şi adrese Mi-au fost trimise din toate părţile.
Toate aceste au fost pentru Mine dovezi şi mărturisiri

scumpe de adevăratele sentimente ale ţerii și roadele
cele dulci ale unui paâtrar de secol de muncă devotată la înălțarea patriei față cu ea insăș și în ochii
lumii.

Sunt fericit că iubitul Meu nepot, Principele ereditar de Hohenzollern, a fost lângă Mine în aceste me-

morabile imprejurări și a putut vedeă cât de strânse
sunt legăturile cari unesc Tronul de naţiune și ce sprijin
are Regele în poporul Său. Întorcându-Se în sânul familiei, El va puteă duce prea scumpei Mele mame, care
iubeşte țara noastră cu atâta duioşie, încredințarea că
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acești 25 ani de muncă neobosită au fost răsplătiți cu
prisos prin faptele săvârșite și prin afecțiunea unui în-

treg popor.
Dorinţa Mi-ar fi să mulțumesc fiecărui; aceasta
nefiind însă cu putinţă, te rog, scumpul Meu Președinte al Consiliului, să fi interpretul Meu pe lângă
toate corpurile și autoritățile Statului și iubita Noastră
Capitală, care în aceste trei zile de sărbătoare Ne-a
dovedit aşă de călduros sentimentele sale, în fine pe
lângă toate persoanele cari, prin scrisori, telegrame
şi înscrieri,

au luat parte

așă

de vie la un eveniment

atat de însemnat pentru Mine, spre a le arătă că nici
odată nu se va șterge din inima Mea recunoscătoare
ceeace dragostea a săpat așă de adânc.
Primeşte, te rog, cu această plăcută împrejurare,
încredințarea stimei şi afecțiunii ce-ţi păstrez.

sp
Scrisoare

către Mihail Kogălniceanu, Preşedintele comitetului pentru
ridicarea monumentului
București,

Scumpe

lui |. C. Brătianu.

24 Maiu (5 lunie) 1891.

Domnule

Kogălniceanu,

Capela ce este a se cladi la Florica pe mormântul
lui lon Brătianu, cum și monumentul ce i se va ridică
în Capitala României, printr'o subscripţiune publică,

dovadă este că ţara nu uită pe cei ce au sprijinit'o
cu luminile și patriotismul lor.

Și fiindcă dragostea patriei este sădită de Dumnezeu în inima Românului,
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sunt sigur câ națiunea în-
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treagă va luă parte la acest semn de recunoștință ce
se aduce unui mare patriot şi înțelept bărbat de Stat,
care, o jumătate de veac, a muncit fără preget la în-

tărirea și ridicarea neamului său și care a slujit Ţara
și Tronul

cu credinţă

şi cu preţul

vieţii sale, în înde-

lungate şi grele vremuri.
Dorinţa de a răsplăti pe cei cari s'au jertfit binelui obștesc, Îmi umple sufletul de bucurie și privesc
ca o scumpă datorie de-a luă sub ocrotirea Mea aducerea la îndeplinire cât mai neîntârziată a acestui gând
ce face onoare cugetării şi simțirii românești.
Pentru acest sfârşit, pun la dispoziția comitetului
monumentului lui Ion Brătianu suma de 25.000 lei.
Nădajduind, scumpe domnule Kogălniceanu, că
veţi dobândi în curând însănătoșirea, vă reinnoiesc expresiunea simțimintelor de stimă și afecţiune ce vă
păstrez.

«fin
Răspuns

la Adresa

Adunării

Deputaţilor.

24 Maiu (5 lunie) 1891.

Domnule

Preşedinte,

Domnilor Deputaţi,
|

Primesc cu o deosebită bucurie Adresa Camerei

prin care reinnoește simțemintele sale de dragoste și
recunoștință către Mine.
Dacă putem privi cu vie mulţumire acest pătrar
de socol de muncă, de progres şi de însemnătate rezultate

îndemn

dobândite,

tocmai aceasta trebuc să fie un nou

pentru noi toți de a urmă
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opera începută și
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a desvoltă toată energia și silințele noastre spre a asi-

gură României un viitor fericit, căci ceea ce se zidește
cu înțelepciune şi cu dor de ţară, trainic rămâne.
Nu

Mă. îndoesc,

domnilor

Deputaţi, că d-voastre

veţi da guvernului Meu tot sprijinul ca lucrările Adu:
nării din această sesiune să fie roditoare.
Încă odata vă mulțumesc din tot sufletul pentru
urările ce-Mi aduceţi Mie, Reginei și Principelui Moș:
tenitor.
A

Răspuns

la Adresa

Senatului.

30 Maiu (11 lunie) 1891.

Domnule Presedinte,
Domnilor Senatori,

Sunt totdeauna

fericit când primesc

din

partea

Senatului expresiunea simțemintelor sale de dragoste
şi de credinţă.
„ Putem fi mândri de progresele însemnate ce ţara

a făcut în cursul acestui pătrar de secol al Domniei
Mele, însă, spre a urmă fără întrerupere opera începută, trebue să fie o deplină înţelegere între toate
puterile Statului, fiindcă numai astfel vom păstră Ro.
mâniei înalta şi frumoasa poziţiune dobândită prin o
politică statornica și înțeleaptă.
Este, dar, o sfântă datorie, pentru noi toţi, de a

munci cu toată râvna şi a ne gândi neîncetat la acti-

vitatea naţională care s'a deşteptat în toate ramurile și
a început a luă un sbor așă de mare.
Cuvântări şi scrisori.
— II].
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- Sigur fiind că guvernul Meu va găsi în Senat un
sprijin luminat, vă mulțumesc călduros de cuvintele

măgulitoare ce-Mi exprimaţi în adresa d-voastre ca și
de bunele urări ce aduceţi Mie, Reginei și Principelui
Moștenitor.
A

-

Răspuns

la cuvântarea Primarului Capitalei în Târgul Moşilor.
6 (18) lunie 1891.

-

Cuvântarea ce Ne adresaţi găseşte un viu răsunet în inimile Noastre, fiindcă vorbiți de munca națională.

Venim totdeauna cu mare plăcere la târgul Mo-

şilor, unde putem constată desvoltarea meseriilor noastre şi a industriei casnice, la cari ţinem așă de mult, ca

la un isvor de traiu pentru poporaţiunea sătească în
|
timpul iernei.
Astăzi industria naţională a început să se tatinda
pe o scară mare şi a luat un avânt însemnat, ce trebue

să fie ocrotit și îndemnat prin toate mijloacele, fiindcă
numai astfel vom

ajunge a asigură

în mod

statornic

întreprinderile industriale, spre folosul propăşirii României.

Cu

vie mulţumire

vom

împărți

acum

premiile

acelor cari le-au câștigat prin muncă și prin stăruinţă.

sg
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Telegramă

de condoleanţă

către d-na Ecaterina Kogălniceanu, la Iaşi.
_

Castelul Peleş, 20 Iunie (2 Iulie) 1891.

Moartea lui Mihail Kogălniceanu, jubitul vostru soţ,

M'a pătruns de cea mai vie durere, căci cu dânsul
România, impreună cu Mine, a perdut un luminat sfă:
tuitor şi un înfocat patriot care, prin pana sa, prin
vorbire şi prin fapte, va rămânea neuitat în istoria națională.

Re
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
Sinaia, 1 (13) Iulie 1891.

Dommlor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

Împreună cu ţara întreagă recunosc sacrificiile ce
aţi făcut, lucrând cu atâta stăruinţă în această sesiune
extraordinară, într'un timp în care a trebuit să nesocotiți propriile domniilor-voastre interese. Dar este
mare și satisfacțiunea ce dă conștiința datoriei împlinite către

ţară.

Votarea bugetului, pe baze normale, asigură mersul regulat al serviciilor publice şi întemeiază şi mai

mult creditul Statului.

Tariful general al vămilor, acordând industriei
noastre născânde protecţiunea cuvenită, e de natură a
întări și relaţiunile noastre comerciale cu pieţele străine.

Armata și apărarea ţerii au primit o nouă și în-

semnată

tărie prin creditele ce aţi votat şi prin legile
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a asigură,

menite

organi-

statornică,

o temelie

pe

|

zaţia lor.

rtanţă a
Domniile-voastre aţi apreciat marea impo
joncţiuni, precum
căilor ferate și aţi votat mai multe
rialului mișcător
și creditele necesare la îmmulțirea mate
a cărui lipsă era viu simțită.
Domnilor Senatori,
Domnilor Deputat,
Sunt convins că asemenea
recunoştinţa ţerii. Din parte-Mi
aduce mulțumirile Mele.

lucrări vă vor atrage
Ma simt fericit a vă

În virtutea art. 95 din Constituţiune,

nară a CorEu declar închisă sesiunea extraordi
purilor Legiuitoare.
Carol.
Preşedintele

Consiliului
Lascar

de

Ministri,

Catargi;

General

Ministru

|. Em.

Florescu;

de F inanţe şi ad-interim

de Interne,
Străine, C. Esarcu;
George D. Vernescu; Ministru Afacerilor
ie,
Justiţ
la
Lahovari; Ministru Lucrărilor puMinistru de Răsboiu, General Iacob
Comerciului şi Domeniilor, lariu
blice, C. Olănescu; Ministru Agriculturii,
publice, G. Dem. “Teodorescu.
nii
Isvoranu ; Ministru Cultelor şi Instrucțiu
Ministru

d

Răspuns

la toastul Împăratului Germaniei.
Potsdam, 15 (27) Octomvrie 1891.
-M,

S$. Lmpăratul

Germaniei

închinase în sănătatea

M. S. Regelui,

ia ce-l face această vizită; că
arătându-l prin cuvinte călduroase bucur
ă, că multe amintiri cuprind
scump
rudă
M. S. primeste pe Rege ca peo
Şi-a petrecut o parte din tipentru Suveranul nostru aceste Jocuri unde
nu mai sunt astăzi, dar că
pereţea Sa, că mulţi din acei ce L-au iubit
scumpă inimii Regelui,
rămas
a
lor
Impăratul eîncredinţat că amintirea
interes ce a găsit în trecut
şi-L, asigură că aceeaş iubire şi acelaş viu
.
îl găseşte în prezent şi-l va află şi în viitor
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Impăratul făcu urări călduroase pentru România, înălțată şi condusă de Rege cu atâta înțelepciune, dragoste şi pricepere, şi sfârși închinând

pentru

sănătatea

M. $. Regele

Regelui

şi a Reginei.

răspunse:

Rog pe Maiestatea Voastră să-Mi dea voe a răspunde îndată la cuvintele aşă de măgulitoare, aratându-l

Maiestăţii

Voastre

şi a Casei

Sale

Regale,

de care

sunt legat prin strânse legături de rudenie şi prin
numeroase și scumpe amintiri, ridic acest pahar în să-

nătatea Maiestăţilor Voastre, rugând Cerul a Le luă
Sub

binecuvântata

sa ocrotire.
uZh
Ss
Toast

la masa Regimentelor

1 de Artilerie şi 2 de Dragoni.

Berlin, 16 (28) Octomvrie

r8gr.

M. S. Regele fu condus de Impărat şi de Impărăteasă la cazarma
regimentului 1 de artilerie, unde se află şi regimentul 2 de dragoni din

„ gardă, corpuri în cari Maiestatea Sa Regele Carol slujise în timpul cât
a fost în armata prusiană. Aci se dă un banchet, la care, după ce Im-

păratul bea în sănătatea Maiestăţii Sale,

rul toast:

Sunt adânc mișcat
iestăţii

Voastre,

care

Maiestatea Sa ridică următo-

de graţioasa atenţiune
a întrunit
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aci aceste

a Ma-

două

re-

nai nn
em
mg e

calea păcii, către o desvoltare roditoare și către un
vitor trainic.
|
Făcând urările cele mai ferbinți pentru fericirea

e m nea
Pena Rem

pe raporturile de prietenie cu Imperiul German, con:
dus de Maiestatea Voastră cu o mână energică pe

me a

călduroasa Mea recunoștință pentru simţemintele ce
hrănește față cu Mine. Aceste cuvinte, ca și primirea
plină de dragoste facută Mie, vor găsi un răsunet adânc
şi puternic în țara Mea, care pune cel mai mare preţ

1891

gimente
Mi astfel
din nou
Cu
|
forma

unde am început cariera Mea militară, dânduplăcutul prilej ca, după 25 ani, să Ma aflu
în mijlocul unui cerc de vechi camarazi.
deosebire Mă simţ mulțumit de a purtă uni-

acestui

regiment,

în care

am

intrat

ca tânăr

ofiţer. Neuitat va rămânea acel frumos timp și cu recunoştinţă îl privesc, fiindcă el formează temelia cunoștinţelor Mele militare, pe cari le-am putut pune cu
folos în serviciul. tinerei Mele armate. Armata Mea
ştie aceasta şi se mândrește; de aceea dar ea împăr-

tăşeşte din toată inima simţemintele Mele călduroase

pentru Maiestatea Voastră și pentru viteaza Sa oştire
şi bucuros se uneşte cu Mine în strigătul: Să trăească
Maiestetea Sa Împăratul, Capul suprem al armatei
germane!

cp
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
Bucureşti,

Dommlor

15 (27) Noemvrie

1891.

Senatori,

Domnilor Deputati,

Simt o vie, o deosebită

mulțumire, ori de câte

ori Ma găsesc, ca astăzi, încunjurat de Reprezentanţii
națiunii; căci aceasta Îmi dă totdeauna plăcuta ocaziune de a constată prin Mine Însumi cât de adânci
și de intime, cât de strânse, au devenit legăturile
dintre țară şi Dinastie. Am avut anul acesta fericirea
să sărbătorim împreună cu iubire jubileul a unui pătrar de secol de domnie, în mijlocul: unei prosperi:
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tăți morale şi materiale netăgaăduite, și care, spre a
urmă de a se afirmă, nu cere decât patriaticul dom:
niilor-voastre concurs.
Relaţiunile noastre, cu toate Puterile străine sunt
din cele mai satisfăcătoare şi amicale, și acest rezultat este în mare
ţei noastre.

Constatăm
atât

mai

mult

parte datorit înțelepciunii și pruden|
|

cu fericire liniștea actuală și avem cu
cuvânt

să ne

felicităm

de

aceasta, că,

dacă pacea este o binefacere pentru orice naţiune, fie
ea mare,

fie ea mică,

acea

pace

este o necesitate

şi

mai imperioasă pentru un Stat care, ca al nostru, se
găsește în munca de transformare şi desvoltare.
Primirea coridală și măreaţă ce Ni s'a facut în
Italia și Germania, cu ocaziunea ultimei Noastre călătorii, este o nouă dovadă cât de mult Statul român
s'a ridicat și poziţiunea sa s'a întărit în faţa Europei.
Finanţele Statului se mănţin în condiţiunile cele
mai satisfăcătoare.
Echilibrarea bugetelor a avut drept rezultat un
excedent statornic în acești din urmă trei ani, și incassările efectuate în primul semestru al anului curent
ne îndreptăţesc a prevedea un rezultat şi mai favorabil pentru exerciţiul lucrător.
Să
Bugetul anului viitor, care se va supune cercetării domniilor-voastre, deși mărginit în resursele normale ale impozitelor existente şi cu toate că s'a suprimat taxa de 5%, asupra salariilor funcţionarilor şi
asupra pensiunilor, ne va permite să dispunem oare-

cari adause spre
viciilor publice..

îndestularea nouelor nevoi ale serpri
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Aplicarea noului tarif vamal a produs dejă o creştere în veniturile anului curent de peste 4 milioane lei.
Taxele asupra spirtoaselor au produs de asemenea peste 1.000.000 lei mai mult în primele șease luni
ale anului curent asupra prevederilor bugetului; taxele de timbru și înregistrare sunt și ele în creștere
cu mai mult de 600.000 lei.

Veniturile monopolului Statului, cari au ajuns în

anii trecuţi să atingă evaluările bugetare, le-au depășit în cursul exerciţiului închis, şi desvoltarea ce
"Sa dat exploatării lor va face ca ele să le întreacă
și în anul curent. Dejă în primele șease luni s'a constatat un spor asupra prevederilor bugetare de un
milion şi jumătate. Chiar ţinând seamă de faptul că
“lunile de iearnă sunt mai puţin producătoare, totuş se
poate speră că va rămânea dobândit tezaurului cel
puţin un prisos de un milion.
Ministrul de Finanţe vă va supune proiectele de
legi ce s'au elaborat pentru revizuirea impozitelor actuale asupra licenţelor și asupra patentelor în vederea unei mai drepte repartiţiuni.
Ca legi organice, se vor supune d-voastre proiectele ce Sau alcătuit pentru organizarea Casselor de
credit agricol, a Înaltei Curți de Conturi și a creațiunii unui Munte de pietate.
Creditul Statului nostru este statornic întemeiat.
El inspiră cea mai mare încredere și, dacă în ultimele
luni s'a produs o scădere în cursul rentelor noastre,
cauzele nu trebuesc. căutate în situațiunea noastră financiară.
In ceeace privește cultele și instrucțiunea publică,
Guvernul Meu va căută, ținând seamă de inițiativa
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luată de ambele Corpuri Legiuitoare, a face cât mai
curând din îmbunătăţirea clerului mirean un fapt îndeplinit.
Intre reformele cari se impun, reforma instrucțiunii publice eră acea care grăbiă mai mult.
Vi se vor prezintă deocamdată următoarele projecte:
1. Legea asupra organizării administraţiunii centrale şi a controlului instrucţiunii;
2. Legea asupra organizării învățământului primar şi a şcoalelor normale destinate de a formă învăţătorii primari;
3. Legea destinată a asigură construcţiunea localurilor de şcoale primare.
Când bazele învăţământului vor fi astfel aşezate,
vom procede apoi la reformă, tot așă de necesară, a
învățământului secundar și superior, precum și a celui
privat.
Necesitatea introducerii unor reforme în admini:
straţiune a atras de mult atenţiunea tuturor. Guvernul
Meu va aduce, încă dela începutul sesiunii, proiectele
de legi menite a îmbunătăţi atât administraţiunea centrală cât și pe cea exterioară, punându-le la nivelul
trebuințelor mereu simţite.
Astfel, vi se. vor înfăţişă

proiectele

de

legi

de

revizuire a legilor judeţene și comunale, a reorganizării
poliţiilor

urbane,

a corpurilor de sergenţi, a înfiinţării

unui corp special de jandarmerie rurală, pentru a asigură un serviciu administrativ mai regulat.

Guvernul

Meu va căută să stabilească

definitiv

şi printr?o lege un serviciu de postă rurală. El vă va
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prezintă asemenea
nitară

mai multe modificări la legea sa-

existentă.

Se vor prevedea creditele necesare pentru crearea
altor spitale rurale și a două ospicii centrale.

Guvernul Meu va îngriji ca legea vânzării bunurilor Statului să se aplice în cel mai scurt timp posibil.
Totuș constatăm că, din moşiile Statului, s'au vândut
dejă in loturi 183, la 19.713 cumpărători.
Pe de alta partes'a ridicat planula altor 188 moșii
cari vor fi vândute chiar în cursul iernei acesteia, astfel

în cât alți 23.341 de locuitori vor deveni în curând
proprietari.
Școalele noastre de agricultură, de meșteșuguri și
de comerciu, frecuentate de un număr mereu crescând

- de elevi, au ajuns a fi neîndestulătoare.
Întinderea, completarea şi îmbunătăţirea
mântului

Guvernul

profesional

este

prin

urmare

viu

învăță-

simțită

și

Meu vă va prezintă proiecte de legi în acest

sens,

|

Imbunătăţirea şi desvoltarea creșterii vitelor vor
face obiectul unei legi speciale, pe care Guvernul Meu
se va grăbi a v'o supune.
Necesitatea de a garantă la ţară o bună justiție
a preocupat

și preocupă

cu drept

cuvânt

toate

spi-

ritele. In acest ordin de idei, două nevoi se făceau
mai simţite: acet de a apropiă cât mai mult pe ma:
gistrat de justiţiabil și acea de a ridică cât mai sus

nivelul personalului justiţiei de pace. Proiectul, ce Ministrul Meu de Justiţie vă va prezintă încă dela înce-

putul acestei sesiuni, are de scop de a răspunde
această îndoită nevoe.
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Mai multe

alte reforme se impun în această ra-

mură, și mai în special revizuirea a unei părţia Codurilor noastre, spre a pune capăt, între altele, unor
controverse nesfirşite, cari fac adesea aşă de îndoioasă
soarta

unui proces.

Lucrările publice au primit o desvoltare
nată,

în urma

creditelor

însem-

ce domniile-voastre aţi votat

Guvernului Meu cu o patriotică dărnicie. Şeasezeci și
cinci kilometri de drum de fer din nou construițe
se vor pune în exploatare chiar în anul acesta și alte
trei

sute

sunt

în construcţiune.

S'au făcut asemenea mari îmbunătățiri pe liniile
dejă existente, înzestrându-le cu materialul mișcător
necesar şi a cărui lipsă eră atât de viu simțită în trecut.
Între lucrările însemnate ce mai rămân de realizat, voiu menţionă desvoltarea gării de Bucureşti, în-

fiinţarea, atelierelor în gara lași, executarea liniilor de
Juncţiune cu Imperiul Austro-Ungar, pe cari Adunările
le-au votat

precum

în sesiunea

extraordinară

din anul acesta,

şi linia Craiova-București prin Caracal, menită

a scurtă drumul între diferitele centruri ale Europei
și Orient, — atâtea lucrări cari vor contribui mult la
îmbunătăţirea rețelelor noastre de drum de fer, aceasta
puternică uneltă a desvoltării noastre economice.
Legi menite a regulă regimul apelor și a permite
desăvârșirea într'un timp scurt a șoselelor judeţene și
comunale vi se vor înfăţișă tot în sesiunea aceasta.

Punerea în exploatare a întrepozitelor şi dockurilor din Galaţi şi Brăila, care sa făcut chiar în luna
aceasta, va da un avânt şi mai mare transacţiunilor
noastre comerciale şi face din construcţiunea repede
“a şoselelor o necesitate și mai imperioasă.
139

1891

Desvoltarea, ce lucrările publice au luat în timpii
Lu:
din urmă, cere o nouă organizare a Ministeriului
largi.
mai
crărilor publice şi a Corpului technic pe baze
ale,
Toate aceste reforme fac obiectul unor legi speci
legii
între cari una va fi exclusiv consacrată modificării
vi se
actuale de exploatare a drumurilor de fer, cari
vor supune peste puţin.

Studiile pentru Portul Constanţa se urmează cu

activitate, și sperăm că încă în primăvară se Vor putea
începe lucrările.
Legile militare de mare însemnătate, ce ați votat
în sesiunea

de primăvară,

au fost

aplicate,

și refor-

conmele ce au introdus în organizaţia armatei se pot
sideră ca realizate ; am putut chiar în anul acesta, execută concentrările de toamnă cu regimentele cele nouă,
zută.
şi apelul rezervelor s'a făcut cu înlesnirea prevă
e
Însemnata cestiune a alegerii armei cu repetiţiun
acun
şi de calibru mic este rezolvată. Vom putea dar
și
întrebuinţă creditul votat de Corpurile Legiuitoare,
sunt încredinţat că în avântul d-voastre patriotic nu
veţi refuză tot ce va mai fi necesar, spre a înzestră
întreaga noastră armată cu această armă perfecționată.
Guvernul va prezintă d-voastre mai multe legi militare pentru îmbunătățirea cadrului nostru de subofițeri, pentru

a întări instituţiunea ofiţerilor de rezervă

şi a asigură armatei un bun corp de Stat-major.
Armata română a găsit totdeauna înaintea Repre:zentaţiunii naţionale dragostea și sprijinul de care are
nevoe spre a propăși, și sunt sigur că acest sprijin
nu-i va lipsi nici acum.

140

1691

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputat,
După

cum

vedeţi, un

mare câmp de activitate se

deschide înaintea d-voastre şi o mulţime de reforme
nu așteaptă, spre a trece în domeniul faptelor, decât
luminatul d-voastre concurs.
Când atâtea reforme bat la ușe, când asigurarea
atâtor interese vitale pentru ţară solicită toată atențiunea Reprezentanţilor naţiunii,

este,

cred,

locul mai

mult decât totdeauna la unirea strânsă a tuturor întrun singur gând: îmbunătăţirea prezentului şi pregătirea unui viitor, care să răspundă la aspiraţiunile
legitime ale scumpei noastre patrii.
Dumnezeu se binecuvinteze lucrările d-voastre.
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.
Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor, General
nistru

de Interne,

Lascar

Catargiu;

Ministru

I. Em. Fiorescu; Mi-

Finanţelor, G.

Vernescu;

Ministru Afacerilor străine, C. Esarcu; Ministru de Răsboiu, General
I. Lahovari; Ministru Lucrărilor publice, C. Olănescu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, P. Poni; Ministru Justiţiei, Nicolae BlaremDerg ; Ministru Agriculturii, Industriei, Comertului şi Domeniilor, Al,
Vericeanu,

Ordin

de

zi către

23 Decemvrie

armată.

1891 (3 Ianuarie 1892).

Ofiferi, subofiteri și soldat,
In anul care se
aţi dat

totdeauna

sfârșește, cât

dovezi

de un
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ment și supunere către ţară și Tron. Aceleași sentimente sunt sigur că veţi păstră și în viitor.
Disciplina

este

temelia

armatei,

iar

și

mărirea

înălţarea patriei armata o chezășuește.
-*" Am fost totdeauna mândru de această falnică me-

nire a oastei, de aceea am îngrijit-o şi am iubit-o din
adâncul sufletului Meu.
Ofiţeri, subofiţeri și soldaţi, vă urez să petreceţi

sfintele sărbători și anul nou cu bine și cu fericire!
Dat în București, la 22 Decemvrie

da
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_ Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
24 Fevruarie (8 Martie) 1992.

Domnilor
Domnilor

a Mă

Senatori,
Deputati,

Este totdeauna pentru Mine o împrejurare fericită

gasi în mijlocul Reprezentanţiunii naţionale.
Astăzi se împlineşte mai bine de un pătrar de
secol de când, chemat prin decretele Providenţei și
prin voinţa poporului român, Mă aflu în capul acestei

țeri, căreia

i-am consacrat

toate

cugetările

și toate

actele vieţii Mele.
In acest lung șir de ani, organele constituționale
ale naţiunii Mi-au dat concursul lor prețios, pentru a
lucră cu Mine la înalţarea şi propăşirea necurmată a
iubitei noastre Românii.
leşiţi din nouă alegeri generale, sunteţi mai cu

deosebire

în măsură,

Deputaţi,

a cunoaşte nevoile cele mai recente ale ţerii

care

Domnilor

v'a ales.
143

Senatori

şi Domnilor

1892

Corpul electoral, prin alegerea D-voastre, a manifestat în modul cel mai neîndoios ideile cari îl conduc.
Tara cere înainte de toate ordine și stabilitate.
Guvernul Meu, putându-se răzimă pe o majoritate
însemnată şi constantă, va fi îmbărbătat a desăvârși
şi a îmbunătăți opera Jegislativă, ale cărei temelii s'au
zile

pus în acești patru ani de
astăzi încuviințarea sa.

și

căreia

ţara

îi dă

Este dar de sperat că Guvernul se va bucură de
aci înainte de acea stabilitate și liniște politică, fară
de cari reformele nu se pot studiă cu maturitate, NICI
aplică cu folos.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Numeroase şi importante legiuiri așteaptă soluțiunea lor dela înțelepciunea D-voastre patriotică și
dela o muncă luminată şi neobosită:
Programul, pe care Guvernul Meu la așternut în
apelul său către ţară, nu poate fi decât opera unei
întregi legislaturi:
In sesiunea

actuală

însă, cu tot timpul

înaintat,

trebue cel puţin începută această lucrare binefacătoare.
Inainte de toate este de neapărat trebuință a intră.
de îndată în practica constituțională pentru gestiunea
finanţelor publice.
Bugetul general al Statului pentru anul financiar
1892—1893

este

pregătit

cercetării și aprobării
şi este de dorit să fie
lucrare dela 1 Aprilie,
două bugete deosebite

și

se

va

supune

imediat

D-voastre. EI se află echilibrat
votat la timp și să se pună în
spre a se înlătură aplicarea a
în acelaș exercițiu.
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Votarea legilor financiare va fi, sper, cea mai de
căpetenie grijă a Domniilor-Voastre.
De asemenea se vor aduce pe rând în desbaterile
D-voastre proiecte pentru reforma în deobște reclamată a unora din impozitele în ființă şi proiectul pentru
modificările de întrodus în actuala lege a Curţii de
Conturi. Mai ales legea pentru organizarea creditelor
agricole, înaintată Adunării Deputaţilor încă din sesiunea
anului 1889— 1890, reclamă deosebita D-voastre atențiune. Prin votarea ei, se va putea aduce la îndeplinire
una din dispozițiunile esenţiale ale legii pentru vânzarea
bunurilor Statului la cultivatorii ţărani.
Tot în acest scop veți aveă a vă ocupă în urmă
de tablourile de preţuri pentru vânzarea domeniilor
Statului. Modificarea legii dockurilor, a căror administraţiune trebue organizată pe baze mai potrivite
decât acele prevăzute la înființarea lor, vă va fi de
asemenea supusă de către Ministrul Domeniilor.
Ministrul Lucrărilor publice vă va cere credite
necesare pentru Gara centrală. Imensa desvoltare ce
a luat circulațiunea pe căile noastre ferate, deschiderea

atâtor linii nouă, fac neapărat ridicarea

unei gări în

proporţiuni mai încăpătoare decât le are gara actuală,
care nu mai corespunde nici necesităților comerciului,
nici chiar siguranţei călătorilor.
“Necesitatea unor reforme în administraţiune a
deșteptat îngrijirea tuturor Guvernelor şi mai multe
proiecte de lege au fost studiate și supuse Corpurilor
Legiuitoare de Ministerile precedenete.
Guvernul Meu, folosindu-se de aceste studii şi
supuindu-le la o nouă cercetare, se crede în. măsură
de a vă prezintă în această cestiune o legislaţiune deCuvântări şi scrisori.— III.
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de ţara
finitivă, care va satisface niște trebuinţe simţite
ptată.
întreagă și a căror îndeplinire este de mult aștea
Proiecte pentru reorganizarea Ministerului de Innale,
terne, pentru revizuirea legilor judeţene și comu
ă,
pentru înființarea unui corp de jandarmerie rural
are,
pentru posta rurală, pentru modificarea legii sanit
acest
pentru înfiinţarea de nouă spitale rurale, compun
putea
plan de reforme, din care numai o parte va
să fie supusă în sesiunea actuală.
| Armata,

pentru care națiunea s'a arătat totdeauna

Cordarnică, mulţumită ultimelor credite acordate de
purile Legiuitoare și legilor nouă de organizare, este
sa
din ce în ce mai în stare de a îndeplini misiunea
şi a răspunde încrederii ce națiunea are în vitejia os- taşilor și în buna direcțiune a comendamentului superior. Totuş

se mai

simte

trebuință

de

a

armă

infan-

teria cu pușca cea mai nouă şi cea mai perfecționată,
de a reorganiză cavaleria şi de a da trupelor un ca|
zarmament sănătos şi rațional.
Țara nu se va da îndărat înaintea acestor nouă
sacrificii, pentru a desăvârși organizarea forţelor sale
de apărare.
Ministrul Justiţiei va supune deliberărilor DomniilorVoastre reforma judecătorilor de ocoale; această lege

va completă reformele

introduse

în administraţiunea

justiţiei prin legea asupra organizării judecătorești, ale
cărei efecte binefăcătoare sunt simțite din zi în zi
mai mult.
Din seria proiectelor de legi destinate a săvârşi
reforma învățământului, atât de mult cerută de ţară,
Guvernul Meu va atrage atențiunea Domniilor-V oastre
mai cu seamă asupra legii învățământului primar, legii
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asupra organizării interioare a Ministeriului, legii asupra
completării şi îmbunătățirii Facultăţii de Drept din
Bucureşti.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,

Suntem în drept de a speră că împrejurările din
afară nu vor turbură opera la care sunteţi chemaţi. Constatăm cu fericire că toate Puterile Europei au pro-

clamat

voinţa

lor de a mănţineă pacea, de care lumea

se bucură în acest moment.

Politica României fiind asemenea

o politica

de

pace şi de ordine, ne putem făli că relaţiunile noastre
cu celelalte ţeri sunt din cele mai amicale.
In faţa dar a acestui câmp de activitate binefăcătoare, care se deschide patriotismului Domniilor-Voastre, nu Mă îndoesc că veţi răspunde la încrederea
națiunii şi veţi îndeplini dreptele aşteptări ale ţerii pe
care o reprezentaţi.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrarile DomniilorVoastre.
Carol.
Preşedintele

Consiliului

Ministrilor şi Ministru

de Interne, L. Ca.

targiu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor,
P,
P. Carp; Ministru Afacerilor străine, Al. Lahovari; Ministru de Finanţe,
M, Germani; Ministru de Justiţie, Al. Marghiloman; Ministru de Resboiu,
General

1. Lahovari;

Ministru Lucrărilor

publice, C. Olănescu ; Ministru

Cultelor şi Instrucțiunii publice, Tache Ionescu.

cp
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Cuvântare

către

Română.

Academia

6 (18) Martie 1892.

Salut cu vie plăcere, pentru întâia oară în noul
său locaş, Academia Română, a cărei desvoltare este
aşă de strâns legată cu Domnia Mea. In acest din
urmă an, Academia a fost dureros încercată prin per(1) de
derea unora din membrii săi cei mai însemnați
cari ţara eră mândră. Faptele lor aparțin astăzi istoriei

naţionale,

numele

lor sunt

întipărite

în inimile

noastre; munca şi energia lor însă vor rămâne ca o

pilda frumoasă şi un indemn puternic pentru Academie, care trebue să iea acum un sbor încă mai mare,
spre a puteă deveni, în al doilea pătrar de secol al
întemeierii sale, cel dintâiu institut de cultură al Răsăritului.

Aceasta este dorința Mea cea mai arzătoare, pe

care sunt sigur că Academia o va împlini prin sirguința sa, putându-se răzimă totdeauna pe sprijinul Meu
cel mai statornic.
|

Răspuns

la Adresa Adunării Deputaţilor.
8 (20) Martie 1892.

Domnule

Preşedinte,

Dommulor Deputati,
Primesc

cu o adevărată bucurie Adresa Adunării

Deputaţilor.
(1) Ion Brătianu şi Mihail Kogălniceanu.
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Asigurările de iubire și de devotament ce-Mi adu.
ceţi astăzi sunt pentru Mine un nou sprijin şi o îmbărbătare de a păși înainte în opera ce am întreprins:
aşezarea Statului român pe temelii neperitoare.
Ca reprezentanţi ai Națiunii veţi îndeplini adevărata d-voastre menire, consacrându-vă toată munca
„înaltelor interese ce vă sunt încredințate. Aducând

Guvernului Meu un concurs puternic, veţi mănţine
între cele două ramuri ale puterei publice acea înţe“degere binefăcătoare, care singură dă rezultate rodnice.
Va mulțumesc încă odata pentru sentimentele
leale și credincioase ce-Mi arătaţi atât Mie cât şi Reginei. Dacă sănătatea Reginei nu-l permite încă de a

fi în mijlocul

nostru, însă spiritul și inima Sâ neîn-

cetat sunt unite cu ale Mele într'o singură cugetare
şi O singură simţire: fericirea şi mărirea iubitei noa-

stre Patrii.

po
Răspuns

la Adresa

Senatului.

13 (25) Martie 1892.

Domnule Preşedinte,
Domnilor Senatori,
Am

ascultat

cu o vie mulţumire Adresa Senatu-

lui. Expresiunea simţemintelor

de dragoste și de cre-

dință, ce-Mi aduceţi cu această ocazie, o primesc

cu

recunoștință. Spiritul înţelept și cumpănit de care acest
inalt Corp este pururea însuflețit, constitue pentru
Mine o prețioasă chezășie, că guvernul va găsi în
d-voastre un sprijin luminat și puternic, atât de tre-
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buincios pentru a asigură mersul regulat al afacerilor
publice. Numai printr'o deplină înţelegere între pute:

rile Statului se pot îndeplini aceste însemnate reforme,

aceste numeroase îmbunătăţiri pe cari Ţara este în
drept să le aștepte dela munca și sirguința tutulor.
Astfel se va întări din ce în ce mai mult România,
ale cărei progrese în toate ramurile activității publice
ne dau prosperitatea în năuntru şi ne atrag în afară

încrederea

generală. Convins că patriotismul Repre:

zentaţiunii naţionale va fi la înălțimea frumoaselor
destinuri ale Patriei, mulţumesc încă odată Senatului,
în numele Reginei și al Meu, pentru urările sale călduroase.

sg

Răspunsuri

la felicitările primite cu ocazia logodnei A. S. R. Principelui
cu A. S. R. Principesa

Ferdinand

Maria-Alexandra-Victoria,

Principesa de Marea Britanie şi Irlanda, Ducesă de Saxonia.
23 Maiu

(4 Iunie)

—

26 Maiu (7 lunie)

1892.

Consiliului de Ministri:

M. S. Regele, răspunzând, mulțumi Consiliului de Ministri pentru bunele urări ce-l aduceă cu această ocazie, zicând totodată că e încredinţat că bucuria Sa este împărtăşită
de ţara întreagă. Numeroasele telegrame de felicitare ce a
primit din toate unghiurile ţerii li sunt o nouă dovadă de marea parte ce Națiunea ieă la acest eveniment fericit şi cu câtă

iubire înconjoară Tronul.
Adunării Deputaţilor :

Cu

mare plăcere primesc felicitările ce-Mi aduceți

în numele

Camerei, și mulțumesc
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tru

sentimentele

călduroase

ce-Mi

exprimaţi

pentru

Familia Mea.
Am fost convins că logodna iubitului Meu Nepot
cu Principesa Maria de Marea-Britanie şi Irlanda va
fi salutată cu o adevărată bucurie de Ţara întreagă,
care vede în acest eveniment fericit o nouă și puternică garanţie pentru viitorul său. Rog pe Dumnezeu
să binecuvinteze aceasta unire care, sper, va împlini
toate sperențele și dorințele noastre.
Senatului :

Sunt

foarte simţitor pentru călduroasele felicitări

pe cari Mi-le

aduceţi,

în numele

Senatului,

logodnei iubitului Meu Nepot.
Mulţumesc

cu ocazia

|

din tot sufletul pentru

această nouă

dovadă de dragoste și credință. Această fericită unire,
pe care ţara întreagă o salută cu cea mai vie bucurie,

este pentru Mine o mare fericire și o adevărată mângăiere fiindcă văz astfel opera Mea, care am început-o cu generaţia actuală, asigurată, şi pot privi acum
cu toată încrederea în viitorul scumpei noastre Ro:
mânu.
Corpului Diplomatic:

Graba cu care membrii Corpului Diplomatic au
salutat logodna

Nepotului

Meu şi dorința pe care aţi

exprimat-o de a-Mi prezentă cu toţii amabilele d-voastre felicitări M'au mișcat adânc. Prin acest demers
spontaneu dovediţi cât de mult luaţi parte la bucuria
unanimă a ţerii Mele.
Vă sunt pentru aceasta foarte recunoscător.
Acest

eveniment

fericit, care

de asemenea

este

primit în Europa cu o vie simpatie, va contribui pu151
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ternic la

consolidarea Statului Român

|

|

recunoscut.

asigură

interes în deobște

la un

viitorul său, ceeace răspunde

şi va

nei
Mulţumindu-vă din toată inima în numele Regi
ca fiecare
și al Meu de bunele d-voastre urări, doresc
ani midintre d-voastre să poată îndeplini încă mulţi

siunea sa pe lângă Mine.
Primarului Capitalei :

Primesc

satisfacțiune

adevărată

cu o

ce-Mi aduceţi în numele

felicitările

iubitei Mele Capitale și Vă

ex“mulţumesc pentru călduroasele sentimente ce-Mi
primaţi.
agă,
Am fost sigur că Bucureștii, ca și țara între
eveniva salută cu cea imai vie bucurie acest fericit
nii.
ment care asigură viitorul scumpei noastre Româ

Mg
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
27 Maiu (8 lunie) 1892.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputat,
ales pentru a face posibilă aplica-

Chemaţi mai
fea

din

vreme

a

bugete,

nouelor

domniile-voastre,

tuit
doritori de a realiză acele reforme cari au consti
rprogramul Guvernului Meu, nu aţi voit să vă despă
a
ţiţi fără de a începe cel puţin marea operă cărei
v'aţi devotat.

Astfel, votând legea organizării Ministeriului de

Interne şi acea a serviciilor administrative
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aţi îndrumat reforma administrativă către un bun şi
repede sfârşit.
Prin legile Creditului agricol, a tabelelor de preţuri pentru moșiile ce se vând în loturi mici și a spitalelor

rurale, aţi ţinut să arătaţi

cât de vie este în-

grijirea domniilor-voastre pentru pătura cea mai numeroasă a Statului român.
Cazarmele, pușca cu repetiţie, pentru cari domniile-voastre aţi votat mijloacele necesare, vor completă

întărirea

armatei,

scutul

vieţii noastre

de

Stat

independent.

Votând legea organizării Ministeriului Instrucțiunii
publice, aţi pus temelia, pe care, cu patrioticul și luminatul domniilor-voastre concurs, Guvernul Meu va
puteă da ţerii reforma învâţământului, pe care de atâta

vreme

ea o aşteaptă.
Domnilor

Senator,

Domnilor Deputati,
Opera de reforme, necesară organismului nostru
de Stat nu se poate cuprinde în cadrul unei sesiuni.
Munca neobosită și hotărirea statornică, pe care o
întrerupe numai închiderea acestei scurte, dar rodnice
sesiuni, este o garanţie puternică că acea operă o
veţi săvărși-o. In numete Meu şi al ţerii, vă aduc viile
Mele mulţumiri.
Eu declar închisă sesiunea extraordinară a Corpurilor Legiuitoare.
Carol.
targiu ;

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru
Ministru Agriculturii, Industriei, Comertului
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de Interne, L. Caşi Domeniilor, P.
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Finante,
P. Carp; Ministru Afacerilor strâine, Al, Lahovari ; Ministru de
de RăsMinistru
oman;
Marghil
Al.
Justiţie,
M. Germani; Ministru de
]. Lahovari;

General

boiu,

Ministru

Lucrărilor

publice,

C. Olănescu;

Ministru Cultelor și Instrucțiunii publice, Tache Ionescu.

Sg
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
27 Maiu (8 lunie) 1892.

Scumpul Meu
Vestea

Preşedinte al Consihului,

fericită a logodnei prea iubitului Meu Ne:

pot cu Principesa Maria de Marea-Britanie și Irlanda a
fost primită de ţara întreagă cu o adevărată bucurie.
Din toate unghiurile României, din orașele cele mai
depărtate,

am

primit

nenu-

mari,

din satele cele mai

toate

autorităţile constituite, armata, Consiliurile jude-

maărate felicitări. Corpurile Legiuitoare,
ţene, comunale, cetăţenii
un şir nesfârşit, dela cel
mic, au ţinut a se uni cu
șirea unui eveniment așă
Mea.
Aceste

Înaltul cler,

din toate clasele societăţii,
mai mare până la cel mai
fericirea ce resimt la săvârde însemnat pentru Dinastia

călduroase urări,

dovezi

de simpatie și de

iubire pentru Moștenitorii Coroanei, sunt totdeodată o
garanţie

puternică

de strânsă

legătură între

țara

Și

pentru fericirea României.
Dumnezeu, care cărmueşte soarta popoarelor, să
binecuvinteze această scumpă unire!

Tron,

Constat

încă odată cu fericire, că ţi-a fost cu ade-

vărat dat, scumpul

Meu

Președinte al Consiliului, să
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fii tot la cârma afacerilor Statului și la această mult
importantă epocă a României şi a Mea.
Aș fi dorit să mulțumesc fiecăruia în parte, dar
în faţa acestui mare număr de felicitări, care crește încă
în fiecare zi, trebue să te rog ca să exprimi mulţumirile Reginei şi ale Mele, cele mai vii, tuturor cari
cu inima şi cu sufletul sau unit la manifestarea ace-

stor simțeminte de patriotică bucurie.
„Primește, scumpul Meu Președinte al Consiliului,
cu această fericită împrejurare pentru noi toţi, încredinţarea

simțemintelor

Mele

afectuoase.

vEh
Răspuns

la felicitările Sf. Sinod cu ocazia logodnei A. S. R. Principelui României cu A. S. R. Principesa Maria.
29 Maiu (10 Iunie) 1892.

Urările Sântului Sinod Imi sunt totdeauna foarte
scumpe, mai ales astăzi le primesc cu'o deosebită plăcere, fiindcă constat, cu bucurie, că înaltul Cler se
unește cu țara întreagă spre a salută logodna iubi:
tului Meu Nepot. Vă mulţumesc din tot sufletul pen:
tru sentimentele ce-Mi exprimaţi. Sunt sigur că biserica română va înălță împreună cu Mine rugi ferbinţi
către A-Tot-Puternicul ca să binecuvinteze această fericită unire care va asigură viitorul scumpei noastre

Românii.
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Telegramă

de condoleanță
Dumitru

către d-na Maria

Brătianu.

Sigmaringen, 8 (21) lunie 1892.

leau cea mai vie parte la cruda nenorocire care
va lovit. Moartea iubitului vostru soţ răpește Romaniei un mare patriot, Mie un amic devotat, care în
toate

actele n'a fost călăuzit decât de iubirea de ţară.

Dumnezeu să vă susţie și să vă console pe d-voastră
şi pe familia dumneavoastră în aceste momente de
grele încercări.
Ata
Toast

la prânzul din Focşani în onoarea armatei.
29 Septemvrie (11 Octomvrie) 1892.

Este totdeauna o mare bucurie pentru Mine când
Mă găsesc în mijlocul ofiţerilor Mei, cari au falnica

datorie de a pregăti armata pentru timpurile de primejdie. Mare
mare

încă

și frumoasă

este

este dar

răspunderea,

care

misiunea lor; mai
poate

fi

uşurată

numai prin o muncă statornică, o silinţă neîntrecută
și pătrunşi fiind de simţemintele datoriei. Nu vor fi
fortificăţiunile dela București și întăririle dela GalaţiFocşâni, cari fac onorul armelor noastre speciale, singurul scut. Adevărata apărăre a ţerii este avântul şi
vitejia ostașului, cu ofiţerii în frunte. Convins că conducătorii armatei vor fi în totdeauna la înălțimea che-

mării lor, ridic acest pahar în onorul Corpului III și
al ofiţerilor lui, mulțumindu-le pentru simțemintele exprimate prin comandantul lor.
ic
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Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (27) Noemvrie

Domnilor

1892.

Senatori,

Domnilor Deputat,
Deschizând astăzi a doua sesiune ordinară a Re.prezentațiunii naţionale, în nişte împrejurări atât de
îmbucurătoare pentru națiunea română și Dinastia Mea,

simt o plăcere deosebită, de a Mă vedeă înconjurat
de aleșii ţerii.
Căsătoria apropiată a iubitului Meu Nepot, Moș:
tenitorul Tronului, care se va sărbători chiar în cursul
anului acestuia, este un eveniment fericit, dela care

țara aşteaptă asigurarea viitorului său. Legăturile, ce
această cununie formează între Casa Mea și Casa ilustră a Marei-Britanii

și Irlandei,

vor

întări și desvoltă

relaţiunile amicale, folositoare pentru toţi, ce din vechime se află întocmite între amândouă popoarele,
englez și român, şi pe cari nici un conflict de interese

nu le-a turburat vre-odată. Tânăra Principesă, care
peste curând va sosi în mijlocul nostru, simte pentru
nouă sa patrie iubirea și devotamentul nedespărţite
de frumoasa misiune care o așteaptă pe pământul României.
Relaţiunile noastre cu Puterile străine sunt din
cele mai amicale. România, prin corectitudinea sa în
raporturile internaţionale, prin moderaţiunea sa, prin
dorinţa nestrămutată de a păstră Europei, în margi:
nile puterilor sale, nepreţuitele binefaceri ale păcii,a
devenit un factor stimat in concertul european.
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Primirea strălucită și cordială, ce Mi s'a făcut anul
acesta în călătoria Mea la Curțile din Londra și din
Viena, este o dovadă vie de preţul ce se pune pe
amiciţia noastră și de buna situaţiune a Statului român.
Conflictul, ce Regatul Greciei a crezut că trebue
să-l ridice într'o afacere relativ la niște interese pri:
vate

de competenţa

instanţelor judecătorești, nu e de

natură a atinge această situaţiune. În această chestiune, România n'a făcut decât să mănțină drepturile
sale de Stat suveran, pe care este hotărită a le apără
in contra oricui, fără provocare, dar fară slăbiciune.
Nimic dar nu va împedică Reprezentațiunea na:
ţonală de a urmă şi de ac înainte în deplină linişte,
fără şovăire, opera însemnată a reorganizării serviciilor
publice.

Bugetul Statului pe exerciţiul viitor se află pre-

gătit şi va fi imediat supus deliberării domniilor-voastre, pe deplin echilibrat în strictele limite ale mijloacelor sale normale, fară a fi nevoe de a mai recurge
la resurse extraordinare sau la nouă impozite, deși a
trebuit să se prevadă însemnate sporuri de cheltueli
la diferitele departamente.
Creşterea continuă a veniturilor Statului, datorită
desvoltării fireşti a avuţiei ţerii, precum şi unei regulate și scrupuloase gestiuni a finanţelor publice, ne-a
dat și pentru ultimul exercițiu închis un excedent de

aproape 12 milioane care,

împreună

cu excedentele

anilor trecuţi, lasă la dispoziţiunea tezaurului, pe ziua

de 30 Septemvrie trecut, o sumă de peste
oane lei.

i

22 mili-

Judecând după aceste rezultate şi după incassările
efectuate în primele șease luni ale anului curent, este
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probabil că și exercițiul 1892 —1893 se va încheiă în
condițiuni destul de favorabile spre a-și putea acoperi
sarcinile cu propiile sale venituri, așă încât resursa
extraordinară de 3 887.000 lei, ce aţi acordat în anul
trecut

din excedent,

să rămână neintrebuinţată.

Importanţa insă, ce a dobândit diversele servicii
financiare din faptul chiar al desvoltării veniturilor fiscului, reclamă imperios reorganizarea lor pe o scară
mai largă, și în acest scop Gvvernul a pregătit proiectul necesar care se va supune domniilor-voastre,
impreună cu proiectele asupra contabilităţii publice
și asupra modificărilor de adus în organizarea Înaltei
Curți

de

Conturi.

Pe lângă aceste legi, cari sunt menite a așeză
pe baze mai raţionale întregul nostru sistem financiar,
se vor mai aduce în deliberarea 'domniilor-voastre şi
unele din proiectele cari fac parte din lucrarea întreprinsă pentru reformarea impozitelor existente şi a
mijloacelor de constatarea și perceperea lor; acestea
sunt deocamdată modificarea legii de constatare și per-

cepere și revizuirea legii patentelor. De asemenea se
află pregătit și proiectul pentru creiarea unei Bănci
agricole, destinată a aduce proprietarilor mari aceleaşi

înlesniri cari au fost asigurate micilor cultivatori prin
înfiinţarea Creditelor agricole.
Pentru a puteă duce la un bun și repede sfârşit
reforma administrativă începută în sesiunea trecută,

Guvernul Meu va prezentă de

indată

proiectele

de

lege relative la revizuirea legilor sanitară, comunală
urbană, comunală rurală şi judeţeană, a legii pentru reorganizarea poliției și înfiinţarea jandarmeriei rurale.
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Pe lângă reformele administrative, se simte trebuinţa unei îmbunătăţiri a legii judecătoriilor de ocoale,
care va pune această instituţiune, și ca funcţionare, și
ca competință, mai la îndemâna poporaţiunii rurale.

Terminând cu această lege reorganizarea magistraturii,
va fi timpul să supunem la un nou studiu părțile dovedite defectuoase din Codicele noastre civile și criminale.
In Ministerul de Domenii, reforma Școalelor profesionale se impune ca o condiţiune a progresului pe
calea economică și Ministrul Meu la acest departament
va supune domniilor-voastre un proiect, în care se face
o parte egală cerinţelor teoriei şi ale practicii. Tot
ca condiţiune de progres se prezintă reforma tocmeJelor agricole. Fără a vătămă libertatea absolută a
învoelilor, ea va contribui a face mai intime raporturile de muncă dintre marea şi mica proprietate, pe
care este bazată în bună parte averea și puterea Statului.
De un interes mai mic, deși fecund în învățăminte,
este statistica, căreia i se va da, prin o organizare
completă, posibilitatea de a pune în evidență avântul
economic

ce a luat ţara,

tot de-odată

arătându-ne

şi

părţile acele ale activităţii naționale cari au nevoe de

o energică îmboldire. Deşi s'a făcut mult, rămâne încă

mult de facut,—și faptele trecutului trebue să fie un
îndemn pentru toţi de a spori activitatea prezentului.
Immulţirea

căilor

noastre

ferate

a dat un

avânt

puternic agriculturii și industriei, şi sacrificiile ce ţara
a făcut pentru înființarea lor sunt justificate prin pros:
peritatea şi înflorirea localităților ce dânsele străbat.
Nu Mă îndoesc că domniile-voastre veţi acordă Gu-

vernului Meu toate mijloacele, de care.se simte încă
nevoe

pentru

completarea
160

rețelei

de

drum

de

fer.
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Pentruca

toți contribuabilii însă să poată profită

ființa căilor ferate,

aceasta

din

lucrare trebue completată

prin creearea unei reţele întinse și bine chibzuite de
şosele.
Lipsa acestora se resimte de ţara întreagă. Experiența făcută întrun pătrar de secol ne-a dovedit că
mijloacele create de actuala lege a drumurilor sunt
neîndestulatoare pentru construcţiunea lor întrun timp
scurt și în mod trainic și metodic. In acest scop Ministrul Meu de Lucrări publice va prezintă domniilorvoastre în această sesiune legea drumurilor. Va aduce
asemenea în desbaterea domniilor-voastre legea Cor.
pului technic și a organizării Ministerului de Lucrări
publice, ambele menite a asigură buna și repedea aplicaţiune a legii drumurilor și a statornici bazele diferitelor serviciuri dependinte de acest departament.
Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice va supune
desbaterilor domniilor-voastre legile relative la învățamântul

primar,

secundar

și superior.

Legea clerului mirean și a seminariilor va răspunde
unei cereri aşă de des exprimate şi va asigură bisericii române condiţiunile necesare pentru împlinirea
şi de aci înainte a înaltei şi sfintei sale misiuni.
Asemenea Ministrul Afacerilor străine vă va prezintă o lege de reorganizare a serviciilor sale.
Printre proiectele de legi ce vă va prezintă Mi-

nistrul Meu de Rasboiu, cele mai de căpetenie sunt

acele destinate a asigură mijloacele

necesare spre a

reorganiză sistemul reangajărilor gradelor inferioare,
în scop de a formă un cadru tare de subofiţeri.
Odată cu reorganizarea Cavaleriei, care se va
efectua după aprobarea bugetului anului viitor, putem
Cuvântări şi scrisori.

III.
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t o
zice că toate elementele armatei noastre au. primi
ce va rămâneă

formă

mult timp statornică, rămânând

cu
numai ă le întări progresiv în fiecare an, potrivit
|
mijloacele de cari vom dispune.

e
Instrucţiunea armatei este pe o cale de propăşir
multă ordine
sigură; concentrările anuale se fac cu
de rezervă
și regularitate, și modul cum contingentele
ce li se
şi oamenii concediaţi răspund la chemarile
ţară este
fac, dovedește că sentimentul datoriei către
adânc

în inimele

săpat

ostașilor.

lor.
Țara se poate rezimă cu încredere pe vitejia

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,

is
Campul unei munci roditoare este astăzi desch
naţionale
inaintea d-voastre. Toate ramurile activităţii
reclamă

de

mult

îmbunătăţiri

menite

un

a da

avânt

drept
și mai puternic prosperității publice, de care cu
le
cuvânt avem a ne ferici cu toţii. Adunările actua
vor

continuă,

sunt sigur, în actuala

măreaţa

sesiune,

departe
lucrare începută de dânsele şi împinsă așă de
ce au
mulţumită patriotismului lor şi râvnei neobosite

ţeri.
arătat pentru binele şi mărirea scumpei noastre
stre.
Dumnezeu. să binecuvinteze lucrările d-voa
Carol.
ru de Interne L. CaPreşedintele Consiliului Ministrilor şi Minist
şi Domeniilor, p.P.
țului
Comer
riei,
Indust
,
lturii
Agricu
targiu; Ministru
Finanţe,
Carp;

Ministrul

Afacerilor străine,

Al. Lahovari ; Ministru

de

n ; Ministru de Resbel,
M. Germani; Ministru de Justiţie, AL. Marghiloma
Olănescu; Ministrul
C.
e,
public
ilor
Lucrăr
ru
Minist
;
GeneralJ. Lahovari
Cultelor şi Instrucțiunii publice, Tache Ionescu.

răp
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Răspuns

la Adresa
29 Noemwvrie

Domnule

Adunării
(11

Decemvrie)

Deputaţilor.
1892.

Preşseaiute,

Domnulor Deputati,
Am

primit totdeauna cu adâncă mulțumire asigu-

rarea simțemintelor de dragoste și de credință

pe cari

Mi le-a arătat Camera Deputaţilor. Astăzi însă sunt cu
deosebire mișcat de modul călduros prin care Adunarea
Îmi remnoieşte expresiunea lor, precum şi a vii bu:
curii ce o simte ţara, împreună cu Regina și cu Mine,
de apropiata căsătorie a scumpului Meu Nepot.
Unanimitatea

cu care

națiunea

a salutat

vestea

bună a logodnei Moştenitorul Coroanei este nu numai
manifestarea unei mulțumiri fireşti, ci și a unui sentiment

de conservare naţională, adânc săpată în inima

tutulor. Toţi Românii au priceput că ceeace a fost dobândit de o generaţie întreagă prin lupte şi trude grele,
este astăzi cu desăvârşire

întărit și pus

la adăpostul

oricărei neprevăzute împrejurări.
Camera, prin votarea unei dotaţii tinerei Părechi,
dotaţie

care

le

va

înlesni

a ajută

pe cei

nenorociţi,

a vrut să dea o nouă dovadă de devotamentul său
către Dinastia română, a cărei soartă este nedespărțită de soarta naţiunii. Vă mulţumesc din inimă pentru aceasta.

Toate

gândurile

Mele, munca

și sârguința

Mea,

au fost şi vor fi deapururea îndreptate spre a câștigă
României un prezent liniştit şi un viitor asigurat. Rog,

dar, pe Dumnezeu

ca să-Mi dăruească încă mulți ani

puterea și sănătatea,

așă de trebuincioase.- pentru să
163
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vârşirea acestei misiuni, pe care am
atâta căldură.

O lungă Domnie, binecuvântată

imbrăţișat-o cu

de Cer şi spri-

stabilește ejinită pe încrederea şi iubirea poporului,
chezășie pentru
gături strânse cari sunt o puternică
român, a cărui
orice Stat, dar mai ales pentru Statul
prin schimbări
fiinţă a fost de atâtea ori primejduită
ice.
și zguduiri aduse de evenimentele polit

du-vă pe
Sunt convins, d-lor Deputaţi, că întemein

tot ce am

câștigat în trecut prin prudenţa

rile noastre,

și sforţă-

vă veţi pune astăzi cu râvnă şi hotărire

ursul vostru
la lucru şi veţi da Guvernului Meu tot conc
te de desvolpentru reformele şi îmbunătățirile ceru

publice.
_tarea ţerii în toate ramurile activităţii

taţiunii
Plin de încredere în patriotismul Reprezen

naţionale,

vă mulţumesc

încă

odată,

în numele Regi-

şi al Logodnei, al Meu, al Moştenitorului Coroanei
urări.
nicei Sale, pentru bunele d-voastre

t găDovezile călduroase de iubire ce-Mi aţi arata
un adânc răsunet.

sesc în inima Mea

o

Răspuns

la Adresa

4 (6)

Decemvrie

Senatului.
1892.

Domnule Preşedinte,
Domnilor Senatori,
și de de:
Incredinţările sentimentelor de dragoste
în fiecare an,
votament, pe cari Senatul Mi le aduce

ă re:
Îmi sunt scumpe și de mare preţ. Cu o deosebit
sele sale urări
cunoștință, însă, primesc astăzi călduroa

Meu Nepot.
pentru apropiata căsătorie a iubitului
164

1892

Constat cu o vie mulţumire că Corpurile Legiuitoare au simţit şi au învederat naţiunii însemnătatea
acestui eveniment. Printr'ânsul se aduce o piatră mai
mult la opera pentru care bătrânii noștri au lucrat cu
atâta

stăruință

şi bărbăţie,

și se încunună

dorințele

unii întregi generaţiuni.
Intărind temeliile Dinastiei, liber aleasă de popo:
rul român, nu îndeplinesc decât o sfânta datorie către

țară, care nu a cruțat nici o jertfă pentru asigurarea

viitorului ei.
Sunt convins că am atins acest scop printr'o alianță care va revărsă o nouă splendoare asupra Coroanei României și va fi un reazăm mai mult prin
Jegăturile de înrudire ce stabileşte cu Casele Domni-

toare cele mai puternice ale Europei.
Acest rezultat, de care sunt mândru, ne arată
calea lungă ce am străbătut într'un timp așă de scurt,
şi ce avânt

măreț

a luat România.

Și de astăzi

îna-

inte voiu lucră necurmat la propășirea ţerii și voiu
veghiă cu gelozie ca dânsa să păstreze această situaţiune înaltă, dobândită prin vrednicie și înţelepciune.

Senatul, votând cu aproape unanimitate dotaţiunea Moştenitorului Coroan
— înlesnindu-l
ei,
astfel de a
răspândi binefaceri cu o mână darnică, — a vrut să
dovedeasca că în faţa Tronului toţi Românii sunt uniţi.

Va mulțumesc din toată inima pentru acest semn de

dragoste.
Nu Mă îndoesc că Senatul va da Guvernului Meu
tot sprijinul său pentru legile insemnate supuse deliberărilor sale. Astfel d-voastre veţi lucră la desvoltarea şi înflorirea scumpei noastre Patrii.
165
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, pentru
Incă odată vă mulţumesc, d-lor Senatori
precum. și tibunele urări ce aduceţi Reginei și Mie,
e, așteaptă
nerii Părechi care, cu veselie și nerăbdar
ziua când va fi în mijlocul nostru.

esp
Cuvântare

la investitura Episcopului de Roman.
13 (25) Decemvrie

Prea

1892.

Sfinte Părinte,

SfânAles Episcop al Romanului de către membrii

Ţi-am încredințat
tului Sinodşi Reprezentanții naţiunii,

|
ţerii.
cârja episcopală după vechile datine ale
Sfinţiei
In acest moment solemn amintesc Prea
așteaptă
Tale marea chemare ce, de astăzi inainte, Te
a Moldoîn acest scaun episcopal al vechei Capitale
în istoria
vei-de-Jos, care are pagine așă de frumoase
bisericii şi a ţerii.

Vodă
Dela acele timpuri depărtate, când Roman-

zilele noastre,
fundă Mitropolia din Roman, până în
tate de pilde
vei întâlm aci urme neintrerupte și neui
ucire asupra
mari, cari au revărsat o adevărată străl

bisericii autocefale române.

presus
Ierarhi ca Leon, lonichie, Veniamin și, mai

de toţi,

învățatul

Dositeu,

«acest

păstor

cucernic

și

ul Niculcea—
blând ca un miel,» — cum spune cronicar
rului român.
vor rămânea de a pururea în amintirea popo
a Te sui
Mandru trebue să fii, Prea Sfinte, de
de vrednici,
pe acest Scaun ilustrat de Prelaţi așă
atâta râvnă la
cari, în sfânta lor vieață, au lucrat cu
166
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înălțarea bisericii şi cu atâta voinicie la apărarea drep:
turilor ţerii.
|
Cu dragoste şi îngăduință păstorește, dar, turma
ce este încredințată Prea Sfinţiei Tale; fii pentru dânsa
o pildă vie de credință și de fapte bune; strânge-o
în jurul Tău spre a o îndulci cu hrana sufletului şia
o mângâeă în vremuri grele.
Astfel, Prea Sfinţia Ta vei fi un adevărat părinte al drept-credincioșilor și vei atrage asupra-Ti
binecuvântările Cerului.

Mulţumindu-Ţi

pentru bunele

felicitări și asigu:

rările de credință ce-Mi aduci, Iţi urez, Prea Sfinte
Parinte, vieață lungă și fericită pezScaunul episcopal
al Romanului.
uzi

Urare
la cununia A. S. R. Principelui Ferdinand al României
cu A. S. R. Principesa Maria.
Sigmaringen, 29 Decemvrie

1892 (10 Ianuarie 1893.)

Cu inima plină de veselie salut unirea ce sa săvărșit şi s'a sfinţit, ca o asigurare pentru viitorul României. Ţara Mea priveşte cu mândrie această strânsă
legatură a tinerei sale Dinastii cu puternice Case domnitoare şi cu mari Imperii. Urarea Mea: «Sa traească
tinerii căsătoriți» nu răsună numai viu și plăcut în
acest Castel, leagănul familiei Mele; urarea Mea este

purtată de talazurile Dunării până în Mare, departe,
unde e auzită de un popor care creşte și se desvoltă
și care, la rândul său, ridică strigări de vie veselie
şi

de

sinceră

recunoştinţă
167

pentru

Auguştii

Şefi

ai

1892

amânduror familiilor şi pentru prea iubiții Părinţi ai
tinerei Părechi.
Sa ridicăm dar paharele noastre şi să bem în

sănătatea scumpilor Mei Nepot și Nepoată.

Binecuvântările Cerului să-l conduca pe calea cea

nouă

a vieţii.

Sa trăeasca

tinera Păreche!
cae

de

Ordin

zi către

armată.

1892 (12 Ianuarie 1893).

Sigmaringen, 31 Decemvrie

Ostași,
|

Constat cu o adâncă mulțumire că sacrificiile făcute

de țară pentru armată

dau în fiecare an roadele lor.

Sentimentul de datorie și de onoare, ce necontenit

însufleţeşte vieaţa voastră, este o vie dovadă de spiritul
vostru de disciplină, spirit ce doresc să-l păstraţi și de
aci înainte

neatins,

Țara se reazimă
dânsa,

împreună

ca o sfântă moștenire.

intocmai

pe barbăţia fiilor săi; de aceea
vă

cu Mine,

privim

cu

mândrie

și

încredere.
Departe de ţară, totuș cugetarea și inima Mea
sunt îndreptate cu statornicie către scumpă Mea oaste,
si din aceste locuri, cari M'au văzut născând, vă urez
vouă, în mijlocul cărora trăesc de 27 ani, mulţi şi fe-

riciţi ani!

|

Dat în Sigmaringen,la 31 Decemvrie

1892.
Carol.

di
168

9

8 & 8 da

1893.
Răspuns
la felicitările Consiliului de Ministri.
Sigmaringen, 1 (13) Ianuarie 1893.
M. S. Regele răspunde d-lui P. P. Carp, Preşedinte ad-interim:

Felicitările Consiliului Ministrilor, concepute în termini așă de călduroși, Mi-au umplut inima de bucurie.
Primiţi, pentru d-voastre şi pentru membrii Guvernului,
mulțumirile Mele cele mai vii şi toate urările cu ocaziunea reinnoirii anului care începe sub auspicii așă de
fericite. Opera, căreia Mi-am devotat viața, găsește
astăzi o nouă consecraţiune şi resimt o profundă satisfacțiune de a vedea asigurat viitorul scumpii noastre
Românii.
Rio

|

Răspuns

la telegrama de felicitare a Primarului Capitalei.
Sigmaringen,

1 (13) Ianuarie 1893.

Mișcat de urările așă de bine simţite ce-Mi adu.

ceţi în numele Consiliului Comunal al scumpei Mele
169
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Capitale, cu ocaziunea căsătoriei Moștenitorului Coroanei și a anului nou, și cunoscând devotamentul de
care pururea au fost însuflețiți Bucureştenii pentru Re:
gina, pentru Mine și pentru Dinastia Noastră, vă rog
să fiţi interpretul sentimentelor Mele de vie gratitudine către concetăţenii voştri.
Aia

Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
Sigmaringen, 2 (14) Ianuarie 1893.

Scumpul Meu

Președinte al Consihului,

Nenumăratele felicitări ce am primit aci cu prilejul căsătoriei scumpului Meu Nepot, Principele Fer-

dinand al României, cu Principesa Maria a Marii-Bri-

tanie și Irlandei, au umplut sufletul Meu de cea mai
adâncă mulţumire. În aceste momente solemne, când

cele mai vii aspiraţiuni ale poporului român își găsesc
mult

dorita

lor împlinire,

simt

că inima

ţerii este cu

Noi şi împărtășește bucuria Noastră. Recunoştinţa Mea
pentru mărturisiri atât de scumpe este nemărginită.

Doritor de a răspunde cu aceeaș căldură de inimă la

bunele urări ce s'au adus Reginei, Mie, tinerilor soţi
şi familiilor lor, din toate unghiurile ţerii, atât pentru serbările cununiei, cât și de anul nou, te rog, scumpul
Meu Preşedinte al Consiliului, să fii interpretul Meu,

al familiei Mele şi al Părinților tinerei Principese Moş:
tenitoare, împărtăşind tuturor viile Noastre mulţumiri

pentru dovezile de iubire ce Ni s'au -dat, și aducând
170
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mult iubitului Meu popor urările Regelui său pentru
fericirea și propăşirea sa.
Primește, te rog, cu această fericită împrejurare,
încredințarea

stimei

Sigmaringen,

şi afecțiunii ce-ţi păstrez.

2 lanuarie

1893.

esse

Răspuns

la felicitările Primului Preşedinte al Inaltei Curți de Casaţiune.
Sigmaringen, 4 (16) Ianuarie 1893.

Cu vie mulţumire am primit expresiunea sentimentelor de credinţa, ce d-voastre Îmi trimiteţi în numele
Înaltei Curți cu ocaziunea căsătoriei scumpului Meu
Nepot şi pentru anul nou, rugându-vă de a fi interpretul recunoștinței Noastre cea mai călduroasă către
Înalta Curte şi întreaga Magistratură. Vă urez tuturor
ani mulţi și fericiţi.

sp

II

Daye mi Domo
pă se RE ta ot n Poema.

_ Sub Domnia Mea, Carol I, primul Rege al Ro.
mâniei, în anul mântuirii 1893 şi al Domniei Mele al
douăzeci şi șeaptelea, sâvârşitu-s'a, în ziua de 29 De:
cemvrie (ro Ianuarie), cununia prea iubitului Meu nepot
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, al doilea fiu al"
fratelui Meu, Alteța sa Regală Principele Leopold de
Hohenzollern, şi al Alteţei Sale Regale Principesa An-

ZEI E n

1893.

i

(4 Fevruarie)

oii

Bucureşti, 23 Ianuarie

3 DP RAR A

cu ocaziunea căsătoriei A. S. R. Principelui României Ferdinand cu A. S. R. Principesa Maria.

e pereti noi

comemorativ

ER

Act

1893

tonieta de Portugalia, Moştenitorul Meu la Coroana
României, cu Alteța Sa Regala Principesa Maria de
Marea-Britanie și Irlanda, fica Alteţei Sale Regale
Alfred, Duce de Edimburg, Principe de Marea-Britanie

și Irlanda, și a Alteţei Sale Imperiale Alexandra, Marea-Ducesă de Rusia, în Castelul dela Sigmaringen,
în care M'am născut Eu, Castel scăldat de undele
măreței Dunări, la ale carei guri stă Regatul Meu.
După cununie, la careauasistat Maiestatea Sa Împăratul Germaniei, Capul familiei de Hohenzollern, Mama

Mea, Alteța Sa Regală Principesa losefina de Hohenzollern, Părinţii mirilor, reprezentanţii Caselor Impe-

riale și Regale cu cari se înrudesc iubiții Mei nepot
şi nepoată, și din partea ţerii Primul Meu Ministru
"Lascar Catargiu, Preşedinţii Adunarilor Mele Legiuitoare

Gheorghe

Cantacuzino

şi

General

Gh.

Manu,

Ministru Meu de Afaceri străine Alexandru Lahovari
și foștii Mei Ministri General loan Em. Florescu și
Dimitrie A. Sturdza, iubiții Mei nepoți, în ziua de 23
Ianuarie 1893, în ajunul aniversării Unirii celor două
Principate, din cari, cu voia lui Dumnezeu și vitejia
poporului, întemeiat-am un Regat în anul mântuirii
1881, au sosit în Capitală şi, după vechile datine ale
țerii, în mijlocul veseliei obștești a credinciosului Meu
popor, au mers drept la Metropolie, unde, în faţa Mea,

a Consiliului Meu de Ministri, a Reprezentanţilor ţerii
și a înalţilor demnitari ai Statului, I. P. S. Sa Metro:

politul Ungro-Vlahiei,

împreună cu I. P. S. Sa Me:

şi Sucevei și ceilalţi Episcopi și

tropolitul

Moldovei

Arhierei,

au înălțat la cer rugăciunile

biserici pentru
şi nepoată.

sântei

noastre

fericirea și mărirea iubiţilor Mei nepot
172
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Întru deapururea

amintire

a acestei

zile 'falnice,

în care s'a încununat munca Mea de 27 de ani pentru
întărirea Dinastiei și propăşirea neamului românesc.

“En
Scrisoare
28 Ianuarie (9 Fevruarie) 1893.

Preşedinte al Consiliului,

Strălucita primire, ce ţara, în aceste zile de sărbătoare naţională, a făcut Principelui și Principesei României, Ma mișcat adânc. Orășenii din Capitală, ca în
totdeauna, au arătat în această împrejurare viul patriotism

de care

a

a

Scumpul Meu

cae

nara

către Preşedintele Consiliului de Ministri.

sunt însufleţiţi, prin avântul călduros

şi cordial cu care au salutat sosirea tinerii părechi în
mijlocul nostru.
Aceste

cipesei

scumpe

inimii Mele, ar întări

mult, dacă aceasta ar fi cu putinţă, credinţa ce
dragostea şi în devotamentul poporului român
Dinastia sa. |
numele Meu, al Principelui Ferdinand și al PrinMaria,

te rog

să arăţi tuturor,

mai

cu seamă

iubitei Noastre Capitale şi numeroaselor deputațiuni și
societăţi ce s'au prezentat la Palat, cât suntem de
simţitori la atâtea dovezi de iubire ce Ni s'au dat şi
cât de vie este a Noastră recunoştinţă.
Primeşte, scumpul Meu Președinte al Consiliului,
încredințarea sentimentelor de afecţiune ce-ţi păstrez.

sg
173

a mire ag n Aa

şi mai
am în
pentru
În

mărturisiri,

1893
Alocuţțiune

la numirea A. S. R. Principelui Ferdinand Comandat
Batalionului 1 de Vânători.

al

3 (13) Fevruarie 1893.

Am hotărit ca Batalionul 1 de Vânători, de astăzi
înainte, să fie comandat de Moştenitorul Coroanei.
Aceasta este o deosebită cinste pentru voi, de care
nu Mă

îndoesc

că vă veţi arătă vrednici.

Trebue

ca

să desfaşuraţi acum o mare activitate şi sirguinţă, spre
a vă atrage

mulțumirea

Mea,

fiindcă

sunt în drept

a

cere dela Batalionul 1 de Vânători să fie în fruntea
tuturor trupelor. În această așteptare, incredințez batalionul Moştenitorului Coroanei.
sa

Cuvântare

cătră

Academia

Română.

5 (17) Martie 1893.

Totdeauna

viu cu deosebită plăcere în sânul Aca-

demiei, mai ales astăzi când o rază mândră luminează
viitorul României, pe care îl putem privi cu linişte,

asigurat fiind prin căsătoria Moştenitorului

Coroanei.

Academia, împreună cu ţara întreagă, a salutat cu vie
mulțumire acest eveniment, ca o puternică chezășie a

instituţiunilor noastre. Neincetat gândesc la întărirea
lor şi la progresele

Academiei.

De câţiva ani, dânsa

a fost dureros încercată prin perderea unor
însemnați,

cari au lucrat

cu inima

membri

și mintea la renaş-

terea Statului român, şi cu drept cuvânt d-l Secretar

general al Academiei a putut aminti că lipsa lor este

o grea lovitură, simțită de noi toți. Multe scaune sunt
vacante; nu trebue să întârziem
174

dar a le

încredinţă

1893

la bărbaţi destoinici a ne aduce nouă lumini şi un nou
avânt lucrărilor noastre. Cu această dorință viu în
mijlocul D-voastre, urând ca sesiunea din anul acesta
să fie spornică.
sta

Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
1 (13) Maiu 1893.

Scumpul Meu

Preşedinte al Consihulua,

Raporturile ce Domnia Ta Mi-a supus despre nenorocirile pricinuite prin inundaţiile ivite în cele mai
multe

județe

ale ţerii, Ne-au

cuprins

întristare şi compătimire pentru
loviți de acest flagel.
Aceste suferințe găsesc un
Reginei și'a Mea, în totdeauna
voile iubitului Nostru popor. De
Meu

de cea:mai

vie

toţi acei cari au fost
adânc răsunet în inima
deschise la toate neaceia te rog, scumpul

Președinte al Consiliului, să nu cruţi nimic pentru

grabnica lor alinare, făcând apel la toate inimile ge-

neroase și compâtimitoare din țară.
Am

i

trimis lei noi 3o.ooo la comitetul central ins-

tituit pentru ajutorul incendiaţilor și inundaţilor. Nu Mă
îndoesc că se va da acestui comitet, din partea administraţiunilor

publice,

tot concursul

trebuincios,

spre

a puteă răspunde pe deplin frumoasei misiuni la care

este chemat.
pururea au însuflețit pe Români, sunt convins că ele
se vor arătă vii şi călduroase, după cum cer împreurările de faţă.
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de compătimire ce deaAa EALZZE FE P-AERA orai ră

Cat despre sentimentele
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In dedsebi, dorința Mea este ca cheltuelile, ce
obişnuit se fac de autorități pentru serbarea zilei de
o Mai, să fie şi ele vărsate la comitetul de ajutor
pentru inundați.
Primeşte, scumpul Meu Preşedinte al Consiliului,
încredințarea stimei și afecțiunii ce-ţi pastrez.

sf
Alocuţiune

la sfinţirea steagurilor nouă pentru Regimentele 9, 10, 11 Şi 12
de Artilerie şi 4 de Roşiori.
o

(22) Maiu

Incredinţez nouelor

1893.

regimente aceste steaguri, ca

“cel mai înalt simbol 'ostăşesc; în timp de pace, el trebue

amintească jurământul și datoria voastră câtre
iar în timp de răsboiu, să strălucească ca un
falnic, împrejurul căruia ostașii se strâng, nădăjcă cu Vulturul român este şi isbânda.
Am ales ziua de ro Maiu spre a vă îmmână stea:
gurile voastre, căci sărbătorim astăzi a 16-a aniversare

să vă
țară;
semn
duind

a neatârnării

României,

care

a fost

trainic întemeiată

pe câmpiile din Bulgaria.
Nu Mă îndoesc că veţi înconjură steagul
cu dragoste și credinţă.

vostru

aia

Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
20 Maiu (1 lunie) 1893.

Inchizând a doua sesiune a acestei legislaturi, după
o plină și rodnică activitate, Ma simt fericit de a vă
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exprimă via Mea mulțumire pentru modul, cu care aţi
"răspuns programului de reforme ce vi s'a înfățișat de
|
“Guvernul Meu.
In această sesiune, proiectele de legi anunţate de
“Guvernul Meu au fost supuse deliberarilor domniilor„voastre,

îndrumându-se

astfel

din ce în ce

mai

mult

«vieaţa noastră parlamentară către deprinderea săna“toasă de a indeplini în cursul sesiunii programul de
lucru pentru care a fost deschisă.
Din aceste proiecte, unele au devenit dejă legi
organice; altele ca legea comunală, legea judeţeană
și legea organizării Ministerului de Externe, au fost
votate de unul din Corpurile Legiuitoare și cercetate
„de celalt; iar altele, ca legea Curţii de Conturi, legea

„Băncii agricole, legea serviciului technic, legea drumurilor, legea judecătoriilor de ocoale, prin faptul că au

fost aprobate de secțiunile unuia din Corpurile Legiui„toare, Ne dau încrederea că vor fi desăvârşite în se-

-siunea viitoare.
Lăsând însă la o parte îmbunătățirile neîndeplinite
încă, totuş lucrarea domniilor-voastre merită să vă
atragă îndelunga recunoștință a ţerii.
Prin legea clerului mirean, aţi completat opera
“legiuitorului dela 1872, şi dând bisericii mijloacele de
„cari aveă nevoe ca să-și îndeplinească înalta și sfânta
'€i misiune,

aţi rezolvit

una

semnate ale organismului

din cestiunile cele

nostru social, una

mai în-

din ces-

iunile pe care de mai multă vreme interesele perma:-nente ale religiei și ale ţerii cereau să o vadă hotărită.
„:. Prin legile învățământului primar şi învățământului profesional,

aţi realizat în parte reforma învăţă-

mântului nostru, căci aţi asigurat şi răspândirea
Cuvântări și scrisori.

II.

„I71

cul:
12

1893
turii în straturile

cele

mai

adânci

ale

ţerii şi îndru-

i cari
ni către acele ocupaţiun
ţiu
era
gen
r
elo
nou
a
re
ma
naţiunii.
creşterea și îmbogățirea
contribuesc mai mult la
re și a legii relativ la
Prin votarea legii sanita
destinuat opera de reforme
tocmelile agricole, aţi con
,
poporaţiunii noastre rurale
rta
soa
ţi
tă
nă
bu
îm
a
ate
tin
iunile
râvnă aţi început-o în ses
operă pe care cu atata
dat
jandarmeriei rurale, aţi
trecute; iar prin legea
pâşnța așă de trebuitoare
acelei poporaţiuni sigura
nicei ei desvoltări.
statare şi percepere a
Modificând legea de con
mare
menită a aduce o mai
contribuțiunilor directe,
tăţii
ozitelor, legea contabili
dreptate în așezarea imp
edit
erului de Finanţe, aţi dov
şi legea organizării Minist
e
oastre hotărire de a fac
d-v
ta
ta
mu
ră
st
ne
tă
oda
încă
în bună rânca finanţele

ţerii să rămână

totdeauna

ri
ită dovadă a bunei lor stă
duială. Cea mai netăgădu
rea la timp a unui buget,
actuale este, desigur, voia
au sporit cu mai mult de
în care cheltuelilor Statului
tar să fie sdruncinat, fără
5%/0, fără ca echilibrul buge
i.
a cere ţerii nouă sacrifici
asigură. interesele ecoIn dorința d-voastre de a
ria
d atât exportul cât și indust
nomice ale ţerii, garantân
erii unor

rat opera inchei
noastră născândă, aţi inaugu
stabilitatea
i ne dau
convenţiuni comerciale, car
e stabilite, fără
ţiunilor noastre economic
pot propăși.
comerțul nici industria nu
stre nau
Interesele comunelor noa
aşi creiă nouă
Pentru a le da putinţă deîn

relade cari nici
fost uitate.
resurse și a

care lipseau,
r'o materie
aduce ordinea şi metoda înt
a
lui taxelor comunale cu ace

aţi votat legea maximu

"178

1893

hotărire care este datoria, cinstea și cuvântul de a fi
al regimului parlamentar.
|
Reformând legea recrutării, reorganizând Cavaleria
și asigurând formarea cadrelor de subofiţeri, aţi îndeplinit unele din lipsele de căpetenie ale armatei și aţi
continuat astfel acel şir de îmbunătăţiri menite a o
face să răspundă cât mai mult la aşteptările noastre.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Bucuria adâncă și generala cu care ţara întreagă
a primit pe scumpa Mea nepoată, dovada netăgăduită
a credinţii și devotamentului iubitului Meu popor pentru
Mine şi Dinastie, ale cărei destine sunt aşă de strâns
și pentru veșnicie legate de destinile naţiunii române,
a încălzit inima Mea și M'a făcut să văd încă odată
că țara știe să preţuiască munca fără de preget, pe
care de 27 ani am adus-o prinos pe altarul ei.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,
In viaţa unei ţeri care merge înainte, opera de
reforme nu este nici odată isprăvită; munca d-voastre
de azi are nevoe de munca d-voastre de mâne.
In numele Meu şi al ţerii, vă mulțumesc.

Eu declar închisă sesiunea extraordinară a Corpurilor Legiuitoare.
Carol.
Preşedintele Consiiului Ministrilor şi Ministru de Interne, L. Catargiu ; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor,
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e, Al
P. P. Carp; Ministru Afacerilor străin

Lahovari; Ministru Finanţelor,

iloman; Ministru de Resboiu,
M. Germani; Ministru de Justiţie, Al. Margh
Ministru
publice, C. Olănescu;
General 1. Lahovari ; Ministru Lucrărilor
u.
lonesc
Tache
e,
public
i
Cultelor și Instrucțiuni

o
Cuvântare

Primat Ghenadie.
la investitura |. P. S. S. Mitropolitului
2 Maiv (2 lunie) 1893Incredinţând cârja,

M. S. Regele zice:

Incredinţez Înalt Prea Sfinţiei Tale toiagul arhi-

Ungro-Vlapăstoresc spre a Te investi Mitropolit al
chiei și Primat al României.
Apoi rostiti:

înaltă
înalt Prea Sfinţia Ta fiind ridicat la cea mai
cu vie
treaptă a Sfintei Biserici autocefale române,
Sfinţilor
mulţumire i-am îmmânat, tocmai în ziua

Impărați

Constantin şi Elena, când Mitropolia prăs-

ca să oblămueşte hramul său, Toiagul arhiepiscopal
este îndueşti cu dragoste și îngăduință turma ce-Ţi
credintață.

înalt Prea

Sfinţia Ta ești al alea Mitropolit al

de marile
Ungro-Vlahiei și Primat al României, ales
s'a restabilit
Adunări după legea organică, prin care
le daBiserica pe temeliile canonice, păstrând şi vechi
tine ale ţerii.
t sta- Sunţ mândru că sub Domnia Mea s'a azeșa
it, starea
tornic Episcopatul şi s'a îmbunătăţit, în sfârș
rul său.
clerului mirean, asigurându-se totdeodată și viito

Magulit poţi fi Înalt Prea Sfinţia Ta că. glasul

u
«poporului și încrederea fraţilor Tăi în Christos Te-a
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desemnat a ocârmui ca preşedinte al Sinodului, trebile bisericești. Această mare şi vrednică sarcină va

mângâiă pe Înalt Prea Sfinţia Ta că părăsești acum
frumoasa
18 ani cu
ricirea a
înviat din

Episcopie
blândeţe
târnosi cel
cenușă în

de Argeș, pe care ai păstorit-o
şi cuminţenie şi unde ai avut femai falnic monument religios, retoată strălucirea sa.

Te mai poţi mândri, Înalt Prea Sfinte
de a fi urmaşul atâtor Mitropoliţi mărinimoși

ridicat

Scaunul

Parinte,
cari au

arhiepiscopal al Ungro-Vlahiei

prin

evlavie și erudițiune, dându-i un renume care a străbătut peste hotarele ţerii. Neuitat a rămas numele lui
Antim care, în fericitele vremuri ale lui Constantin
Basarab, a fost plin de grijă pentru Sfânta Biserică
și care a încălzit pe fii săi sufleteşti cu cuvântare
mișcătoare şi cu învăţătură evanghelicească, răspândite
de el însuș, în mai multe limbi, în tot răsăritul. Di-

dahiile sale sunt încă astăzi pilde frumoase de cugetări adânci şi sfaturi duhovnicești pentru ierarchi și
. Slujbași ai bisericii. Păstrăm și o amintire recunoscătoare Mitropolitului Grigorie a II-lea. Tălmăcirea sub

Vladicia sa a celor 12 minee, cari se retipăresc astăzi,
au deschis drept-credincioșilor un isvor bogat de mângâere şi de înălţare de suflet. Episcopul Kesarie dela

Râmnic

zice, de acest vrednic arhiepiscop în precu-

vântarea sa a mineelor: păstorul Ungro-Vlachiei, pe
care veacul de acum şi-l socotește, şi e de cinste, şi
patria sa se faălește cu el ca o podoabă.

Nu Ma îndoesc că vei păși, Înalt Prea Sfinte Pa
rinte,

pe

urmele

acestor însemnați Mitropoliţi, cari au.

desfășurat atâta râvnă
în inima poporului.

și osârdie spre a întări credința
181
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Suindu-Te acum pe scaunul metropolitan al UngroVlahiei,

Înalt

Sfinţia

Prea

sigur

Ta poți fi

de tot

sprijinul Meu; din adâncul sufletului Îţi doresc mulţi
și ca Dumnezeu

ani de stăpânire

Te

să

conducă

şi

să Te lumineze în sfânta Ta chemare.

ch
Răspuns

la felicitarea Mitropolitului Primat.
Sinaia, zo August

(11 Septemvrie)

1893.

Foarte mișcat de urările ce-Mi faceţi pentru reîntoarcerea Mea în ţară, și cu prilejiul zilei de 3o Au"gust,

vă mulțumesc

din tot sufletul,

rugând

Cerul ca

Biserici să pătrundă cât mai adânc în

glasul Sfintei

inima poporului,
noastre patrii.

spre întărirea și înălțarea

scumpei

că

Toast
la prânzul din Tecuci în onoarea oraşului.
26 Septemvrie (8 Octomvrie) 1893.

Tecuciul are de mult strânse legături cu armata.
Este aproape un sfert de veac, când oraşul eră un

centru militar prin tabăra dela Furceni.

Astăzi, sunt tocmai 11 ani de când am petrecut
câtevă zile, cu ocaziunea marilor manevre, în mijlomai
cul d-voastre, primit atunci, ca şi acum, Cu cea

mare căldură.
In curând

o garnizoană însemnată de cavalerie

va aduce aci o noua

vieaţă.
182

1893

Astfel, orașul vostru a crescut și se desvoltă împreună

:

cu armata.

Sunt fericit că, sub Domnia Mea, Tecuciul s'a ridicat şi a prosperat şi că cetăţenii nai arată recunoștinţa lor, întâmpinându-Mă totdeauna cu dragoste
și bucurie.
Mulţumindu-vă pentru binele urări ce-Mi exprimaţi,
închin acest pahar pentru viitorul orașului și în sănătatea locuitorilor lui!

sf
Toast

la prânzul din Tecuciu în onoarea armatei.
28 Septemvrie

(10 Octomvrie)

1893.

Sunt totdeauna fericit când pot fi împreună cu
armata pe câmpul de manevre, locul cel mai priincios
spre a judecă dacă ostașul este pregătit pentru mândra
sa chemare.
Din nenorocire, împrejurări neprevăzute au îm:
pedicat

de câţivă

ani marile

concentrări

de toamnă,

aşă de necesare pentru desvoltarea noastră militară
şi cari trebue să fie privite de corpul ofițeresc ca
răsplata muncii sale în cursul anului.

Salutăm dar cu vie mulțumire școala practică, ce
făcut în zilele acestea cu cadrele trupelor.
Această întrunire militară a fost o mică despăgubire pentru suspendarea manevrelor și totodată o

am

mare

plăcere,

fiindcă

Ma pot

d-voastre.
183
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azi în mijlocul
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Urând ca să ne întâlnim anul viitor împreună cu
trupa pe câmpul de manevre, ridic acest pahar în
onorul armatei şi în deosebi în sănătatea ofiţerilor

Corpurilor Il și III de armată.

up

Toast
la dejunul din Galaţi.
30 Septemvrie (12 Octomvrie)

Viu totdeauna
d-voastre.

cu

însă

am

Astădată

o mare

1893. |

bucurie

mijlocul

în

|
avut

o

dorință

deosebită

a

vizită Galaţii, aflând că, prin ivirea cholerei, orașul
a trecut prin timpuri grele și că comerțul său a fost

jignit.

Sunt adânc mișcat că, cu toate aceste, Gaălăţenit
Mi-au făcut o primire atât de strălucită şi de căldu-.
roasă, pe care Mi-o voiu aminti-o totdeauna cu o ade- .
vărată plăcere.

Am multă speranță că călătoria Mea prin marile

noastre porturi va contribui, ca încrederea să renască.
și ca afacerile să reieă un nou avânt.
Asigurându-vă că voiu păstră și în viitor cel mai:
viu interes pentru desvoltarea și propășirea Galaţilor,:

cari Mi-au dat atâtea dovezi de dragoste și de devotament,

vă

mulţumesc

din

suflet

de

bunele

voastre:

urări şi de frumoasa întâmpinare ce Mi-aţi. făcut, și

inchin acest pahar în sănătatea orășenilor, dorindu-le:

|

toate fericirile.

«fn
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Toast

|

la prânzul din Brăila.
go Septemvrie (12 Octomvrie)

1893.

Am luat cea mai vie parte la toate grijile, prin
cari Brăila a trecut în timpul cholerei, care a lovit
în comerţul

său.

Atunci, deși departe de ţară, cugetările Mele
erau în mijlocul d-voastre, urmărind de aproape greu:
tăţile ce orașul a străbătut.
Astăzi, sunt fericit că am putut reveni la Brăila,
care Mi-a dat de atâtea ori dovezi de dragoste şi de
- devotament şi care M'a primit cu atâta entuziasm.

„

Doresc

din suflet ca vizita Mea să aducă

o în-

dreptare în comerţ, fiind sigur că el va luă o desvoltare
neașteptată, prin îmbunătățirile făcute în amândouă porturile, și mai ales prin instalarea dockurilor și între-

prozitelor, ce vor înlesni și grăbi toate transacţiunile.
Mulţumindu-vă de călduroasele voastre urări, ridic paharul Meu pentru prosperitatea Brăilei și în sănătatea orășenilor.
se

__.

Proclamaţie

către ţară

cu ocazia naşterii A. S. R. Principelui Carol (1).
Castelul Peleş, 3 (15) Octomvrie
CAROL,

1893.

.

Prin graţia lui Dumnezeu ŞI voinţa naţională, Nege
al: României,
La foti de fală şi viitori, sănătate :
(1) lată şi buletinul pe care Regina Angliei şi Impărăteasa Indiilor
l-a publicat. a doua zi în ziarele din Londra cu ocazia naşterii A.S. R.

Principelui Carol:
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Astăzi, prin binecuvântarea Înaltei Providenţe,
Principesa Moştenitoare, iubita Mea Nepoată, a dat
naştere unui fiu care a primit numele de Carol.
Prin acest fericit eveniment, dinastia Mea capătă
o nouă întărire şi ţara încoronarea unei dorințe de
atatea ori rostită în timp de o jumătate de secol.
Un Prinţ născut pe pământul României, crescut
în mijlocul naţiunii, peste care într'o zi este chiemat să
domnească, va fi legătura cea mai puternică între Dinastia Mea şi această scumpă ţară, căreia de douăzeci și

şeapte de ani "i am consacrat silințele și cugetările Mele.
Nu Ma indoiesc că bucuria Familiei Mele va fi

sărbătoarea întregii Națiuni. Pe Prinţul nou născut îl
Incredinţez cu mândrie dragostei și devotamentului po-

porului Meu iubit.
Dat în Castelul
anul 1893.

Peleş, în

ziua de 3 Octomvrie

a
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
Sinaia, 5 (17) Octomvrie

1893.

Scumpul Meu Președinte al Consihului,
Fericita naştere a unui Principe în Casa Noastră
îndeplinește o dorinţă scumpă

inimii

Noastre.

Indoit

<Maiestatea Sa a primit ieri bucuroasa ştire a fericitei uşurări a
iubitei Sale Nepoate, Principesa Ferdinand a României, şi a naşterii unui fiu.
Acest al 1-lea Strănepot al Maiestăţii Sale Reginei este născut
în ziua aniversară a naşterii Unchiului Său Prințul Moștenitor de SaxaCoburg şi Gotha şi in ziua aniversară a logodnei M. S. Reginei cu Prin.
cipele Consorte..
Un serviciu divin se va oficiă în Castelul de Balmoral, la care
va asistă toată familia regală şi imperială.»
186

1893
de mare

însă Ne-a fost bucuria,

când am văzut cu ce

căldură ea a fost împărtășită de întregul popor român.
Din toate părţile ţerii, numeroase adrese de felicitări
Ne-au mărturisit în adevăr mulțumirea sufletească, cu

care s'a primit vestea acestui însemnat eveniment.
Neputând mulțumi fiecărui în parte, după cum am dori,
îndeplinim o dulce îndatorire rugându-vă, scumpul Meu
Preşedinte al Consiliului, a exprimă autorităţilor, diferitelor instituţiuni și societăţi, ca și tuturor persoanelor private, domni și doamne, din partea Noastră
şi din partea Principelui și Principesei României, cât
suntem de mișcaţi și recunoscători pentru această nouă
şi scumpă dovadă de dragoste, cu care poporul român

ştie a încunjură pe Familia sa Domnitoare în zilele de
fericire, ca şi în cele de restriște
Facă bunul Dumnezeu ca frumoasele urări, ce sau
adus în jurul leagănului Principelui nou născut, să
se îndeplinească, spre binele şi mărirea scumpei noastre ţeri.
Primiţi, scumpul Meu Președinte al Consiliului, încredințarea afecțiunii ce vă păstrez.
Castelul Peleș, în 5 Octomvrie 1893.
Sie

Răspuns
la felicitările d-nei Pia Brătianu, la Florica.
Sinaia, 5 (17) Octomvrie

1893.

Caălduroasele voastre urări pentru naşterea întâiului Principe român din Casa Mea le-am primit cu
vie bucurie. Din tot sufletul vă mulțumesc ca şi întregei
Voastre familii de cuvintele așă de bine simţite ce-Mi
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adresaţi pentru acest fericit eveniment, și am un adâne
regret că scumpul Vostru Soţ numai este între noi,
spre a vedea împlinirea acestei mari dorințe a poporului român.

asa
Răspuns

la felicitările Principelui D. Ghica.
Sinaia, ş (17) Octomvrie

Am

1893.

fost sigur că d-voastră veţi luă cea mai vie

parte la fericitul eveniment de familie, care stabileşte
pentru totdeauna dinastia română în scumpa noastră ţară.
Va mulțumesc,

cași familii d-voastre,

de

bunele

”

voastre urări ce Ne exprimaţi.
«daa
Răspuns

o

la scrisoarea

de felicitare a lui Al. Papadopol: Calimah,
Membru

al Academiei

Sinaia, 5 (17) Octomvrie

Române.
1893.

Am
și urările
naşterea
Va

primit cu o vie plăcere scrisoarea d-voastră
așă de bine simţite ce-Mi exprimaţi pentru
întâiului Principe român în dinastia Mea.
mulţumesc din suflet de partea adâncă și căl-

duroasă

ce luaţi la acest

fericit eveniment, care

o puternică chezășie pentru viitorul României.
ste

188
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Răspuns
la felicitările Consiliului de Ministri, cu ocazia celei de a 8o

aniversări a naşterii A. S$. Regale Principesei losefina.
9 (21)

Octomvrie

1893... -

Sunt adânc mișcat că Consiliul de Ministrii îşi amin-

teşte de o zi care este cea mai scumpă a inimii Mele.
Sa dea Dumnezeu ca călduroasele D-voastre urări
să se împlinească încă mulți ani pentru fericirea Fa:
milii Mele.
Vă mulțumesc, precum şi D-lor Miniștri, pentru

această nouă dovadă de simpatie.

|

«dap
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
Bucureşti,

Domnilor

15 (27) Noemvrie

1893.

Senalori,

Domnilor Deputaţi,
Astăzi, mai mult decât oricând, Mă simt fericit
de a Mă găsi în mijlocul Reprezentanţiunii naţionale.
Căsătoria iubitului Meu Nepota fost binecuvântată
de Providență. Naşterea pe pământul României a tânărului Principe Carol a strâns şi mai mult puternicele
legături, cari unesc Dinastia Mea cu soarta acestei ţeri
și asigură pentru vecie viitorul ei.
Cu acest prilejiu, am avut mulțumirea să constat
incă odată cât de adânc înfipte în inimile naţiunii sunt

dragostea şi credinţa către Tron.
189 -
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Dommlor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Şi anul acesta putem constată cu o vie mulțumire
că toate Puterile proclamă, în orice împrejurare, voinţa

lor nestrămutată de a păstră lumii nepreţuitele binefaceri ale păcii.

Țara noastră trebue să se fericească
solemne

declaraţiuni,

de aceste

cari, asigurând liniştea Europei,

ne permit să lucrăm la desvoltarea noastră pe toate
căile progresului.
Politica României fiind şi dânsa călăuzită de aceeaş
dorinţă, raporturile noastre cu toate Puterile sunt ami-

cale şi pe deplin satisfăcătoare.
Puteţi dar, fără altă preocupare,

urmâri

şi desă-

vârşi opera de reforme, cu care va însărcinat acum
doi ani încrederea naţiunii și pe care cu atâta râvnă
şi cu atâta succes aţi realizat-o în parte în sesiunile
precedente.
Pe lângă proiectele de legi prezintate dejă dvoastre de către Guvernul Meu și cari, din lipsă de

vreme, au fost amânate pentru est-timp, nevoile mereu

crescânde ale vieţei noastre de Stat cer dela luminatul
d-voastre patriotism să cercetaţi și nouele măsuri, menite a desăvârși lucrarea intreprinsă de d-voastre.
Pentru

a completă

reforma

administrativă,

Gu:

vernul Meu va supune deliberărilor -d-veastre legea
electorală comunală şi legile asupra organizării comunei
rurale și asupra poliţiilor, iar pentru a întregi reforma
școalei așă de bine începută, legea asupra învățământului secundar și superior.
190
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Mai multe legi privitoare la lucrările noastre pu:
blice

se află în

deliberarea

d-voastre,

din

sesiunea

trecută. Guvernul Meu va sfârși această lucrare, depunând un proiect de lege asupra regimului apelor
şi un altul asupra răspunderii întreprinzătorilor în caz
de accidente.
Ministerul Justiţiei vă va prezintă legea modificătoare

a cărţii a treia din

Codul

de comerţ,

legea

de organizare a Ministerului și legea de expropriaţiune
pentră cauză de utilitate publică.
Desvoltarea producţiunii actuale a ţerii și deschiderea de nouă isvoare de avuţie a fost constanta
preocupare a Guvernului Meu. In scopul acesta, Ministerul de Domenii vă va cere modificarea legii silvice şi va îndeplini prescripțiunea Constituţiunei care
pune cu drept cuvânt legea minelor între legile obli-

gatorii. Și una şi alta din aceste două legi vor căută
să împace interesele generale cu cel mai scrupulos
respect al drepturilor private.
Situaţiunea favorabilă, la care au ajuns finanţele
Statului în anii din urmă, se mănţine tot atât de satisfăcătoare.
Exerciţiul trecut 1892— 1893 sa soldat cu un
excedent de peste trei milioane, fără să fi fost nevoe
de a se atinge resursa extraordinară de 3.887.000 lei
din excedent,

prevăzută

în bugetul

respectiv,

şi

Mi-

nistrul Meu la Departamentul Finanţelor vă va supune
cuvenitele propuneri pentru întrebuințarea sumelor de
cari dispune astăzi tezaurul public din excedentele
succesive

ale exerciţiilor

închise.

Incassările primelor șease luni ale anului budgetar
curgător au întrecut şi est-timp evaluaţiunile corespun191
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că și acest

zătoare şi este dar probabil
va încheiă în aceleaşi bune

exerciţiu se

condițiuni.

Aceste rezultate permit ca bugetul pe 1894—
1895, care este dejă pregătit, să se prezinte echilibrat
numai cu mijloace normale, fără adaos de impozite.
sau mijloace extraordinare, cu toate ca am avut a face
faţă trebuinţelor ce isvorăsc din punerea în aplicare
a reformelor dejă votate de Corpurile Legiuitoare în
diversele ramure ale administraţiunii publice.
Mulțumită reformei sistemului nostru monetar și
a consolidării valutei, săvârşite cu succes la momentul
oportun, țara noastră s'a găsit la adăpost de perturbaţiunile ce a provocat în alte ţeri criza argintului.
Creditul Statului român este bine întemeiat și
fluctuaţiunile neînsemnate ce s'au ivit în urmă în cursul
efectelor noastre, își au sorgintea în cauze cu totul
străine

de situaţiunea

noastră

financiară.

Proiectele relative la modificarea legii licențelor
şi la revizuirea legii patentelor sunt gata a se supune
domniilor-voastre, spre a fi luate în deliberare împreună cu proiectele rămase nevotate din sesiunea
precedentă, completând astfel succesiv opera între:

prinsă pentru reformarea sistemului și organizăriinoastre

finanţiare.
Experienţa facută cu noul tarif vamal şi trebuința
de a asigură produselor noastre agricole pieţele cele
“mari de consumaţiune ale Europei ne impun o modificare parţială a acestui tarif, modificare însă care nu
va atinge întru nimic protecţiunea industriei naţionale.
Studiind convenţiunea încheiată de Guvernul Meu

cu Imperiul German și care va fi supusă deliberărilor

“domniilor-voastre, vă veţi convinge că am isbutit să
192
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ărgim debuşeurile
a știrbi câtuș de
autonom o acordă
Armata este

producţiunii noastre agricole, fără
puţin protecţiunea pe care tariful
industriei noastre.
pe aceeaş cale de propășire cași

în anii din urmă. Ţara se poate cu încredere răzim
ă

pe dânsa. Un simţemânt
anul acesta să suprimăm
de

toamnă,

de prudenţă ne-a făcut în
concentrările și manevrele

așă de necesare instrucţiunii ei; experienţa

a dovedit însă în destul că, pe viitor în acele
aș împrejurări, nu va mai fi nevoe a face un asem
enea
sacrificiu.

Reforma

Codului penal militar şi a legii de or-

ganizare a Statului-Major general vor. fi supus
e
sesiunea actuală studiului Domniilor- Voastre.
Domnilor

în

Senatori,

Domnilor Deputati,

Țara
șirea

așteaptă

înţeleptelor

neobosita

Domniile-Voastre
cărora

Domniilor-Voastre

veți fi şi în sesiunea

Mă indoesc că opera
rămânea

dela

reforme,

actuală

desaăvar-

le-aţi închinat

munca.
la aceeaș

Lucrând

deja

astfel,

înălțime, și nu

legislativa a acestei Adunări

va

una din cele mai însemnate ale vieţei noastre

parlamentare și va constitui o pagină
analele României.
Dumnezeu
Voastre.

să binecuvinteze

memorabilă în

lucrările

Domniilor-

Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,
L. Ca-

targiu; Ministru

Agriculturii, Industriei, Comertului şi Domeniilor, P.
P.

Cuvântări și scrisori, — J[].
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Carp; Ministru Afacerilor străine, Al.
M. Germani ; Ministru

Lahovari ; Ministru

de Finante,

de Justiţie, Al. Marghiloman; Ministru de Resbel,

General I.. Lahovari; Ministrul Lucrărilor publice, C. Olănescu; Ministru
Cultelor şi Instrucțiunii. publice, Tache Ionescu.
arată.

gt

Răspuns

Senatului.

la Adresa

3 (13) Decemvrie

Domnule

Preşedinte,

Domnilor

Senatori,

1893.

Sunt totdeauna fericit când primesc din partea
Senatului expresiunea sentimentelor sale de dragoste
și de credință. Astăzi,

însă, mai

mult

decât

ori când,

inima Mea este plină de bucurie văzând iubirea cu
care Reprezentanţii naţiunii înconjură Familia Mea,
care, prin noul vlăstar sădit pe acest pamânt, Și-a
întărit și mai temeinic legăturile Sale cu scumpa noastră Românie. Dacă acest fericit eveniment se poate
privi “de generaţia actuală ca o răsplată a lungilor
sale stăruinţi întru conservarea

operei naţionale, el se

prezintă pentru generațiile viitoare ca o chezăşie plină
de speranţe.
Legile însemnate, ce se vor supune desbaterilor
Senatului, deschid şi în sesiunea aceasta un câmp întins activităţii D-voastre. Sunt convins că, însuflețiţi
de

dorinţa

binelui

obştesc,

veţi da

Guvernului

Meu

“un sprijin înțelept pentru a duce mai departe opera
începută, adică: îmbunătăţirea legislațiunii şi desvoltarea forțelor productive ale țerii.

„Plin
natului,

de încredere în patriotismul încercat al Senu Mă

îndoesc

că el va lucră .cu

194

râvnă

și

1893

bărbăţie la împlinirea acestei inalte misiuni. Cat pentru
Mine,

condus fiind numai de simţemântul datoriei, sin-

gura mea țintă, cași singura mea dorinţă, este de a
așeză Statul român pe temelii neclintite, cari să asigure viitorul său.
Vă mulțumesc, D-lor Senatori,

din

tot sufletul, în

numele Reginei șial Meu, precum și în numele Principelui Moștenitor și al Principesei Maria, pentru călduroasele urări ce-Ni le aduceţi; ele Ne sunt scumpe
Şi găsesc

în inimile

Noastre

un adanc

răsunet

de re-

cunoștință.

uZP
Răspuns

la Adresa

Adunării

16 (28) Decemvrie

Domnule

Președinte,

Domnilor

Deputat,

Deputaților.

1893,

Cu vie mulțumire am ascultat Adresa Camerei
Deputaţilor și primesc, cu deosebită recunoștință, asigurările sale de dragoste și de credinţă, cari Îmi sunt
foarte preţioase.
Sentimentele de bucurie ce Corpurile Legiuitoare
Ne-au arătat cu atâta căldură, cu prilejiul naşterii
Principelui Carol, Ne sunt o nouă și scumpă mărturie
despre bucuria ţerii întregi. Această manifestaţie una-.
nimă Mă va îndemnă şi mai mult de a împlini datoriile Înaltei Mele chemări; ea este totdeodată Şi o
frumoasă

răsplătire

a muncii

nepregetate

ce am

chinat fericirii şi măririi scumpei noastre patrii.
Dorinţa,

în-

de care sunteţi însufleţiţi, de a îndreptă

toată activitatea D.voastre

195

spre

conștiințioasă

înde-

|
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plinire

poate

edinţată, nu
a însemnatei sarcini ce vă este încr

da decât

roade

folositoare pentru propășirea

e, căci numai
ţerii și întărirea bunei sale stări economic
oltării cari
acele State pășesc inainte pe calea desv

sunt

cârmuite cu prevedere

și hotărire. Nu Mă în-

ură un adedoesc, dar, că şi sesiunea aceasta va asig
ptărilor navărat progres şi va răspunde astfel aşte
țiunii.

mulţi ani
Urarea D-voastre de a Mă vedeă încă
at -de încredeconducând destinatele României, înconjur
c și vă mulțurea naţiunii întregi, M'a mişcat adân
de dragoste ce
mesc din suflet pentru toate dovezile
și Principesei
arătaţi Reginei, Principelui Moștenitor
de simţemintele
Maria, cari de-apururea sunt pătrunşi
cele mai calde pentru ţara noastră.

eZă
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1894.
Ordin

de

zi către

armată.

Bucureşti, 1 (13) Ianuarie 1894.

Ostaş:,
Anul cel nou sosind,

pe voi vă

dincioși apărători ai ţerii şi
mândru că sunt Căpetenia
Insuflețiţi de sfânta-vă
că în orice împrejurare veţi

chemare,

găseşte

tot cre-

ai Tronului, iar pe Mine
voastră.
|
datorie şi Eu sigur fiind
răspunde la înalta voastră

sprijiniţi-vă totdeauna

pe ingrijirea şi dra-

gostea Mea.
Ofiţeri, subofiţeri și soldaţi, vă urez ani mulţi și
fericiţi!
ata

Răspuns

la felicitările Inaltului Cler, ale Consiliului de Ministri şi ale
inalte: Curți de Casaţie şi Justiţie.
1 (13) Ianuarie

1894.

Am început anul nou prin a îndreptă întâiul nostru
gând către Dumnezeu, rugându-l să binecuvinteze și
să ocrotească

scumpa

noastră

197

ţară.
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Paătruns de o vie recunoştinţă pentru toate harurile
pe cari Cerul le-a răspândit asupra noastră, sunt adânc
mişcat de cuvintele pline de dragoste și de bunele
urări ce-Mi adresaţi. Le primesc mai cu seamă pentru
fericirea României, care este nedespărţită de fericirea
|
Mea.
Doresc

din

fundul

inimii,

ca anul nou

să fie tot

"aşa de spornic ca cel ce sa încheiat şi care ne-a adus
realizarea speranţelor noastre celor mai scumpe.

Mulţumindu-vă și în numele Reginei și ale Familiei

Mele de călduroasele d-voastre felicitări, pe cari le
ieau ca o buna prevestire pentru noi toţi, vă urez ani
mulţi şi fericiţi!

ep
Cuvântare

către Academia
18 (30) Martie

Română.
1894.

Simt totdeauna o vie mulţumire, când pot arătă
Academiei marele interes ce am pentru activitatea sa;
viu dar astăzicu deosebita plăcere în mijlocul d-voastre,
spre a vă aduce urările Mele de bună-venire şi a luă
parte la lucrările d-voastre.
Sunt tocmai zece ani de când am întemeiat un
premiu anual pentru o carte cuprinzătoare a tuturor
cuvintelor limbii române, aşă de bogată în felurite
expresiuni. Un început de o erudiţiune vrednică de
admiraţiune s'a facut. Toţi dorim să ne bucurăm întrun
timp nu prea depărtat de această lucrare însemnată,
şi mai ales Noi, cari am trecut pragul unei jumătăți
de secol din vieaţa noastră. Prin Magnum Etymolo19%

1894
gicum Romamae, distinsul său autor, caşi Academia,
își vor ridică un: monument neperitor; iar Eu pururea
voiufi mândru că am îndemnat la o muncă, ce va

deveni un isvor nesleit pentru limba.noastră şi filologie.
Mulţumindu-vă pentru simţemintele de dragoste
și credință, ce Academia Imi mărturiseşte în toate

împrejurările și mai cu seamă în fericitele evenimente
ce privesc Familia Mea, declar ședința deschisă.
ada

Cuvântare

la investitura Episcopilor Buzăului şi al Argeşului.
20 Martie

Incredinţând

(1 Aprilie)

1894.

Prea Sfinţiilor Voastre cârja epis-

copală ca semn al puterei duhovnicești, cu încredere
vă văd pornind în eparhiile voastre spre a îndeplini
înalta voastră chemare. Nu Mă îndoesc că deapururea
veţi fi pătrunși de sfânta voastră datorie și că veţi
desfășură toată sârguința spre a vă atrage binecuvântarea Cerului şi dragostea turmei voastre sufleteşti.

Prea Sfinhte Episcop al Buzăulmu,
Eşti chemat a cârmui o eparhie unde vei găsi
urme adânci de evlavie a străbunilor noştri; în creerii
munților,

ca

și în fundul

văilor,

ei au

ridicat

sfinte

locașuri spre a puteă trăi retrași de vieața sgomotoasă
a lumii, închinându-se numai la A-Tot-Puternicul. Multe
biserici împrăștiate în locuri singuratice, sunt încă
astăzi dovezi netăgăduite a credinţei din vremurile de
aspre griji când ţara eră pradă năvălirilor şi tur199

1894
burărilor răsboinice. Prea Sfinţia Ta ai, în acelaș timp,
ca să-Ţi slujească drept pildă, pe Episcopii Chesarie
şi Dionisie,

au ridicat
neşterse.
pe urmele
povăduind

cari prin nemărginita lor hărnicie și râvnă

eparhia Buzăului,
Nu Mă îndoesc că
acestor doi păstori
iubirea de patrie

unde au lăsat amintiri
Prea Sfinţia Ta vei păși
vrednici și învățați, proși de lege.

Prea Sfinhite Episcop al Argesului,
Mândru poţi fi că te sui pe scaunul acestei
eparhii cu un trecut istoric aşă de însemnat. De trei
veacuri şi jumătate se înalță, pe frumosul mal al Argeşului, falnica bisericăa lui Neagoe-Voevod, privită,
pe acea vreme, de tot Răsăritul ca o adevărată minune.
Multe vijelii, foc şi cutremur

trecură,

în cursul

peste acest sfânt locaş ce ajunsese aproape

anilor

de peire.

Insă, în zilele de redeșteptare a simțemântului naţional,

când România se ridică ca Stat de sine stătător, biserica episcopală de Argeş, se reclăd), şi astăzi ea
străluceşte, în vechia sa splendoare, ca o mărturie
trainică a credinţii poporului din trecut şi a puterii
sale de vieaţă în prezent.
Doi episcopi au cârmuit sub Domnia Mea această
frumoasă eparhie și amândoi, prin râvna şi dragostea
lor pentru biserică şi ţară, sau suit la treapta de Mitropoliţi ai Regatului, înălțând prin aceasta, încă şi mai
mult, scaunul episcopal al Argeșului.
Prea

Sfinhit Părinţi,

Duceţi-vă acum în eparhiile voastre spre a munci
cu osârdie şi statornicie la cinstirea bisericii şi la binele
200
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norodului; vă urez să i culegeți cu imbelșugere roadele
bunătăţilor ce veţi semănă împrejuru-vă:
Mulţumindu-vă

pentru

simţemintele

ce ne arătați

prin călduroasele voastre cuvinte, va dorim Prea sfințiilor Voastre ani mulți și fericiţi pe scaunele voastre
episcopale.

“pp
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
24 Martie (5 Aprilie) 1894.

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

Închizând astazi a treia sesiune a acestei legislaturi, vă mulțumesc

de activitatea

rodnică

ce

aţi de-

pus, spre a conduce cu un pas mai departe opera legislativă ce v'a supus Guvernul Meu pentru îmbunatăţirea diferitelor ramure ale administraţiunii publice.
Votând,

cu o lună

înainte

de

aplicarea

lui,

un

buget echilibrat numai cu mijloace normale, fără adaos
de impozite

sau resurse

extraordinare,

aţi dusăvârşit

programul îndreptării finanțelor noastre, urmat cu înțelepciune şi stăruinţă de șease ani necurmat.
Această politica a primit încurajarea şi răsplata
ei prin constatarea, la finele exerciţiului 1892—1r893,
a unui excedent de 24 milioane, fapt unic în analele
noastre financiare. Întrebuințarea acestui excedent s'a
făcut astfel, în cât pe de o parte ne-a scutit de a mări

datoria publică cu 11.000.000 aproape, iar pe de altă
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din bugeparte a făcut să dispară o ultimă anomalie
tele noastre.
Legea pentru o Bancă Agricolă este destinată a
ajută clasa atât de însemnată a proprietarilor şi arendașilor, cărora le va pune la îndemână un credit. mai
eftin, ceea

ce le este atât de necesar, în vederea mai

cu seamă a crizei de preţuri de care sufere producţiunea agricolă în lumea întreagă.
Tot pentru a ajută și a sprijini agricultura noastră, acest principal isvor al avuţiei naţionale, ați votat
tractatele de comerţ cu Germania, cu Austro-Ungaria,

cu Belgia, adecă cu cele trei.ţeri cari, după Englitera,
țin primul rang în comerțul nostru exterior. Prin aceste

tractate, ne-am asigurat pe acele târguri egalitatea de
taxe vamale pentru toate produsele noastre; prin acel
cu Germania mai cu seamă, am dobândit chiar fixitatea
şi consolidarea lor pe un timp îndelungat. În schimbul
unui asemenea beneficiu, n'am sacrificat nimic din taxele
tarifului nostru destinate a încurajă și a apără îndustria noastră născândă.
Din proiectele rămase nesăvârșite din sesiunea
trecută, D-voastre, prin votarea legilor judeţene și comunale, aţi completat opera reformei administrative;
prin votarea legii judecătoriile de ocoale, ați desăvârșit
asemenea reforma noastră judecătorească, începută în
sesiunile trecute prin importantele legi cari au organizat magistratura dela Curți și Tribunale și au introdus
principiul inamovibilităţii. In sesiunea actuală v'aţi ocuput de acea treaptă judecătorească care, cercetând afacerile mai mici, totuș are pentru majoritatea poporațiunii noastre o importanță de căpetenie, prin nume-

roasele interese ce le regulează.
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Legea organizării Ministerului de Externe, legea
prin care se reformează Corpul technic de lângă Ministerul Lucrărilor publice, mai multe legi ale Ministerului Domeniilor, vor aduce asemenea simţite îmbunătăţiri în trei ramure însemnate ale administraţiunii

ţerii.

|
|
Prin creditele ce le-aţi acordat, pe lângă cele atât
de importante votate din sesiunile trecute, pentru continuarea reţelei noastre de căi ferate, pentru restaurarea sau ridicarea din nou a monumentelor noastre
bisericești și a institutelor de cultură, aţi dat un

nou

avânt acestui curent de civilizaţiune pe toate căile, în
care România a intrat de un sfert de secol încoace şi
pe care merge cu paşi așăâ de repezi şi siguri, în cât
şi-a atras stima și încrederea tuturor naţiunilor Europei.
Armata noastră, pentru care sa făcut atât în sesiunile trecute, n'a rămas uitată nici în sesiunea actuală.

Legea pentru sporul de lefial Căpitanilor și Maiorilor răspunde dorinţei tuturor de a îmbunătăţi soarta
unor ofițeri demni de solucitudinea ţerii. Dorinţa aceasta
legitimă trebue însă mărginită prin grija de a nu aduce
o sdruncinare în echilibrarea bugetelor noastre.
Reforma Codului de justiție militară răspunde mai
bine modificărilor din urmă întroduse în organizarea
armatei noastre. Prin îndeplinirea însă a câtorva lipse,
s'au luat măsuri pentru a se întări disciplina, acea virtute care este cea dintâiu a unui oștean și fără de care

celelalte, în loc de a fi o forţă, devin o slăbiciune și
o primejdie naţională.
Operei legislative fecunde a acestor trei sesiuni
trebue să-i urmeze acum opera, tot atât, dacă nu și mai

importantă, a aplicării în fapt a acestor legi. Trebue
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ca unele

moravurile

din

ele mai cu seară

poporaţiunii noastre, care

târziu înțelepciunea

cu încetul în

să intre

va

preţui

mai

și foloasele lor.

Pentru aceasta, Guvernul simte necesitatea unei
activităţi stăruitoare și neimpedecată de altfel de ou
|
paţiuni.
Dommilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Lucrarea

D-voastre

din

sesiunea

actuală,

fără a

fi încă completă, este însemnată și binefăcătoare. Puteţi dar să vă întoarceţi în căminurile d-voastre cu conștiința că vaţi împlinit cu prisos datoria şi că, mulțumită muncei D-voastre, ţara noastră iubită a făcut încă
un pas pe calea fără hotar a progresului.
În numele Meu şi al ţerii, vă mulțumesc.
Eu declar închisă sesiunea actuală a Corpurilor
Legiuitoare.
Bucureşti, 24 Martie 1894.
Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru
interim la Resboiu, L. Catargiu; Ministru Agriculturii,
tului şi Domeniilor, P. P. Carp; Ministru Afacerilor
vari; Ministru de Finanţe, M. Germani; Ministru de
ghiloman ; Ministru Lucrărilor publice, C. Olănescu;
şi Instrucțiunii publice, Tache Ionescu.
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Răspuns

la cuvintele de bună-venire rostite de Azarian Effendi,
în numele Comisiunii Europene a Dunării.
Sulina, 4 (16) Maiu

atins de amabilele

Adânc

1894.

d-voastre

cuvinte,

vă

mulţumesc de bunele urări ce-Mi exprimaţi în numele
Comisiunii Europene.
Incă dela întâia Mea vizită la gurile Dunării, sunt
acum 27 de ani, am urmărit cu cea mai vie atenţiune
lucrările Comisiunii şi Mam bucurat de fiecare progres
ce

s'a

făcut.

Astăzi

resimt o adevărată

mulțumire

inaugurând

marea tăietură în braţul Sulinei, care este o. nouă și
importantă înlesnire adusa navigaţiunii Dunării-de-jos.
Felicit pe inginerii Comisiunii pentru concepțiunea

şi reuşita unei opere atât de insemnate şi ridic această
minunată cupa, pe care voiu conserva-o ca o prețioasă
amintire a acestei zile interesante, urând Comisiunii
și de aci inainte succese tot atât de strălucite în în
deplinirea marei și frumoasei sarcine pe care Europa
i-a încredinţat-o.
„să
Toast

la banchetul

din Sulina.

4 (16) Maiu

Frumoasa

1894.

sărbătoare, ce Comisiunea Europeană

a binevoit a-Mi oferi, va rămâneă totdeauna săpată în
amintirea
şi pentru

Mea. Îi mulţumesc cu toată sinceritatea, ca
amabilele atenţiuni ce Mi-a arătat.
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Am asistat cu o vie plăcere la inaugurarea marei
tăieturi în brațul Sulinei și pun mare preţ pe eminentele servicii, ce Comisiunea a adus prin lucrările sale
comerțului și navigaţiunii Dunării-de-jos.

România mai cu seamă

va

trage cel mai mare

profit din aceste lucrări, fiind asigurat debuşeul bosățţiilor sale agricole.
Sunt dar interpretul fidel al sentimentelor ţerii

de activitatea

Mele, mulțumind Comisiunii Europene

binefăcătoare, ce ea desvoltă de aproape 30 ani, și
închinând în sănătatea Suveranilor și Şefilor de Stat
reprezentaţi în acest moment, nu numai prin Corpul
diplomatic acreditat pe lângă Mine și membrii Comisiunii, dar încă prin staţionarele și vapoarele de răsBoiu,

a căror

dau

prezenţă

acestei

sărbători

o stră-

lucire cu totul particulară.
Salut cu simpatie și respect steagurile cari fâlfăe
astăzi la gurile

Dunării,

ale acestui maiestos fluviu de

care sunt legate amintirile tinereței Mele şi ale soartei vieţii Mele, iar ale cărui isvoare udă leagănul Fa-

miliei Mele.
și a Şefilor de Stat ai

In sănătatea Suveranilor
marilor

Puteri!

Răspuns

la telegrama Studenţilor universitari întruniţi în congres
la Constanţa.
Sinaia,

Calduroasele

12 (24) Septemvrie

urări

ale

1894.

Studenţilor

trimise

dela

malul Maării-Negre în munţii Carpaţilor au găsit un
răsunet recunoscător în inimile Noastre.
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Cu vii mulțumiri am primit asigurările de credinţa
din partea

tinerimii universitare,

pe care o voiu spri:

jind totdeauna în râvna și silințele ei, fiindcă neincetata Mea grijă este îndreptată asupra răspândirii instrucțiunii în toate stratele poporului.
aa

Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
Sinaia, 12 (24) Septemvrie

Scumpul

Men

1894.

Preşedinte al Consihului,

Insănătoşirea Reginei și întoarcerea Sa în ţara,
dupăo lungă absenţă, au fost salutate de întregul popor cu o așă vie bucurie și au dat loc la atât de multe
şi scumpe dovezi de iubire din partea sa, în cât nu
Ne putem opri dea arată mulțumirea nemaărginită ce
Ne cuprinde.
Strălucita şi călduroasa primire ce Ne-a întâmpinat la hotarul ţerii şi la Sinaia, precum și nenumăratele depeşi de felicitare, ce am primit din toate ju_deţele și orașele României, Ne-au mărturisit cu prisos
cât de sinceră este iubirea poporului român pentru
„Noi şi cât de strânse sunt legăturile ce-l unesc cu
Dinastia.
Această manifestare entuziastă și plină de afecțiune din partea scumpului Nostru popor va fi pentru
Noi un indemn nou de a consacră toate forţele Noastre la binele şi la propășirea lui.

În numele Reginei și al Meu, te rog dar să arăţi
tuturor

cât

am

fost

de mișcat
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împrejurare și cât de adâncă este recunoştinţa ce umple
inimile Noastre.
Primeşte, scumpul Meu Preşedinte al Consiliului,
încredințarea simțemintelor de înaltă stimă ce-ţi păstrez.
ufin
Toast
după

terminarea manevrelor.

Vasluiu, 28 Septemvrie (10 Octomvrie) 1894.

Cu un simţemânt de mândrie am străbătut, în aceste

zile de manevră, vechile câmpuri de luptă pe cari
marele Domn al Moldovei a câștigat cea mai strălucită isbândă, care a hotărit de viitorul ţerii și a avut
chiar înrâurire asupra evenimentelor din Europa. Nu.
mele lui Ștefan-Voda şi vitejia ostașilor săi găsea atunci
un puternic răsunet în toată lumea creștinească şi faptele sale răsboinice au rămas pururea ca vrednică
pildă pentru neamul românesc. Ele au împlântat într'însul virtuțile militare şi, după 400 ani, urmașii vitejilor din trecut au dobândit prin sângele lor mărirea

și neatârnarea României. Salut dar cu deosebită bu:
curie,

în

istorice,

locuri

aceste

o mare

parte

a ar-

matei Mele, sigur fiind că ea totdeauna va fi pătrunsă
de înalta sa datorie. Ridic paharul Meu în onoarea
Corpurilor III şi IV, cari și-au atras în timpul ma-

nevrelor via Mea mulţumire. Sper că veţi păstră de
aceste zile pline de învăţătură o amintire tot așă de
adâncă, precum este bucuria ce o resimt de a Ma
găsi în mijlocul d-voastre.

Sa trăească armata!
|

|
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Al doilea pahar îl ridic în onoarea judeţului și
orașului Vasluiu, cari cu dragoste și bucurie: M'au. în:
timpinat împreună cu armata. Mulţumindu-le de cal:
duroasa primire, urez judeţului și orașului prosperitate
ȘI bogăție, iar locuitorilor sanatate |

e
„ Cuvântare:

Ma

ia punereaa petrii fundamentale a noului Palat al: Postelor. şi
Telegrafelor în Bucureşti.
20 Octomvrie

(1 Noemvric)

1894.

Ridicarea acestui măreț Palat. pentru Postă și Telegraf dovedeşte din nou cât de puternic este avântul, care România a luat în toate ramurile publice.
Sunt abiă

go de ani că Posta internaţională, care este

un drept exclusiv al Statului, eră încă în mânile Pu:
terilor

vecine

și organizarea. acestui însemnat serviciu

încredințat unei misiuni străine.
- :
an
|
Astăzi, Posta și Telegraful, conduse rin noi insine,
au dovedit o administraţiune de frunte și au putut luă
parte cu vrednicie

la toate

congresele

internaţionale,

cari au regulat într'un mod minunat relaţiunile cu lumea

întreagă.

Pun dar, cu vie mulţumire, temelia acestui palat,
dorind ca dânsul să fie în curând isprăvit, spre a asigură unei administraţiuni, care a luat o desvoltare aşă
de mare, un adăpost. demn de importanţa. sa.

«fin
Cuvântări și scrisori.—II].
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Telegramă
către d-l Gheorghe

Gr. Cantacuzino, Preşedintele
la moartea mainei sale.

27 Octomvrie

Senatului,

(8 Noemvrie) 1894.

Regina și Eu luam cea mai vie parte la marea
durere de care d-voastră aţi fost incercat prin moartea iubitei voastre mame.
Dumnezeu să vă ajute în aceste împrejurări de
adâncă mâhnire.
“fân
Act

comemorativ

la serbarea nunţii de argint.
Bucureşti, 3 (15) Noemvrie

1894.

Sub Domnia Mea, Carol I, Domn şi Rege al României, în anul mântuirii 1869 și al Domniei Mele al
treilea, săvârșitu-s'a în ziua de 3 (15) Noemvrie, în
Castelul dela Neu-Wied, cununia Mea cu iubita Mea
soție Doamna și Regina Elisabeta, Principesa de Wied,
iar în ziua de 12 (24) Noemvrie făcut-am cu iubita
Mea

soție intrarea

vechile
ciosului

Mea

în Capitala

ţerii, unde, după

datine, în mijlocul veseliei obşteşti a credinMeu popor, am mers drept la Metropolie.

Acolo, în fața Noastră şi a înalţilor demnitari ai Statului, Metropolitul Ungro-Vlachiei și Primat al Ro-

mâniei a înălțat la Cer rugăciunile sfintei noastre

bi-

serici ca să Ne aibă sub a sa sfintă pază vreme îndelungata,

spre

a puteă

aduce

munca

şi sârguinţa

Noastră prinos pe altarul patriei.
Mare a fost indurarea Providenţei și multe faptele măreţe cari s'au împlinit de atunci până azi, când,
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în anul mântuirii 1894 şi al Domniei Mele
al doua:
zeci și optelea, iarâș venit-am cu iubita Mea
Soţie şi
Regină în mijlocul iubitului Meu popor, în acelaș sfânt
Jocaş, unde Metropolitul Primat, încunjurat de înaltu
l
cler, a îndreptat rugile sale către milostivul Creat
or,
ca să binecuvinteze nunta Noastră de argint şi
să Ne
țină, pe Regina şi pe Mine, sub puternica lui
pază,
ca să putem și de aci înainte închină vieţele Noas
tre
spre întărirea şi propăşirea Regatului pe care
l-am
întemeiat și a neamului cu a cărui vitejie am învia
t

slava

strămoşească.

Intru de-apururea amintire a acestei zile scumpe
inimii Noastre, întocmit-am acest act, care se va iscăli

de Noi, de Înalt Prea Sfinţia Sa Metropolitul Primat,
de Consiliul Meu
lor Legiuitoare,

de Ministri, de Președinții Corpuri:

de Primul

Preşedinte

al Îaltei Curți

de Casaţiune, de Preşedintele Curţii de Conturi
şi
de Primarul Capitalei, și se va păstră în Arhiv
ele
Regatului.
ta

Răspunsuri

la felicitările primite la serbarea nunţii de argint.
3 (15) Noemvrie 1894.
Inaltului Cler:

Mulţumim. din tot sufletul Înalt Prea Sfinţiei Voastre de călduroasele felicitări ce Ne aduceţi în nume
le
înaltului cler, precum și de frumoasa medalie pe
care

0 vom păstră ca o amintire dulce din partea cleru
lui român, pururea credincios Noua.
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Am

dorit să începem serbarea

Nunții

Noastre

mai
de argint prin închinăciuni către Dumnezeu, întoc
i pași
ca acum 25 ani, când am îndreptat primii Noștr
binecătre Metropolie, cu dor de a chemă asupră-Ne

LL
cuvântările Cerului.
Sprijinul şi mângâierile A-Tot-Puternicului ne sunt

i, ca totde nevoe în toate împrejurările vieţii. Astăz
Bisedeauna, rugăm Pronia Cerească să ocrotească
popor
rica Română şi să reverse asupra întregului

toate darurile sale.
Consiliului

de Ministri:

Primim cu deosebită bucurie

rostirea sentimen-

um Și
telor de credință și de dragoste ce faceţi, prec
vie sim:
călduroasele urări ce Ne aduceţi cu o atât de
ţire pentru ziua de astăzi.
această
Partea însemnată ce țara întreagă iea la
o sărbatoriun
aniversară, pe care Noi toți am dorit să
ini a prins
împreună, dovedește cât de adânci rădăc
ce-preţ au
în inima Românilor tânăra lor Dinastie și
de un stert
pentru dânșii cele întemeiate de mai bine
eze toate
de veac. Rugăm pe Dumnezeu să Ne păstr

noastre
puterile spre a le închină încă mulţi ani scumpei
patrii.
Corpurilor Legiuitoare :

mare
Urările Corpurilor Legiuitoare au pururea
ebită bupreț pentru Noi; astăzi le primim cu deos
că ţara încurie şi adâncă recunoştinţă, că simţim
Noastră de
treagă serbează cu Noi dimpreună Nunta
a Noastră
argint, îndeplinindu-se astfel cea mai scumpă
cul marei
dorință de a Ne găsi, în această zi, în mijlo

-

Noastre familii române.
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Legăturile ce Ne unesc cu ţara sunt așă de strânse,
au fost intărite prin atâtea evenimente însemnate, în
cât s'a stabilit între Noi o rudenie sufletească, așă că
totdeauna ne întâlnim într'un gând și într'o dorință:
mărirea și fericirea scumpei nostre patrii.
Înaltei Curți de Casaţie:

Astăzi, ca în toate împrejurările, Înalta Curte de
Casaţie Ne a mărturisit sentimentele sale de dragoste
și de credință, și din tot sufletul Vă mulțumesc pen-

tru bunele urări ce Ne aduce cu prilejiul Nunții Noastre de argint.
Urmăm cu un interes neschimbat activitatea d-voa-

stre, care a ridicat cu mult prestigiul justiţiei în ţară, și
vă urez, la rândul

Meu,

resplătiri

îndeplinirea înaltei d-voastre

tot mai mari întru

misiuni.

Primarului Capitalei:

Suntem foarte mișcaţi de a vedea cât de vie este
partea ce iubita Noastră Capitală ne arată la serbarea
Nunţei de argint, şi primim cu mare mulţumire urările ce Consiliul comunal Ne aduce cu acest prilejiu.
Frumosul dar ce Ne oferiţi Ne va aminti această
neuitată zi, precum şi simpatiile ce a deșteptat în inimile tuturor.
In toate împrejurările vieţii Noastre, Capitala a
fost în fruntea manifestărilor patriotice şi a împărtășit
cu Noi grijile și bucuriile, dându-Ne dragostea şi credinţa sa; astfel s'a stabilit între

Noi și dânsa legături

atât de strânse în cât nimic nu le mai poate desface.
Vă rog să împărtășiţi aceste sentimente iubitei
Noastre Capitale, căreia iubirea Noastră este pentru
totdeauna asigurată.
|
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Academiei

Române:

Primim cu deosebită plăcere urările ce Academia
Română Ne aduce de Nunta Noastră de argint.
Legăturile ce au urmat între Noi şi Academie
sunt așă de vechi și strânse, în cât nu Ne-am îndoit
de via parte ce această instituțiune va luă, împreună
cu ţara întreagă,

la aniversarea

de astăzi.

Va vom păstră neincetat, Regina și Eu, toată a
Noastră simpatie și Ne veţi găsi de-a pururea în fruntea
voastră de câte ori va fi vorbă de limbă şi de literatură română, cari ne-au devenit aşă de scumpe și
cari sunt

expresiunea

cea

mai înaltă

a conștiinței ro-

mâne.
Universităţii din București:

Primim

cu vie mulțumire călduroasele urări ce Ne

aduceţi în numele Universităţii și preţuim grăbirea cu
care luaţi parte la serbarea Nunţei Noastre de argint.
Cu bucurie Îmi amintesc că la întâia serbare universitară — o lună abiă după câsătoria Noastră — am
venit, împreună cu Regina, în mijlocul Corpului profesoral, şi că, în cuvântarea Mea, V'am arătat cât
sunt de fericit de a aveă lângă Mine pe tânăra Doamnă,
la începutul vieţii Sale românești, tocmai în ziua deschiderii şi inaugurării templului științei, menit a lu-

mină calea viitorului nouei Sale patrii.

De atunci Universitatea a ştiut să dobândească
în Stat un loc de onoare, şi însemnate sunt serviciile
ce le-a adus Națiunii Române.
Ca şi în trecut, vom păstră interesul cel mai viu
înaltului învăţământ, care este hrana sufleteasca a
poporului.
.
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1804 Armatei:

Urările armatei Ne sunt totdeauna scumpe. La
credința ce Ne arată în toate împrejurările răspundem prin dragostea Noastră. De când am avut feri.
cirea Eu de a o conduce la isbândă, iar Regina de

a dobândi,

prin alinarea

suferințelor,

frumosul

nume

de Mama răniților, s'a stabilit între Noi o îndoită legătură, care Ne unește pentru vecie.
Privim acum cu o nemărginită încredere pe scumpa
Noastră armată, şi îi mulțumim de felicitările sale cu
prilejul Nunții de argint.
se
Scrisoare

„către Preşedintele Consiliului de Ministri dăruind 200.000
lei
pentru înfiinţarea unei Casse de ajutor pentru săteni în vreme
de secetă.
Sinaia, 6 (18) Noemvrie

1894.

Scumpul Meu Președinte al Consiliului,
Măreaţa şi călduroasa manifestare, ce ţara întreagă a făcut Reginei și Mie cu prilejul a 25-ei aniversări a căsătoriei Noastre, Ne a umplut inima de
o
nemărginită bucurie.
La mişcătoarea demonstraţiune ce am întâmpinat,
nu putem răspunde decât cu aceeaș iubire şi cu
adâncă
recunoştinţă.

Această

recunoștință

este

cu atât mai

vie, cu cât suntem convinşi că simțirile poporului ro-

mân își au isvorul în temeinica legătură, ce sa
stabilit între ţară şi Dinastia sa.
In aceste momente de fericire și de veselie, nu

Ne

putem

opri

dea îndreptă gândurile Noastre Către
215

1894
muncitorii rurali, iubiții Noștri săteni, cari, în anii de
secetă,

sunt

câte

odată

lipsiţi de mijloace

de

traiu.

In scopul de a-le ușură greutățile unor asemenea
timpuri şi în amintirea nunţii Noastre de argint, do-.
resc a

se întemeiă

garanţiile

un așezământ,

încunjurat de toate

trebuincioase, spre a puteă primi și admi-

nistră donaţiunile

și legatele

cari i se vor face

cu me-

nirea de mai sus.

Ca

o dovadă de părinteasca Noastră grijă, dă-

ruesc şi pun de îndată la dispoziţiunea
lei noi două

d-tale suma de

sute mii, în rentă română

3%, ca întâiul

fond pentru înfiinţarea acestei Casse de ajutor.
Am încredere că spiritul milos al Românului va
face ca acest fond să sporească în scurt timp și să

producă din ce în ce mai mult roadele ce Regina și
Eu. aşteptăm;

asemenea sunt încredinţat că dorința ce

o exprimăm aci va găsi un răsunet în inima tuturor
şi că Guvernul Meu o va aduce la îndepiinire cu aceeaș
simpatie de care suntem și Noi însuflețiți.
Cu această ocaziune te rog, scumpul Meu Preşedinte al Consiliului, să fi interpretul sentimentelor
Noastre de sufletească mulțumire pentru dragostea și
credința, ce Ni sau arătat în aceste zile de neperitoare

amintire,

arătând tuturor

acelora cari, din toate

unghiurile. ţesii, au împărtăşit bucuria Noastră, că recunoștința
ce le păstrăm nu este mai pe jos decât
dragostea și credința lor.
Primeşte,

scumpul Meu

Președinte

al Consiliului,

încredințarea sentimentelor de înaltă stimă ce-ţi păstrez.
Castelul Peleş, în 6 Noemvrie

4
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„1894 |
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
Bucureşti, 15 (27) Noemvrie

Domnilor

1894.

Senatori,

Dommlor Depulaţi,
Sunt cu atât mai mulţumit de a salută astăzi pe
Reprezentanţii ţerii, cu cât inima Mea este încă caldă

de dovezile de iubire, pe cari națiunea întreagă Mi
le-a dat în anul acesta cu prilejiul fericitelor întâmplări
petrecute în Casa Mea. Am putut, în mijlocul Capitalei,

care acum 25 ani primiă cu atât avânt sufletesc pe
tânăra Principesă căreia li fusese ursit să devină întâia Regină a României, să sărbătorim împreună un
aniversar de pătrar de secol în mijlocul unor semne
de dragoste, cari au isbucnit întrun chip atât de unanim
şi atât de strălucit.
In această iubire a poporului găsesc cea mai dulce
răsplată pentru munca Mea de 28 ani şi un sprijin
puternic, ca să duc și de aci înainte greaua sarcină
pe care am primit-o.
Tot în cursul acestui an, ţara Mi-a dovedit credința sa cu ocaziunea nașterii Principesei Elisabeta,
al doilea copil născut pe pământul României din binecuvântata căsătorie a scumpilor Mei Nepoţi.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Relaţiunile noastre cu toate Puterile sunt din cele
mai amicale. Politica demnă şi ințeleaptă a României

este prețuită de toate Guvernele și de
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Europa,

care doreşte mai presus de toate mănţinerea

şi întărirea stării de pace, nu poate simți decât stimă
şi încredere pentru un popor paşnic, muncitor, care

și-a respectat cu sfințenie îndatoririle sale interna:
ţionale și care nu cere dela alţii decât acelaș respect.
Două din Marile Puteri cu cari ţara noastră stă
în legături amicale au fost, în mai puţin de un an crud

încercate. Preşedintele

Republicei Franceze

a căzut

jertfa datoriei,şi Impăratul Rusiei a fost răpit, după
o domnie așă de scurtă, dragostei marei sale Impărăţii. Aceste nenorociri nu ne-au putut lăsă - nesimţitori, cu atât mai mult cu cât Împăratul Alexandru III

a fost în totdeauna
păcii Europei.
Domulor

un puternic şi sincer sprijinitor al

Senatori,

PDoninilor Deputaţi,

Reformele săvârşite de domniile-voastre în această
legislatură sunt numeroase și însemnate. Ele vor constitul, fără îndoială, o pagină frumoasă în analele
noastre parlamentare și vă vor asigură recunoştinţa
ţerii.

Opera: domniilor-voastre nu este insă isprăvită.
Pentru a o desăvârși, Guvernul Meu, pe lângă pro:
iectele ce au fost prezintate deliberărilor domniilorvoastre şi au rămas necercetate din lipsă de timp, va
'mai propune luminatului domniilor-voastre patriotism
şi alte măsuri, menite să împlinească unele din lipsurile legislațiunii noastre.
Legea electorală comunală și legile asupra organizării

comunei

rurale

și a poliţiilor
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bunătăţirile administrative; reforma
dicele de comerţ şi de instrucţiune
tinuă marea operă de revizuire a
iar legea învățământului secundar
săvârşi greau și însemnata lucrare
țământului

unor părți din Cocriminală va con:
Codicelor noastre;
și superior va dea reformei învă-

nostru.

Efectele crizei

agricole, care

de mai

mulţi

ani

bântue toate ţerile, în cele din urmă s'au simțit şi la
noi. Din nefericire, o recoltă slabă a coincidat cu mo-

mentul cel mai acut al crizei preţurilor.
Adânc convins de bogăţia încă neistovită a pamântului românesc şi de puterile de muncă ale poporului nostru, aştept cu încredere îndreptarea unor
greutăţi, cari nu pot să fie decât trecătoare.
Deși agricultura va rămânea încă mult timp baza
economiei noastre naţionale, trebue să deschidem nouă
și roditoare câmpuri de activitate muncei poporaţiunii
noastre. Legea silvică și legea minelor, anunţate dejă
în sesiuneâ trecută, așteaptă aprobarea domniilor-voastre
ca să satisfacă niște necesităţi ce se impun din ce în ce mai mult.
In acelaș scop, Guvernul Meu va supune deliberărilor domniilor-voastre legea pentru construirea
și exploatarea căilor ferate prin iniţiativă privată și
o lege pentru legarea marelui târg dela Oborul Bu.
cureştilor cu reţeaua căilor noastre ferate.
Cu toate dificultăţile ce au putut isvori din îm-

prejurările cari vă sunt cunoscute, efectele crizei agri-

cole, nu au dat loc
pentru

situaţiunea

până acum
finanţelor

la îngrijiri

serioase

Statului.

Bugetul. anului 1893—94 s'a încheiat la 3o Septemvrie trecut cu un excedent de peste douăzeci mi
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Jioane, iar bugetul în lucrare sunt încredinţat că se va
putea solidă fără deficit bugetar. Bugetul viitor: pentru
1895 —96 se află pregătit și se va supune domniilorvoastre echilibrat.
Noua organizare a puterii noastre armate şi o admiDistraţiune înțeleaptă şi harnică au dat rodul lor aş:
teptat în manevrele din est-timp, în care două corpuri de armată, concentrate cu un efectiv însemnat,
Și
au manevrat în condițiuni bune pe un teren gicu
puţin bogat în resurse. Astfel s'a dovedit că reformele
realizate de Guvernul Meu cu concursul domniilor:
voastre în organizarea armatei, constituesc un însemnat
or
progres în mersul mereu înainte al desvoltării forţel
noastre

militare.

Tara poate cu încredere să se razime pe ostaşii săi.
În sesiunea actuală se va supune la studiul dom-

niilor-voastre legea de Stat-Major, revizuirea parțială
a legii de înaintare pentru a se țineă mai mult seamă
de vechime şi o lege pentru paza fruntariilor, care,

idescărcând armata de un serviciu mai mult admin
l
strativ, va fi tot atât spre folosul ei cât și spre folosu
fiscului.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

In sesiunile precedente, țara a putut prețul înălțimea de vederi şi dragostea pentru binele obştesc,

cariau însufleţit activitatea Reprezentanţilor ei. Urmând
tot astfel, ducând

până la capat, o operă

începută,

întrun chip atât de însemnat, legislatura actuala va
rămâneă

una

din

cele

mai
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voastre vă veți putea mândri

că aţi lăsat o urmă trai-

nică în istoria ţerii.
Dumnezeu să binecuvinteze

|
lucrările

voastre.

domniilor-

o

Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, L. Catargiu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. P. P.
Carp;

Ministru

Afacerilor străine, Al. Lahovari; Ministru Finanţelor, M.

Germani ; Ministru Justiţiei, Al. Marghiloman; Ministru Lucrărilor publice, C. Olănescu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Tache
Ionescu; Ministru de Răsboiu, General C. Poenaru.

„Rp
Răspuns la Adresa

Adunării

1 (23) Decemvrie

1894.

Deputaţilor.

.

:

Domnule Preşedinte,
Domnilor Deputaţi,
„Regina şi Eu suntem adânc recunoscători pentru
sentimentele ce: Ne arătați astăzi în numele. ţerii,
care cu prilejiul nunţii Noastre de argint Ne-a dat
atâtea scumpe dovezi de iubire.și credință.
Spiritul înţelept şi patriotic, care conduce lucrările Reprezentaţiunii naţionale, este pentru Guvernul

Meu un puternic sprijin spre a aduce la bun
proiectele

sfârșit

de legi ce vi s'au prezintat, și mai ales spre

a uşură efectele crizei agricole ce apasă așă de greu
mai cu seamă asupra poporaţiunii rurale, vrednică de

toată a Noastră îngrijire.
Am convingerea că,şi în această sesiune Camera
Deputaţilor va fi însufleţita de acelaș dor. de binele
ţerii, despre care a dat până acum dovezi netăgă221
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duite și că. va lăsă astfel în urma sa amintiri neșterse
de o rodnică activitate.
Paâtruns de această convingere, vă mulțumesc
încă odată călduros de bunele urări ce Ni le aduceţi, în
numele Adunării

Deputaţilor, Nouă și Familiei Noastre.
asia

la Adresa

Răspuns

Senatului.

18 (30) Decemvrie 1894.

Domnule

Vice- Preşedinte,

Domnilor

Senatori,

lubirea poporului este cea mai frumoasă podoabă
şi cea mai statornică temelie a Tronului. Cu o adâncă

recunoştinţă primesc dar sentimentele de credință și
de dragoste ce le rostiţi în numele
tător al glasului naţiunii.

Senatului ca pur-

pentru binele

scumpei noastre

Cu drept cuvânt puteţi zice că inima Reginei și

a Mea

bat

împreună

Românii, căci fericirea și mândria Noastră o punem
numai în fericireași mărirea ei.

Insemnatele lucrări ce aţi săvârşit în anii din urmă
în patriotica domniei-voastre îngrijire pentru interesele
ţerii, sunt o chezăşie de râvnă ce veți pune, împreună
cu guvernul Meu, întru întregirea operei acestei rodnice legislaturi. Dorinţa mai ales, ce arătaţi de a sus-

ține silințele plugarului român în grelele

împrejurări

de astăzi, şi de a deschide căi nouă de activitate la
munca naţională, dovedește că sunteți pâtrunși de aș-

teptările

ţerii și că neincetat

cugetările

voastre sunt îndreptate spre propăşirea ei.
222
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Mulţumindu-vă incă

odată, din tot sufletul, în nu-

mele Meu și al Familiei Mele,

pentru

de. iubire ce Senatul Ne

astăzi

vă

urez,

d-lor Senatori,

dă

dovezile scumpe

ca

în. totdeauna,

ca lucrările domniilor-voastre

să aducă roade bune pentru binele patriei.

sg
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Ordine

de

zi câtre

armată.

1 (13) Ianuarie 1895.

Ostaşi,
Cu

o adâncă

mulţumire am văzut

că silinţele, ce

rămas neroşefii voştri şi-au dat pentru voi, nu au
o vie dovadă
ditoare; manevrele din anul trecut sunt
le ce vi s'au
că aţi știut să vă folosiţi de îinvăţăminte
dat.
nică de
Mândru că scumpa Mea armată este vred
o adevărată bujertfele ce ţara face pentru dânsa, cu
rali și soldaţi,
curie vă urez, ofiţeri, subofițeri, capo
ani mulţi şi fericiţi!
Dat în București, la 1 Ianuarie 1895.
A] doilea ordin

de zi:

ce
Pentru a răsplăti serviciile de peste trei ani,

Moștenitor
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand,
ul | de Vaal Coroanei României, a făcut în batalion
comandant,
nători, atât ca ofiţer inferior, cât şi ca

Noi Îl numim Cap al acestui batalion.
224

1895

Batalionul va adresă Înaltului său Cap raport tri-

mestrial de situațiunea

Dat în București,

batalionului.

la 1 Ianuarie

1895.

sh
Răspuns

la felicitările Clerului şi ale autorităţilor superioare.
1 (13) Ianuarie 1895.

Urarile ce-Mi sunt exprimate cu atâta căldură
la
reinnoirea anului, au un deosebit preț pentru Noi,
fiindcă
ele resfrâng simţemintele de dragoste și de credi
nța
ce țara Ne-a dovedit în toate împrejurările și
mai
ales în anul care s'a închis. Astfel am câștigat cea
mai
mare bogăţie de care un Suveran poate dispune;
voiu şi
întrebuinţă toată puterea Mea spre a o îngriji, a o păstr
ă
ca un sfânt depozit și a o lasă moștenire la urmașii
Mei.
Gadurile Mele. și munca Mea de a pururea sunt
închinate

pe

scumpei

Dumnezeu

noastre

Românii,

să o ocrotească

ŞI neîncetat

rog.

şi să răspândească

asupra ei fericirea și prosperitatea.
Mulţumindu-vă din tot sufletul de căldu
roasele
voastre urări, vă urez, şi din partea Reginei,
ani mulți
și fericiți, și mai ales ca anul acesta să
fie binecu:
vântat și roditor pentru mulțumirea tutulor.
ză

Cuvântare

la investitura Episcopului de Roman.
5 (17) Martie 1895.

Prea

Sfinţia

Ta fiind

ales

Reprezentanţii naţiunii Episcop
Cuvântări

şi scrisori.—
117.
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de

Sfântul Sinod şi

al Eparhiei Romanu15
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lă, semn al pului, Ţi-am încredințat” cârja episcopa
înalta Ta chemare
terii duhovnicești, spre a îndeplini
-

copii a Moldovei
în acea eparhie, scaun al vechii epis

Vodă-cel-Bun.
de-]Jos, întemeiată de Atexandru
copale din RoZidurile slăvite ale Bisericii epis
cuvioșia lui Petru
man vor aminti Prea Sfinţiei Tale
sele pilde ale lui
Rareş, ctitorul ei, precum şi frumoa
t în această eparDositeiu şi Veniamin, cari au lăsa
evlavie. Nu Mă înhie urme neşterse de blândețe și
a spre a păși
doesc că vei desfaşură toată sârguinț
|
pe urmele acestor vrednici predecesori.
încredere în
Poporul român are o nemărginită
pururea însuflețit
biserica sa, fiindcă clerul a fost dea
a fost turma, acolo
„de cel mai curat patriotism. Unde
către ţară a fost
au fost şi păstorii. Credinţa clerului
eu.
strâns legată de credința către Dumnez
când simţeAu fost timpuri în istoria noastră
sigur decât pacea
mântul naţional nu aveă locaș mai
lor.
neturburată a mănăstirilor și a biserici
datină și înPastrează această sfântă și frumoasă
tăreşte

inţă în ne:
în sufletul tutulor strămoșească cred

ie. Fii asemenea
despărţita unire dintre Biserică şi Patr
gâetorul nenoroci„bunul sfătuitor al norodului și mân
ţiei Tale prim
ţilor; atrage pe toţi în jurul Prea Sfin
plândeţe

şi

dragoste,

iar

binecuvântările

cerești

nu

vor lipsi nici turmei, nici păstorului.
ință ce
Mulţumindu-Ţi pentru mărturisirile de cred
vieață lungă
Mi aduci, Îţi urez, Prea Sfinte Părinte,

.
şi fericită pe scaunul episcopal al Romanului

vân
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Cuvântare

către

Academia

Română.

11 (23) Martie 1895.

Academia cunoaşte viul interes ce am pentru activitatea sa; ea din parte-i Mi-arata la toate
ocaziunile simţemintele sale credincioase și salută cu bucur
ie
fiecare eveniment al Casei Mele. Astfel sau stabil
it
strânse legături intre noi.
La serbările nunţii Noastre de argint, Academia
sa grăbit:a Ne aduce felicitările sale prin o frum
oasă
adresă cu cuvinte pline de simţiri patriotice şi
măgu.litoare pentru Noi. D-voastre fiind astazi întruniți
în
sesiune generală, doresc a reinnoi călduroasele
Noastre mulțumiri pentru această dovadă de simpatie,
pe
care am preţuit-o cu deosebire.
Asigurându-vă şi pentru viitor de tot spriji
nul
Meu şi urând ca Academia să răspândeascăîn
fiecare
an nouă lumini asupra științei, mai ales asupra _litera
turii și “istoriei noastre, declar ședința deschisă.

i
Scrisoare

către d-na Elena Dr. Turnescu.
„13

Mărinimosul

(25) Martie 1895.

dar ce ați oferit Fundaţiunii univer-

sitare în preziua deschiderii porților sale junimii stu-

dioase, a fost pentru Mine o nouă și scumpă
mărturie a nobilelor sentimente ce vă însufleţesc.
Prin
aceasta cinstiți în mod vrednic memoria prea
regretatului d-voastre soţ, care ca om de ştiinţă, ca
pro227
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un nume
fesor la Universitate şi ca bun român, a lăsat
|
onorat și iubit.
Ca

mesc

întemeetor

aşezământ,

al acestui

pentru, frumoasă

vă

mulțu-

pildă ce aţi dat şi vă rog a

r Mele
primi, Doamna mea, expresiunea sentimentelo
de înaltă stimă.
te
Cuvântare

la, inaugurarea

<Fundaţiunii Universitare Carol I»
14 (26) Martie

1895.

UniverAm ales, pentru deschiderea Fundaţiunii.
tește așezarea
sitare, ziua de: 14 Martie, care ne amin

şi mai bine
patriei pe temelii neclintite, spre a arătă
meiat întru
scopul patriotic al acestui aşezământ, inte

25 de ani
folosul junimii universitare la împlinirea a
ai Domniei
Astăzi,

Mele.
după

mai

de un

mult

pătrar

de veac de

ând) binejertfe și silințe, Statul român a ajuns a răsp

facerile luminii în toate “stratele

poporului. Datorim

au înţeles înaceasta nu numai bărbaţilor politici cari
ării naţiusemnătatea acestei puternice pârghii a ridic
îndeplinit cu
"nilor, ci şi Corpului profesoral care şi-a
râvnă și stăruință înalta sa chiemare.

Dorind
sentimentelor

a lasă în urma
ce Mă

Mea o mărturie

însufleţesc

către

vie a

ţară şi a arătă

rucțiune,
totodată necurmatul interes ce am pentru inst

de studiu,
am închinat tinerelor generațiuni acest locaş

rea şi încu falnica menire de a contribui la răspândi
florirea științei în. România.
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Numai prin muncă stăruitoare și știință se
gat! popoarele de luptele ce le așteaptă pe
economic și social. Toate generaţiile, cari au
fapte mari și folositoare ţerilor lor, au fost
în această

şcoală

pot pretărâmul
săvârșit
crescute

serioasă şi s'au oţelit la flacăra

iubi-

rei de știință și de patrie.
Noi, cari voim a lăsă urmașilor noştri o moştenire neştirbită, cată 'să avem de-apururea înaintea noastră acest țel sfânt al măririi scumpei noastre Românii.
Dintre

marea

voi,

și greaua

cei

tineri, vor

eși

bărbaţi

cu

chiă-

răspundere de a fi luminătorii ȘI Con-

ducătorii naţiunii pe căile necunoscute ale

viitorului.

Urmaţi, dar, sfaturile profesoritor voştri, încongiuraţi-i
cu respect şi încredere, întăriți-vă sufletele cu gândiri
curate şi simţiri înalte, spre a fi vrednici de misiunea
la care puteţi fi chemaţi.
După cum va fi tinerimea noastra de astăzi, așa

va fi și România de mâne. Greu, dar, cumpănește în
grijile noastre îndrumarea tinerimei pe calea muncii

conştiincioase, a iubirei de adevăr şi de țară.
Legenda mănăstirii Argeșului ne arată credința
răspândită în poporul român că, pentru trainica întemeiare a unui așezământ, trebue ingropat în temeliile
lui o ființă vie. Pus-am în temelia acestei case a tinerimii universitare via Mea credinţă în viitorul României.

Facă Cerul ca veacurile ce vor urmă să ne deă

dreptate cu prisos, și ca din acest locaș al ştiinţei
să

se răspândească, ca dintr'un focar nestins, caldele
raze

ale unui patriotism luminat asupra neamului românesc...
In acest gând vă încredințez, d-lor membri ai Co-

mitetului Fundaţiunii și d-te Director, grija acestui așe229

1895

d-voastre
zamânt. Nu Ma înduoiesc că sub înţeleapta
conducere va da roadele dorite de inima Mea.
Provedinţa,

care a ocrotit ţara noastră

cu atâta

ei Funîndurare, va revărsă de sigur şi asupra acest
binefacerile

daţiuni

ei, îndeplinind

astfel

rugile

ce le-

Sa Mitroam înălţat, împreună cu Inalt Prea Sânţia
politul Primat, către A-Tot-Puternicul.
ada

Mulţumire

Academiei

Română pentru trimiterea publicaţiilor sale
«Fundaţiunii Universitare Carol I».
17 (29) Martie 1895.

şedinţă solemnă a AcaMaiestatea Sa Regele prezidează a doua
cuvinte:
următoarele
demiei Române şi adresează Membrilor

Doresc a mulțumi Academiei pentru atenţiunea
sale Funce a avut de a trimite toate publicaţiunile
mare folos
daţiunii Mele Universitare ; ele vor fi de un
pentru

acest

nou

aşezământ

de cultură.

sf
Alocuţiune

S. Regale Princătre Regimentul 4 Roşiori, la numirea A.
.
cipelui Ferdinand Comandant al acestui regiment.
11 (23) Aprilie 1895.

Astăzi,

este

tocmai

un

an de când

acest loc, la sfârşitui inspecţiunii Mele,
de cavalerie,

cuvinte,

cari sunt

convins

am

rostit în

regimentelor
că au rămas

Tot atunci
adânc întipărite în mintea corpului ofițeresc.
îndemn CaM'am convins că trebue să fie dat un nou
nţelor tactice
valeriei, spre a o ridică la înălţimea ceri
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şi a întinde activitatea sa. Multe îmbunătăţiri Sau introdus în urmă în această armă Și, spre a-i da încă un
mai mare: avânt,

am

hotărit a încredinţă comenduirea

Regimentului 4 Roşiori Moștenitorului Coroanei. Nu Mă

îindoesc că vrednici

veţi

fi de această

cinste,

care se

resfrânge asupra întregei Cavalerii, şi că dânsa va răsplăti acest semn de încrederea Mea printr'o muncă

statornică și o sârguință trainică. Voi însă trebue să
desfăşuraţi toate silințele, spre a atrage în totdeauna

asupra voastră mulțumirea Mea. In această așteptare,
încredințez cu bucurie Regimentul 4 de Roșiori Moștenitorului Coroanei.

da
Mesagiu

la inchiderea Corpurilor Legiuitoare.
29 Aprilie

Domnilor

(11 Maiu)

1895.

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Închizând a patra sesiune a acestei legislaturi, sunt
fericit să constat că, și de astă dată râvna domniilorvoastre pentru binele obștesc a fost neobosită şi munca
domniilor-vostre spornică.
Aţi urmat în liniște şi cumpătare opera de reforme,
pe care ați început-o în prima sesiune. Înzestrând țara
cu o nouă lege a Curţii de Conturi, dând armatei
legea Statului-major și săvârşind revizuirea în parte
a Condicii penale şi a Condicii de comerciu, ați mai
împlinit unele din lipsurile legislaţiunii noastre şi aţi

făcut un pas înainte în revizuirea și îmbunătăţirea întregului nostru organism de Stat.
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In această sesiune aţi dat și o deosebită atenţiune
intereselor comunelor noastre și mai ales acelora ale
Capitalei. Prin măsurile ce aţi votat, aţi asigurat Buce
cureștilor mijloace de propășire potrivite cu starea
se cuvine Capitalei Regatului român.
Munca domniilor-voastre de căpetenie însă a fost
îndreptată către nevoile economice ale ţerii.
Pentru

a lor îndestulare,

aţi

îndeplinit

cerințele

e
Constituantei din 1866, care a pus legea minelor printr
măsurile cari trebuiau realizate în cel mai scurt timp,
şi aţi înlesnit

astfel

descoperirea

și exploatarea

avu:

ţiilor noastre minerale, fără de cari năzuinţele noastre
prentru crearea unei industrii naţionale ar fi rămas

sterpe. Ţara va şti să recunoască

meritul celor cari

sfârşirea podului peste Dunăre

va pune Capitala în

i-au deschis acest nou isvor de bogăţie.
Prin legea căilor ferate de interes local, aţi asifără
gurat sporirea reţelei noastre de drumuri de fer
a îngreună sarcinele contribuabililor şi, înlesnind trans:
portul, aţi pregătit o însemnată îmbunătățire în condiţiunile de luptă ale producțiunii noastre. Aceeaș doMeu
rinţă va însuflețit și când aţi autorizat Guvernul
ca, din excedentele noastre bugetare, să înzestreze
să
marele târg ale Bucureștilor cu o nouă gară și
uşureze astfel nevoile comerciului, acum mai ales când

va
legătură directa cu Marea. Tot în anul acesta se

deschide primul nostru Serviciu de navigațiune maritimă
între Constanţa

și Constantinopol.

Grija domniilor-voastre pentru comunicațiunile de

uscat nu va făcut să uitaţi marea noastră arteră fluvială. Dand Guvernului Meu și în aceasta sesiune mij-

loacele de a spori şi întări Serviciul nostru de navi232

1895

gațiune pe Dunăre, aţi îndeplinit una din cele mai vii
dorinţe ale României.
Astfel, mulțumită muncii domniilor-voastre luminate şi patriotismului domniilor.voastre neclintit, propășirea economică a scumpei noastre patrii va luă un avânt
din ce în ce mai puternic, cu atât mai mult cu
cât
efectele crizei agricole, prin care am trecut, s'au
îmPuţinat în mod simţitor și s'a dovedit temeinicia
prevederilor din Mesagiul Nostru de deschidere,
în care
vă spuneam că greutăţile în cari ne aflam nu
puteau
să fie decat trecătoare.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

Mersul înainte al națiunilor nu are margine
şi
pentru muncitori harnici nu vine niciodată ceasu
l de

odihna.

Opera

căreia

aţi consacrat

activitatea

d-voastre

nu este isprăvită. Ea este însă destul de însemnată,
ca să va puteţi întoarce la vetrele d-voastre cu convi
n.
gerea auâncă că aţi întrebuințat numai spre folosul ţerii
înalta misiune, pe care cu incredere va dat'o.
In numele Meu și al ţerii, vă mulțumesc.
Eu declar închisă sesiunea actuală a Corpurilor
Legiuitoare.
București, 29 Aprilie 1895.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, L.
Ca-

targiu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerciului
şi Domeniilor, P.
P. Carp; Ministru Afacerilor străine, Al. Lahovari ; Ministru
Finanţelor,

M. Germani; Ministru Justitiei, Al. Marghiloman; Ministru
Lucrărilor
publice, C. Olănescu ; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice,
Tache
Ionescu;

Ministru

de Răsboiu, General

sp
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comemorativ

Document

la punerea pietrii terminului occidental al bazei
geodezice de lângă Bucureşti.
23 Maiu (4 lunie) 1895,

Noi,

Carol

|.

Rege al României.
Cu dorinţa de a însemnă pentru vecie baza geodezică de lângă București, am zidit extremitatea occidentală a acestei baze aci pe platoul dela Ciorogârla.
Baza se intinde în lungul şoselei ce duce dela Bucureşti la Ciorogârla.
Această bază sa determinat în scop de a servi
ca lature

triangulării țerii, care

este menită a se legă

- cu triangularea țerilor vecine şi a îndeplini unul din
scopurile urmărite de Asociaţiunea geodezică internase
ţională, acea de a măsură paralelul mijlociu, care
Va întinde dela Oceanul Atlanic la Marea Neagră.
Baza va servi încă ca lature a planului topografic
al orașului București, care plan se executa de Institutul
Geografic al armatei cu cheltuiala comunei București.
Masurătoarea s'a facut de personalul geografic al
armatei.

up
- Telegramă

ani dela
către G. Gr. Cantacuzino, la aniversarea a 200 de

fundarea M-rii Sinaia.

Ragaz,

15 (27) August

Pentru aniversarea

1895.

de 200 ani a fondaţiei Mănăs-

tirii- Sinaia, de către Spătarul Mihai Contacuzino, trimitem

călduroasele noastre felicitări și urăm ca acest
|
234

1895

.

sfânt locaș să mai trăiască veacuri spre a aminti dea.
pururea timpurile fericite ale redeșteptării scumpei
noastre patrii. Regretăm mult că nu putem luă parte
la această frumoasă serbare. Cugetările noastre însă
sunt în mijlocul domniilor-voastre.

Rp
Act

comemorativ

la inaugurarea podului « Carol 1».
14 (26) Septemvrie 1895.

Noi,

Carol

|.

Prin graţia lui Dumnezeu și voinţa naţională,
Rege al României.
a
In anul mântuirii 1890 am pus piatra fundamentală a podului menit să împreuneze cele două maluri
ale Dunării, intre Feteşti şi Cernavoda.
Dupa cinci ani de muncă statornică, Dumnezeu,
hărăzind țerii linişte și indestulare, astăzi, în a 14-a
zi a lunei Septemvrie din anul mântuirii 1895 şi al
3o-lea al Domniei Mele, mulțumită râvnei şi măestriei
inginerilor români, am trecut pe deasupra valurilor
celor două braţe ale Dunării măreţe și am bătut cel
din urmă cuiu, care a încheiat și sfârşit aceste falnice
lucrări, faţă fiind Maiestatea Sa Regina, Alteţele Lor

Regale Principele şi Principesa României, iubitul Meu

Frate Principile Leopold de Hohenzollern, nepotul Meu
Alteța Sa Principele ereditar de Hohenzollern, Alteța

Sa Principele ereditar de Meiningen şi Alteța Sa Regală

Principesa. ereditară de Saxa-Meiningen, înaltul Cler,

Ministrii Mei, Preşedinţii și membrii biurourilor Corpurilor Legiuitoare, trimișii Puterilor străine acreditaţi
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pe lângă Mine, fruntașii -oștirei Mele, înalții demnitari

ai Statului şi corpul technic.

nu mai desparte

De azi înainte nimic

din stânga Dunării de Dobrogea,

pe

România

care, prin vi-

tejia ostașilor noştri din răsboiul dela 1877, am împreunat-o cu patria mumă. Astfel vom puteă da acestei
provincii și porturilor ei de pe ţărmul Mării toată îngrijirea Noastră, spre a lor desvoltare şi propăşire.
Mândri împreună cu ţara întreagă, că am ridicat
un monument care face fala neamului românesc

și care

va fi pururea îndemn puternic pentru urmașii Noştri
spre a purcede tot mai departe pe calea muncii, a
civilizaţiunii

semnat

am

şi a măririi,

acest

document

de veșnică amintire,
Am chibzuit dar, ca după sfinţenia podului, făcută

de 1. P. S. Sa Arhiepiscopul și Metropolitul Primat,
un exemplar

să fie așezat în zidăria de pe malul drept

al Dunării, împreună cu copia

documentului

ce a fost

pus în zidăria piciorului de pe țărmul stâng, iar. cel
de al doilea sa se păstreze în Arhivele Statului.
ca

Toast
la masa din Cernavoda pentru inagurarea podului «Carol I».
14 (26) Septemvrie

1895.

Întruniţi aci, pe țărmurile Dobrogii, deapururea
unită prin sângele vitejilor noştri și din nou făurită,
printr'un lanţ de fer cu România, serbăm un
niment așteptat cu nerăbdare de ţara întreagă,

va găsi un răsunet mare
Savârşirea podului peste

evecare

departe peste hotarele sale.
Dunăre, dorit de un sfert
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de veac de Mine este astăzi un fapt implinit, şi uriașă

se ridică înaintea noastră această. falnica operă
, ca o
mărturie vădită a tăriei Regatului.
Geniul omenesc, în care se resfrâng progresul
și avântul. puternic al României a învins toate geeutățile, a înlăturat toate piedicele, spre a execută
această

lucrare trainică şi neperitoare, care trebue să arate
lumii că vrednic este poporul român de frumoasa
sa
chemare la gurile Dunării şi pe pragul Orien
tului.
Monumentele sunt istoria vie a popoarelor; până
astăzi urmele lui Traian nu s'au șters. Cine nu
vorbeşte de podul sau dela Severin? Sa dea Dumnezeu
ca al doilea pod, stabilit după mii de ani pe Dunăreade-jos, să trăiască. veacuri spre a povesti generaţiu-

nilor viitoare,

din neam în neam, că numai prin jertte,

lupte și o muncă
întemeiat.

statornică, Statul român a putut fi

Mândru

Domnia

pot fi dar, că sub

Mea s'a. con-

ceput și isprăvit de inginerii noștri acest măreț pod,

care

va atrage

o însemnată

parte

a

comerțului

eu-

ropean pe căile noastre ferate, fiindcă astăzi stăpânim
linia cea mai scurtă între Marile Nordice ŞI ţerile din

Orient.

Aruncăm acum o privire mai departe pe Mare,
pe această nemărginită cale de apă, unde se încrucişează nenumăratele drumuri ale mișcării întregii
lumi, cari răspândesc bogăţiile asupra naţiunilor. Prin
portul dela Constanţa, podul peste Dunare ne deschide această cale largă, cari va spori într'un mod
neașteptat relațiunile noastre comerciale şi va asigură
desvoltarea noastră maritimă.
2317

1895
Steagul României, care este dejă cunoscut în por-

va fâlfâi şi în ţerile cele

turile din Europa, în curând
mai

depărtate

dânsul

cu

ducând

universului,

ale

re:

numele scumpei noastre patrii. Cu inima plină de bu"curie exprim această convingereîn fața acestei impunătoare adunări, în fața uriașului nostru pod, pe
care-l privesc ca cheia de aura unui viitor strălucit,
la marea

acelora

tuturor

călduros

mulţumind

cari au contribuit

astăzi de noi cu

ce se sărbătorește

isbândă,

atât de adâncă satisfacţiune. Mulţumesc de asemenea
pentru cuvântările așă de bine simţite și atât de mă”

gulitoare

Mine.

pentru

Mulţumesc

Corpului technic

pentru râvna și hărnicia ce a desfășurat în numeroa-

sele lucrări

publice

în cursul celor din urmă

șăvârşite

ani şi cari găsesc cea mai frumoasă a lor încoronare
în podul de peste Dunăre.
Fericit sunt că înalții oaspeţi şi d-voastre toți
sunteţi

martori

la

această

zi,

memorabilă

cari

în-

seamnă 0 nouă epocă în vieața noastră economică, şi
sunt sigur că vă veţi uni cu Mine în strigarea de:
nimeni nu-l
propășirii!

mai

poate

al cărui avânt

Românie,

noastră

Sa trăească iubita

opri

în drumul

măririi și al

cp
Toast

la prânzul

dela Palat, după manevre.

27 Septemvrie (9 Octomvrie)

1895.

Ostaşii din toate unghiurile Olteniei, din vârfurile
Carpaţilor, de pe țărmurile Dunării,

au ascultat che-

marea Mea și sunt astăzi întruniți împrejurul Capitalei,
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care dela răsboiu nu a mai văzut o concentrare aşă
de impunătoare. Bucureștii, unde curge isvorul vieții
noastre politice, priveşte cu dragoste şi mândrie armata și toți au alergat în câmpii spre a salută aceste
două corpuri, ca o falnică parte a puterii noastre mi:

litare.

Mare

este încrederea

ce ţara are în ostașii săi;

mai mare este însă răspunderea noastră. Trebue să
muncim dar zi şi noapte și să gândim neincetat la da.
toria noastră, fiindcă numai astfel putem răsplăti marile
jertfe

ce ţara face pentru

apărarea

sa.

,

Cu vie satisfacţiune am constatat și anul acesta
progrese în instrucțiunea trupelor; mulțumindu-vă pentru
silințele voastre, închin acest pahar în sănătatea Corpurilor | și II de arinată, cari au atras mulțumirea Mea.

fn
Cuvântare

la inagurarea Palatului de Justiţie din Bucureşti.
13 (27) Octomvrie

1895.

Pus-am acum 5 ani, aproape de-odată, temelia a
două însemnate lucrări; mai tot în acelaș timp Ne-a

fost dat sa le punem piatra cea din urmă: una, de un
interes european, podul peste Dunăre, care a desvelit
în ochii lumii marele nostru avânt economic ; cea dea
doua,

acest frumos

palat,

dovadă

a dorinţei

noastre

de a da justiţiei un locaş demn .de înalta ei menire.
Cu o deosebită mulţumire văd dar astăzi înăl-

țându-se maiestos în Capitala ţerii acest templu al dreptății, în care suntem adunaţi spre

a serbă

deschiderea

sa. El ne înfăţişează icoana prezentului, cu atât mai
imbucurătoare, că e proaspăt în amintirea noastre tră239
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cutul cu alcătuirea lui judecătorească neindestulătoare
și cu modestele locașuri unde se da dreptate.
Demult încă datoram. justiţiei un adăpost statornic
şi.vrednic de însemnătatea ei precumpănitoare în vieața
naţiunilor. Il va aveă de acum, şi acest falnic monument. va. deşteptă în mintea fiecăruia respectul ce se
cuvine uneia din cele mai înalte intocmiri omenești.
Inţelegem cu toții câtă înălţare și vrednicie vor
câştigă justiția și magistratura, când vor fi inconjurate
de fala exterioară trebuincioasă. La începutul erei creştineşti, măreţe basilice consacrate justiţiei de către Romani au fost preschimbate în biserici de catre creștini.
Palatul Justiţiei, închinat aplicaţiunii principiilor de Drept
ca: și. o catedrală, trebue să insufle simţiri potrivite cu
marea instituţiune ce el adăpostește.
Libertatea
rămâne cuvânt

nu are fiinţă decât prin legi, și legea
fără temeiu, dacă justiţia, totdeauna

nepărtinitoare, nu impune tuturor acelaş respect, acelaș

sentiment de răspundere. Dreapta aplicare a legilor
este dar scutul cel: mai puternic al libertăţii, iar magistratul. ţine acest scut în mânile sale.
Sunt încredințat că această misiune socială a Judecătorilor va fi pururea nestrămutata cugetare, de

cari dânşii se vor călăuzi. Dovezile, ce au dat până

acum de luminele și. nepărtinirea lor, îndreptățesc încrederea Mea şi a ţerii în viitor.
Va aduc mulțumirile Mele pentru sentimentele de
devotament, ce cu atâta căldură Îmi arătaţi și de astă

dată. Fiţi și domniile-voastre bine încredințaţi că-Mi
voiu da fără preget, ca în trecut, toate silințele spre
a ridică tot mai mult vaza puterii judecătorești, ocrotind activitatea ei prin garanţii tot mai mari.
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Mândru de tot ce poate înălță propăşirea și mărirea scumpei noastre Românii, încredinţez acest palat,
ale cărui uși se deschid astăzi, magistraturii și baroului,
cu deplină convingere că ei, deopotrivă și deapururea,
vor fi pătrunşi de înaltași însemnata lor. chemare.

ră
Mesagiu

la disolvarea Corpurilor Legiuitoare.
24 Octomvrie (5 Noemvrie) 1895.
Corpurile Legiuitoare se întrunesc în sesiunea extraordinară pentru

a fi disolvate prin următorul

Domnilor
“Domnilor

Mesagiu

Regal:

Senatori,
Deputaţi,

În urma retragerii Ministerului de sub președinția
d-lui Lascar Catargiu și a numirii noului Cabinet, un

apel către ţară devenind necesar, v'am convocat în
sesiunea extraordinară a vă încunoştiinţă că Adunările
Legiuitoare urmează'a fi disolvate.
Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru Afacerilor Străine,
D. A. Sturdza; Ministru Justiţiei, Eug. Stătescu; Ministru Cultelor şi
Instrucțiunii publice, P. Poni; Ministru de Răsboiu, General C. Budijş:
teanu; Ministru de Interne, N. Fleva; Ministru Finanţelor, G. Cantacuzino; Ministru

Agriculturii,

Pallade; Ministru

Comerciului,

Industriei

şi Domeniilor, G. D.

Lucrărilor publice, C. 1. Stoicescu,

sg

Cuvântări şi scrisori.—
JI
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Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
7 (10) Decemvrie

Domnilor
Domnilor

1893.

Senatori,
Deputat,

O nouă legislatură își iea astăzi începutul.
Demisiunea Cabinetului precedent şi numirea Guvernului actual au tras după sine disolvarea Corpurilor
Legiuitoare, cari de altmintrelea ajunseseră aproape de
terminul lor constituţional.
În urma nouelor
de a fi încunjurat de

alegeri, simţesc o vie mulțumire
forţele reinnoite ale naţiunii și

„de a vă ură bunăvenire.
Munca înţeleaptă şi stăruitoare a naţiunii a dat
desvoltării Regatului român un avânt puternic şi a făcut

să crească poziţiunea lui în afară. Astfel, el stă astăzi,
în împrejurările prin cari trece Orientul european, ca
un punct de razim al ordinii, al stabilităţii şi al unui
progres neîntrerupt.
Această situaţiune, având de bază o încredere re-

ciprocă ca un ţel constant, —asigurarea

păcii,—a sta-

bilit cele mai bune relaţiuni de prietenie cu toate Sta:
tele. România nu poate decât să se bucure de silințele
depuse de marile Puteri pentru a înlătură orice cauze

de neînţelegeri şi pentru a, fi unite în măsurile destinate a asigură popoarelor liniștita lor desvoltare. Putem
privi aceste silințe ca cea mai puternică garanţie a
păcii, pe care o salutăm cu adâncă mulțumire.
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Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Asigurarea deplină a justiției pentru toţi cetăţenii
și în toate împrejurările este o cerință de întâia ordine întrun Stat.
Veţi avea dara vă ocupă cu îmbunătăţirea treptată

a organizării noastre judecătorești şi de revizuirea
legii judecătoriilor de pace, care interesează mai de
aproape clasele muncitoare ale societăţii. Revenind la
sistemul

mai

potrivit

cu nevoile

şi trebuinţele ţerii al

judecătoriilor săteneşti și de ocoale, se va putea totdeodată realiză însemnate economii în bugetul Ministerului Justiţiei.
Descentralizarea administrativă fiind o cerinţă expresă

a Constituţiunii, iar așezarea administraţiunii pe

o cale temeinică şi corespunzătoare
am

desăvârşit

cu progresele ce

fiind o necesitate adânc simțită de toţi,

Guvernul Meu va prezintă deliberările domniilor-voastre
reformarea legii comunale, a legii judeţene și a legii

pentru serviciul exterior al Ministerului de Interne.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

Un an cu o recoltă rea, scăderea generală a preţului cerealelor și sporirea prea simţitoare a unora din
cheltuielile Statului au influențat defavorabil asupra
bugetelor ultimilor doi ani. Sunt încredințat că dimpreună cu Guvernul Meu, veţi ajunge a regulă această
situațiune, printr'o exactă evaluare a veniturilor şi prin

realizarea de economii în cheltuelile Statului.
Se vor supune deliberării domniilor-voastre reducerea

și transforinarea

dării căilor
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și desființarea taxei de 4 lei prevăzută în legea clerului mirean.
_

Veţi

aveă

a discută

în sesiunea

actuală

modifi-

cările indispensabile ce sunt a se introduce în legea

învățământului primar şi revizuirea legii vânzării do:
meniilor Statului, pentru a generaliză cumpărarea în
loturi mici și a'ușură modalitatea plăţii datorite.
Desvoltarea puterilor naturale de producțiune ale
țerii cere

neapărat

o lege a pescăriilor,

se stabilească normele
de bogăție

naţională,

prin care să

de exploatare a acestui isvor
în intreitul scop de a-i mări pro:

ducțiunea, de a da un aliment igienic și ieftin poporațiunii sărace și de a spori veniturile Statului.
Darea în circulaţiune a marelui pod peste Dunăre,

„lucrările destinate.a cre un port
la Constanţa, deschiderea. de linii
și studiile ce se pregătesc pentru
curând reţeaua căilor noastre de

sigur și indestulător
nouă de căi ferate
altele vor completă
comunicațiune. Ra:

mâne acum să organizăm în folosul economiei gene-

rale a ţerii mijloacele de transport pe uscat şi pe apă.
Apărarea ţerii a fost totdeauna un obiect constant al preocupaţiunilor -noastre. Guvernul Meu va
face deci propunerile necesare pentru a se completă
armamentul, pentru a introduce imbunătăţiri în legea
soldelor, în legea înaintării, în legea cadrelor şi pentru

înființarea unui serviciu special de pază ae fruntariilor.

Noua

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

legislatură

deschide

câmp întins de activitate.
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Uniţi în aspiraţiuni,în simţeminte și în muncă,
concentrate spre înflorirea și întărirea patriei, nu Mă
îndoesc că domniile-voastre veţi da soluţiunile cele
mai priincioase nevoilor și trebuinţelor ţerii şi veţi
asigură progresul nostru neincetat, cari este ținta tuturor preocupărilor Mele și a întregei domniilor-voastre
lucrări.
Dumnezeu să binecuvinteze activitatea domniilor:
voastre, făcând-o folositoare și rodnică pentru binele
și prosperitatea

scumpei

Sesiunea ordinară
deschisă.

noastre

Românii.

a Corpurilor

Legiuitoare este
Carol. :

D.A.

" Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru Afacerilor străine,
Sturdza ; Ministru Țustiţiei, Eug. Stătescu; Ministru Cultelor şi

Instrucțiunii publice,P. Poni; Ministru de Răsboiu, GeneralC. Budişteanu;
Ministru de Interne, N. Fleva; Ministru Finantelor, G. Cantacuzino; Mi-

nistru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, G. D. Pallade;
Ministru Lucrărilor publice, C. 1. Stoicescu.

La
Răspuns
22

la Adresa
Decemvrie

Adunării

Deputaților.

1895 (3 Ianuarie 1896).

Domnule Presedinte,
Domnilor Deputaţi,
Cu

strânși

bucurie salut astăzi pe Reprezentanţii naţiunii,

în jurul Meu,

spre a uni silințele

lor cu ale

Mele întru intarirea şi ridicarea României.
Urările și expresiunea simţemintelor de credință
ce-Mi aduceți prin Adresa Camerei Deputaţilor au pentru Mine un deosebit preţ. Va mulţumesc pentru ele,
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precum şi pentru cuvintele patriotice pe cari le rostiți.
In tot timpul Domniei Mele am fost însufleţit de
dorinţa a apără ţara de zguduiri şi am avut neadormita grijă de a întări așezămintele sale, spre a preîntâmpină frământări sterpe, căci numai astfel se poate
asigură o desvoltare neîntreruptă și un adevărat

progres.
este

Primesc cu vie plăcere încredințarea
hotărită a da sprijinul său luminat

că Camera
Guvernului

Meu, spre îndeplinirea lucrărilor ce-i se vor supune,
şi că, în nici o împrejurare, nu veţi avea alt dor şi

altă

năzuinţă

decât binele patriei, căreia

trebue să

închinăm toate puterile noastre.
Incă o dată vă mulțumesc cu căldură pentru bu„nele urări ce Ne -aduceţi Nouă și Familiei Noastre.

sh
Răspuns

la Adresa

23 Decemvrie

Senatului,

1893 (4 lanuarie 1896).

Domnule Preşedinte,
Dommilor Senatori,

Glasul Senatului îl ascult în totdeauna cu o deosebită plăcere ca o tălmăcire fidelă a simțemintelor
de iubire pe cari națiunea Ni-le arată în toate împrejurările.
Primesccu o adevărată satisfacțiune asigurarea
ce-Mi dați de a îndrepta toată activitatea d-voastre,
pentru a săvârşi lucrări roditoare pentru ţară.

Spiritul

înțelept

şi patriotic

ce

vă

însufletește

Îmi este o chezășie, că Guvernul Meu va găsi în d-voa246
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stre acel sprijin trebuincios pentru rezolvarea atâtor
cestiuni, cari sunt în interesul viitorului și propăşirii
României.
Astfel, însemnata sarcină, ce vă este încredințată,

se va putea îndeplini fară greutăţi; iar răsplata muncii
d-voastre va fi fericirea și mărirea scumpei noastre
patrii.
|
Vă mulțumesc din inimă pentru călduroasele urări
ce Ne exprimaţi, Nouă și Familiei Noastre, în numele

Senatului.

|

(fn

-

|

Sp Se se SP Se Sb SE

e SP

1896.
Ordin

de zi câtre armată.
1 (13) Ianuarie 1896.

Ostas:,

La inceputul fiecărui an simt o adâncă bucurie
de a vă arătă via Mea mulţumire pentru silințele ce
-vă daţi întru îndeplinirea datoriilor.
Urmând mereu pe această cale şi lucrând fără
preget pentru întărirea instituţiunilor militare, ţara vă
va privi cu mândrie, ca vrednici urmași ai vitejiei strămoșești și ca scutul cel mai puternic al patriei și Tronului.
Ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, vă urez ani mulți și

fericiţi !

Dat în București,

la 1 lanuarie

1896.

as
Răspuns

la felicitările Înaltului Cler, ale Ministrilor şi ale autorităţilor superioare.
1 (13) Ianuarie 1896.

Sunt adânc mișcat de cuvântările așă de bine simțite, şi cari găsesc un răsunet recunoscător în inima Mea.
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Dragostea şi
ocazie, le privesc
torez de a gând!
Popor, care este

Totdeauna

credinţa ce ţara Îmi arată, la
orice
ca. cel mai frumos dar și Mă
îndaneincetat la fericirea iubitului
Meu
nedespărţit de fericirea Mea.

rog

pe Dumnezeu

să păzeas

că Ro.
mânia de primejdii și de necazu
ri, şi să răspândească
asupra noastră toate binefacerile
. Această dorință fer.
binte hrănesc cu deosebire la
inceputul unui nou an,
care se deschide invălit şi necuno
scut pentru noi, însă
cu
speranță

de pace

și prosperitate.

Mulţumindu-vă din tot sufletul
de caălduroasele
voastre felicitări, vă urez și din
partea Reginei și a
Familiei Mele ani mulţi și feri
ciţi.
sp

Răspuns

la telegrama Preşedintelui Academiei
Române
sesiunii.
Abbazia,

Adânc

20 Martie

(1 Aprilie)

la închiderea

1896;

mișcaţi de frumoasa gândire ce
aţi avut

,
adresându-Ne urări, Regina și
Eu vă rugăm a primi,
împreună cu colegii d-voastre,
viile Noastre mulțumiri,
regretând că nu am putut luă
parte în anul aceasta
la şedinţele Academiei, ale căre
i lucrari le vom urmă
pururea cu un deosebit interes.
ae
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Răspuns
congresului
la telegrama Corpului didactic la deschiderea
din Focşani.
Abbazia, 28 Martie (9 Aprilie)

1896,

D-lui Gr. Ștefănescu, Președintele Congresului
Corpului ahdachc.
Urările ce Ne adresaţi Ne sunt cu atât mai precare
ţioase, cu cât ele provin dela Corpul didactic,
aga
are de căpetenie menirea de a deşteptă în între
a
generaţie ce-i este încredințată iubirea de patrie și
o pregăti să lupte cu încercările vieții.
Regina, ca și Mine, vă mulțumim cu căldură atât

d-voastră,

colegi pentru

cât şi celorlalți

frumoasa

amintire.

ap
Răspunsuri

la felicitările primite pentru ziua naşterii.
Veneţia, 1o (22) Aprilie 1896.
Mitropolitului Primat :

Urările patriotice şi pline de oncţiune ce I. P. S.
Voastră Îmi trimiteţi, Mi-au pricinuit o vie bucurie

pentru care vă rog a primi sentimentele Mele recunoscătoare.
Preşedintelui Consiliului de Ministri:

'Urarile afectuoase şi devotate, ce, cu ocaziunea
zilei nașterii Noastre, am primit din toate unghiurile

ţerii, dela doamne, domni și autorităţi, pentru Regina
și Noi, Ne-au umplut inimile de bucurie; pentru care
230
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exprimăm simţemintele Noastre de vie şi adâncă recunoștință. Ca și în trecut, vom urmă și în viitor pururea a lucră cu sârguință pentru întărirea şi înflorirea scumpei noastre Românii.
Preşedintelui Inaltei Curți de Casaţiune:

Va rog a primi, cu colegii d-voastre, sentimentele Mele de gratitudine pentru călduroasele și devotatele urări ce-Mi adresaţi. |
Ministrului de Justiţie :

Vă mulțumesc cu recunoștință, d-voastre și cor.
purilor judecătorești, pentru călduroasele şi devot
atele
urări ce Mi-aţi adresat, fiind deplin încredinţat
că magistratura ţerii va fi pururea pavăza libertăţilor cetă-

ţenești.

Preşedintelui Inaltei Curți de Conturi:

Felicitările ce Mi-aţi adresat Mi-au pricinuit o vie

plăcere, pentru care vă rog a primi, pentru d-voa
stră

și colegi,

sentimentele

Mele

de recunoștință.

SP
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare,
Bucureşti, 3o Aprilie (r2 Maiu) 1896.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,

Intâia sesiune a nouei legislaturi a fost plină de

muncă rodnică în rezolvirea diferitelor cestiuni
supuse
deliberării d-voastre.
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rile.au fost scăzute
: Statului
- “Cu toate că venitu
prin desființarea -unui impozit și reducerea evaluărilor
bugetare, totuș s'a ajuns a se echilibra bugetul prin
o dreaptă cumpănire în cheltueli.
Creditele extraordinare, ce aţi votat, asigură ter-

minarea

liniilor de căi ferate începute

și a portului

nostru: maritim al Constanţei, precum şi organizarea
mai temeinică a mijloacelor noastre de transport. Astfel,
imprumuturile ce contractăm contribuesc la desvoltarea
economică a ţerii și au un echivalent în valoarea re-

prezentată prin rețeaua noastră de căi ferate, producătoareea însăș de venituri pentru Stat.

"Spre aînlesni şi asigură îndrumarea claselor mun:
citoare spre o îmbunătăţire a stării lor normale şi materiale, aţi votat legile: menite a da un avânt puternic
învățământului primar, legile prin cari accesul justiţiei se înlesnește mai mult poporaţiunilor rurale şi prin

cari se ușurează condiţiunile de cumpărarea domeniilor
Statului. din partea sătenilor, precum și legea pentru
regularea pescuitului.
Nu

aţi

uitat că armata

este

un sprijin

puternic

al Regatului. Aţi îmbunătăţit două legi organice ale
ei și aţi continuat a-i completă armamentul.
Domnilor. Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Vă mulţumesc pentru. concursul luminat ce aţi
dat Guvernului Meu în îndeplinirea grelei sarcine ce-i
este încredinţată și, dorind ţerii un an îmbelșugat, declar închisă sesiunea actuală a Corpurilor Legiuitoare.
București, 3o Aprilie 1896.
Carol.
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Preşedintele Consiliului de
Ministri şi Ministru Afacerilor
străine,
D. A. Sturdza; Ministru Justi
ţiei, Eug, Stătescu; Ministru
de Interne,
A. Stolojan; Ministru

Cultelor Şi Instrucțiunii publice, P.
Poni; Ministru
de Răsboiu, General C. Budiştea
nu; Ministru Finanţelor, G. Cant
acuzino; Ministru Agriculturii, Industriei
, Comerțului.şi Domeniilor. G. D.
Pallade; Ministru

Lucrărilor publice,

C. [. Stoicescu.

câ
Răspuns

la întâmpinarea

Primarului din Craiova.

14 (26) Septemvrie

1896.

Mulţumesc pentru calduroasa pri
mire ce-Mi faceţi
în numele Craiovei, unde totdea
una cu iubire am. fost
primit. Sunt convins că aceeaș
primire, încă .mai cal.
dur
oasă şi mai inimoasă, veţi face
poimâne,

cân

d:-von
trece înapoi spre București cu
Augustul Meu oaspe
și amic, Impăratul' Austriei şi Reg
e al Ungariei. V i:

zita aceasta trebue să ne umple inim
ile de bucurie,
pentrucă
ea este o mare cinste pentru țara
intreaga,
Toast

la prânzul din Turnu-Severin.
14 (26) Septemvrie 1896.

Mulţumesc

oraşului Turnu-Severin

roasa primire ce Mia

- --

SL a

pentru

căldu-

|

facut și astă dată. Severinul

este strâns legat cu vieaţa Mea.
Acj am pus întâia oară
piciorul pe pământul românesc,
și nu M'am căit nici
odată de acest pas decisiv ce
am făcut, căciel a fost
rodnic pentru ţară şi pentru
Mine. Doresc Severine:
nilor

prosperitate și înflorire. .
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:

isc Iosif la
la cuvântarea şi toastul Impăratului Franc
inaugurarea lucrărilor dela Porţile-de-Fer.
Mehadia, 15 (27) Septemvrie

1896.

niei şi către M. S.
Adresându-Se către M. S. Regele Româ
se:
Regele Serbiei, M. S. Impăratul rosti
In acest

moment

solemn,

care

ne

întruneşte

pentru

a

sunt fericit de a ură
sărbători o mare operă de tolos public,
amice, ale cărora mabunăvenire Suveranilor ambelor State
ează prin apropierea
luri, scăldate de apele Dunării, simboliz
lor comunitatea intereselor noastre.
către marele
Lucrările încredințate Austro-Ungariei de
terminate.
Areopag european întrunit la Berlin sunt
a circuCele din urmă piedici, cari se opuneau la liber
urate.
Jaţiune pe parcursul marelui fluviu, sunt înlăt
cinaţi, declar
însăr
Mandri de misiunea cu care am fost
ribui a da un pu:
noua cale deschisă şi, convins că ea va cont
ică pe cât ŞI
ternic şi salutar avânt la desfăşurarea atât pacif
ru fericirea
pent
beau
le,
de lucrativă a intereselor internaţiona
şi prosperitatea popoarelor noastre.
Apoi

la banchet:

Sa
Beau în sănătatea Augustilor Mei oaspeţi, Maiestatea
i.
Regele României şi Maiestatea Sa Regele Serbie
nţa Lor
preze
cu
onoră
a
Mulţumindu-Le că au bine-voit
şi Domre
ferici
festivitatea ce sărbătorim astăzi, Le urez Lor
sinceră aminiei Lor prosperitate, şi sper că simțemintele de
siune fidelă
ciţie, cari ne unesc, vor găsi totdeauna o expre
e.
noastr
e
Statel
în raporturile de bună vecinătate între
Maiestatea Sa Regele României răspunde:

Sunt adânc

mişcat de cuvintele amabile

ale Ma-

mul:
iestaţii Voastre şi O rog să binevoiască a primi

țumirile Mele cele mai vii pentru acest semn de bunăvoinţă. Am

răspuns

cu 0 bucurie sinceră invitațiunii
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grațioase a Maiestaţii Voastre de a asistă la inaug
urarea lucrărilor dela Porţile-de-fer, prin cari ultim
ele
obstacole, cari se opuneau până acum la navigațiun
ea

Dunării,

au fost înlăturate în folosul

riverane.
Aducerea

Va rămânea cu

tuturor Statelor

aminte a acestei frumoase serbări Îmi
atât

mai

scumpă,

cu

cât

această

ser-

bare Mi-a procurat fericirea de a ură Maiestăţii Voastre

bunăvenire

la fruntariile

ţerii Mele.

Fie ca această întrevedere sa contribue a strânge
încă mai mult legăturile de prietenie aşă de bine stabilite între Statele noastre și a asigură desvoltarea
lor economică și raporturile lor comerciale pe o bază
solidă și statornică.
In această speranță, Mă unesc din toată inima,
cu urările călduroase, ce credincioşii supuși ai Maies-

tăţii Voastre fac neîncetat pentru Augusta Sa persoană și Casa Imperială, precum și la strigătul lor, care
trebue să răsune azi din Alpi până la Marea Neagră:

Sa trăeasca Maiestatea Sa Împăratul Austriei și Regele Ungariei! Să trăeasca Maiestatea Sa Împărăteasa

şi Regina.

«fn
Toast

la prânzul dat în Palatul din Bucureşti în onoar
ea

Împăratului Francisc Iosif.
16 (28) Septemvrie

1896.

Maiestatea Voastră Îmi va permite să-l exprim

adânca Noastră recunoștință pentru Augusta vizită,
ce a bine.voit a Ne face. Entuziasmul, cu care Capi255

1896
tala României

a primit pe Maiestatea Voastră, găsesc

un răsunet unanim în întreaga ţară,

care

este mândră

de amiciţia cu care Maiestatea Voastră o onorează.
Prezenţa Maiestăţii Voastre printre Noi este o adeserbare

vărată

naţională

și înalță

în mod strălucit va-

loarea, ce Maiestatea Voastră atribue tânărului Regat

dela Dunărea-de-jos, care privește viitorul cu încredare, mulţumită prea bunelor raporturi stabilite între
Statele noastre. Salutăm dar vizita Maiestăţii Voastre
ca un eveniment de cea mai mare importanţă și Ne
rugăm cu căldură ca Providența să dăruiască . încă
Maiestăţii Voastre o lungă și pașnică Domnie, nu numai
pentru fericirea puternicului Său Imperiu, ci și pentru
Noi, cari avem pentru Maiestatea Voastră cea mai

„profundă veneraţiune și căreia admirăm Inalta: Sa înțelepciune.
„Unit-'cu poporul Meu în aceste simţeminte, ridic
paharul în sănătatea Maiestăţii Voastre, în sănătatea

Împărătesei.
|
„Să trăească Maiestatea Sa Impăratul

Austriei și

al Ungariei!

Rege

Maiestatea Sa Impăratul Francisc Iosif răspunde:

Mulţumesc Maiestăţii Voastre pentru cuvintele binevoitoare, ce Mi-aţi adresat.

Mă simt fericit de a puteă reînnoi Maiestăţii Voastre asi-

gurarea

amiciţiei Mele sincere şi inalterabile, în sânul acestei

asigurat

importanţa

bogate şi frumoase ţeri, pe cari înalta înţelepciune a Maiestăţii Voastre a condus-o pe calea progresului şi căreia i-aţi
între Statele

europene.

Beau în sănătatea Maiestăţii Voastre, a Maiestăţii Sale
Reginei şi a. Familiei Regale.

«fe
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Cuvinte
la denumirea

stâncei

«Francisc

18 (30) Septemvrie

Iosif».

1896,

Pentru a se da un semn vădit amintirii acestei zile
frumoase şi neuitate, cu care Maiestatea Voastră
Ne-a
înveselit, O rog să-Mi permităa da numele de «Fran
.

cisc Iosif», acestei stânci, cari prezintă o veder
e plăcută peste Sinaia şi valea Prahovei şi care
a atras

în mod deosebit privirile Maiestăţii Voastre.
sffo
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministrii.
Sinaia, 22 Septemvrie (4 Octomvrie)

Scumpul Meu

1896.

Presedinte al Consiliului,

Silinţele depuse de poporul român în aşezământul
unui Stat paşnic, viguros şi muncitor, nu puteau să
capete o recunoașteremai
. onorătoare decât prin vizita Maiestăţii Sale Impăratului și Regelui Francisc
Iosif |.
Primirea demnă și călduroasa făcută de țara întreagă Augustului Meu oaspe și amic, ordinea perfectă
care a domnit pretutindinea, sprijinul adus autorităților Statului de toţi cetăţenii făra osebire, pentru a
da acestei sărbători o mai mare strălucire, bărbăteasca înfățișare a iubitei Mele armate, toate aceste
au umplut inima Mea de bucurie și M'au făcut să resimt
o adevărată

mândrie.

Constatând cu o vie mulţumire sufletească avântul

patriotic care a domnit în tot timpul acestei serbatori
Cuuântări şi scrisori.—
11.
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îl primesc ca o reînnoită dovadă de dragostea şi încrederea, ce poporul român Mia arătat cu dărnicie
în toate împrejurările.
Mulţumesc dar tuturor şi fiecăruia în parte pentru
concursul ce au dat Guvernului Meu și autorităţilor
municipale în această solemnă ocaziune şi te rog,

domnule Preşedinte, să fii interpretul

acestor

simţe-

minte, aducându-le la cunoștința ţerii întregi.
Primește,

te rog,

cu această

țarea stimei și afecțiunii

ocaziune,

încredin-

ce-ţi păstrez.

“
Cuvântare

la punerea pietrii fundamentale pentru lucrările portului
Constanţa.
16 (28) Octomvrie

1896.

Serbarea de astăzi are o îndoită importanţă, căci
punând întâia piatră a noului port al Constanţei, am
pus și temelia pentru desvoltarea noastră maritimă.

Măreţul pod peste Dunare ne-a
spre Mare,

deschis

drumul

viitorul port ne va asigură în toate vre-

murile comerţul

cu ţerile cele mai depărtate. Astăzi

dejă vasele noastre duc cu mândrie steagul României

prin valurile Oceanului;

în curând

vom

dispune de

nouă bastimente, cari vor înlesni relaţiunile comerțului
transatlantic.
Insemnate sunt jertfele ce ţara și-a impus spre
a dobăndi un loc vrednic în lume. Ele sunt însă pe
deplin răsplătite prin avântul uriaș pe care România
l-a luat într'un sfert de veac, şi care trebue să fie

mănţinut cu orice preţ.
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Mulţumindu-vă călduros pentru cuvântar
ea aşă de
bine simțit- ăce Ne-aţi adresat, doresc
ca să inaugurăm într'un timp nu prea lung noul port,
care va deveni un isvor de bogăţie pentru ţară,
mai ales “când
putem atrage o parte din traficul între Engl
itera, India
și Australia, fiindcă linia Londra-Constanţa
- Alexandria
este astăzi dintre

toate

cea mai scurtă;

ea este stră-

bătută în rar ceasuri; acesta este un rezu
ltat care ne
poate umple de cea mai vie mulțumire.
- Ridic acum acest pahar pentru prospera
rea Con:
stanței și pentru fericirea scumpului Meu
popor, care s'a
înălțat așă de sus prin munca

Să trăeascăa România!

sa şi prin silinţele sale.

sh
Document

comemorativ

la punerea pietrii fundamentale pentru
lucrările
portului Constanţa.
16 (28) Octomvrie 1896.

Noi, Carol 1.
Prin graţia lui Dumnezeu șI voinţa naţi
onală,
Rege al României.
In anul mântuirii 1896, în a 16-a zia lune
i Oc-

tomvrie, am pus piatra de temelie pentru
construirea

portului Constanţa pe țărmurile Maării-N
egre.
Dumnezeu dăruindu-Ne, în Domnia Noastră
asupra
acestei ţeri, nu numai ani de glorie, ca
împreună cu
viteaza Mea oştire să-i pot da independenţa
și O po-

ziţiunea

statornică,

dar și ani de pașnică Domnie, am

lucrat cu râvnă și stăruinţă pentru înflorirea
și pros:

” peritatea României.
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Îmmulțind căile de comunicaţiune și rețeaua căilor

ferate, unind cele două țaârmuri ale Dunării prin podul
dela Fetești-Cernavoda, luat-am hotărirea ca aceste temeinice şi neperitoare lucrări să fie desăvârşite prin în-

temeiarea unui port la țărmurile vechiului Pont Euxin,
unde din veacurile cele mai depărtate comerţul a găsit
un loc de adăpost, unde atâtea monumente istorice ne
aduc

aminte

Romani

vechea

şi unde

dominațiune

a strămoșilor noștri

şi-a sfârşit zilele marele poet Ovidiu.

În al zo-lea an al Domniei Mele și al 15-lea al
fundării Regatului, am pus astăzi pieatra de temelie
a acestei

însemnate

lucrări,

faţă fiind Maiestatea

Sa

Regina, Alteţele Lor Regale Principele şi Principesa
României, înaltul Cler, Miniștrii Mei, Președinții și VicePreședinții Corpurilor Legiuitoare, înalții demnitari ai
“Statului și Corpul technic.

Naădăjduim că Dumnezeu Ne

va ajută să desă-

vârșim în linişte şi fericire lucrarea începută astăzi,
care va duce peste Mări numele Românilor și va înlesni
în toate vremurile transportul bogățiilor acestei ţeri.

Spre amintire, am subscris acest document în îndoit exemplar, din care unul se va aşeză pe pieatra
de temelie, iar celalalt se va păstră în Arhiva Statului.

ve
Toast

la prânzul dat la Palat in onoarea Regelui

Alexandru

al Sârbiei,
18 (30) Octomvrie

1896.

Maiestatea Voastră este al treilea Suveran al
Sarbiei, pe care am bucuria să-L primesc în Capitala *
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României,

ceeace

dovedeşte cât de amicale şi temei:

nice au fost totdeauna relaţiunile dintr
e Statele Noastre.

Vizita Voastră, Sire, este o nouă mărturie
despre

aceasta.

|

Urez dar Maiestăţii Voastre din toată inim
a bunăvenire printre Noi, rgând cu căldură Ceru
l ca să binecuvinteze Domnia Maiestăţii Voastre și să
Va ocrotească împreună cu poporul sârb, pentru care
avem
atâtea simpatii.
Mulţumindu-Va sincer pentru amabila Voas
tra

vizită, ridic paharul Meu în sănătatea Maiestăţii Voa-

stre și pentru prosperitatea

Regatului Său,

|

Trăeasca Maiestatea Sa Regele Alexandru I!

ue
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (27) Noemvrie

1896,

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputati,
Deschizând astăzi a doua sesiune a acestei legislaturi, salut pe Reprezentanţii ţerii cu bucuria ce resimt de câte ori îi văd întruniţi împrejurul Meu.
Relaţiunile

noastre cu toate Statele sunt cele mai

bune şi importanţa crescândă a României s'a vadit
în anul aceasta întrun mod deosebit.
Primirea cordială ce sa făcut la Moscva Moşte.
nitorului Tronului și Soţiei Sale de către Împăratul
Nicolae II și Împărăteasa Alexandra, cu ocaziunea
măreţei solemnităţi a încoronării Maiestăţilor Lor, este
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o dovadă cât de preţioase sunt legăturile de apropiată
rudenie cu Curtea Împărătească
ținerea

şi

desvoltarea

a Rusiei, pentru mân-

relaţiunilor

prietenoase

dintre

puternicul Imperiu și România.
Am asistat cu o vie mulţumire la inaugurarea lucrărilor dela Porţile-de-fer, cu cari Tractatul din Ber-

lin însărcinase

pe Imperiul austro-ungar și cari sunt

destinate a ne aduce foloase însemnate, înlesnind productelor noastre a străbate în miezul Europei prin
calea marelui fluviu al Dunării.

Maiestatea

Sa Împăratul Austriei şi Regele Un-

gariei, de a cărui prietenie sinceră și de mare preţ Ma
bucur de un lung șir de ani, a onorat România cu vizita
Sa. Prin primirea călduroasă și inimoasă ce-l s'a făcut,
ţara întreagă a exprimat Monarhului vecin recunoștinţa
tuturor pentru acest semn prea grațios de amicie şi de
bună-voință. Ni s'a dat o ocaziune solemnă să arătăm
Europei că poporul român a muncit cu succes şi în
plin în marea operă a renașterii și a consolidării sale.
Interesele, cari leagă între dânsele Statele din
Orientul european în năzuințele lor comune de a-şi
asigură un mers pașnic, sigur și repede pe calea progresului cultural și economic, au căpătat o expresiune

vie,—pe de o parte în vizita Maiestăţii Sale Regelui
Sârbiei, prin care s'a reînnoit și cimentat din nou ve:
chile și neturburatele relaţiuni amicale dintre amândouă ţerile,--iar pe de alta în restabilirea cu Regatul
Greciei a relaţiunilor normale, cari sper că se vor
desvoltă şi închegă spre mulțumirea ambelor Regate.
Astfel România își întăreşte pe fiecare an mai
mult pozițiunea sa între State şi poate întâmpină cu
încredere viitorul.
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Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,

și pe
ținuta

Cu mândrie am privit, atât la Porţile-de-fer, cât
câmpiile Şimnicului, Cotrocenilor şi Ploeştilor,
marţială

a iubitei

Mele

armate,

care

a

avut

onoarea a se prezintă şi a defilă înaintea Maiestăţii
Sale Împăratului şi Regelui Francisc Iosif. Armata a
arătat,

şi cu această ocaziune, că ţara se poate răzimă

pe dânsa în toate împrejurările și că ea este vrednică
de solicitudinea domniilor-voastre. Nu Mă îndoesc că

şi în viitor

nu veţi cruţă

nici un

sacrificiu

pentru

a

păstră armata la înălțimea chemării sale. Spre a întări și îmbunătăţi încă mai mult administraţiunea noastră militară, se va supune deliberărilor domniilor:
voastre reviziunea legii recrutării și a legii Serviciului
sanitar al armatei.

Situațiunea puţin satisfăcătoare lasată de bugetele

ultimilor doi ani s'a îndreptat. Nu numai echilibrul
bugetului curent este deplin asigurat dar sperăm că
exercițiul acesta va da chiar un escedent desţul de sim:
țitor. Sunt încredințat că veţi mănţinea bugetului viitor
această situațiune normală și îmbucărătoare, cumpănind
cheltuelile cu resursele ordinare ce se pot realiză. Reor-

ganizarea serviciilor exterioare ale Ministerului de Fi-

nanţe se impune, pentru a simplifică serviciile şi a
introduce într'însele un control mai eficace; modifi-

carea legii timbrului va da o mai (mare extensiune

principiului proporţionalităţii taxelor, iar legea patentelor trebue pusă în acord cu desvoltarea noastră comercială şi industrială.
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Urmărind progresul economic al ţerii, veţi constată că în anul acesta s'au dat în circulaţiune două
sute kilometri de căi ferate nouă, că se lucrează cu
activitate la terminarea liniilor începute și că s'a pus
peatra de temelie a portului Constanţa. Modificări însemnate sunt necesare la legea drumurilor. Legea pentru căile ferate de interes privat trebue revăzută, spre
a se preciză mai bine caracterul acestora și a se împedică înstrăinarea căilor ferate de interes general.
Instituirea unei Casse Rurale va înlesni vânzarea
proprietăţilor mari în loturi mici, venind astfel în ajutor atât proprietarilor de moşii cari nu găsesc cumpărători,

cât și sătenilor,

cărora în cele mai multe ca-

zuri le lipseşte capitalul.
Pentruca legea minelor să dea roade satisfăcătoare, sporind avuţia ţerii, se va propune modificarea
ei, luându-se de bază legile existente și simplificarea
măsurilor ce se prescriu pentru exploatarea acestor
bogății ale naturii.
O administraţiune regulată și dreaptă, ale cărei
atribuţiuni să fie bine distribuite şi cu eficacitate controlate, este o cerință neinlăturabilă pentru orice Stat
care doreşte să-şi asigure progresul și bună starea.
Veţi aveă deci a vă ocupă cu organizarea temeinică
şi practică a comunelor rurale și urbane, a serviciului
notarilor din sate, precum şi a consiliilor judeţene.
Pentru a completă organizarea instrucţiunii publice, începută în sesiunea trecută prin votarea legii
învăţământului primar, a legii clădirilor școlare primare și a legii înființării Cassei Școalelor, se va pre:
zintă deliberării domniilor-voastre un proiect de lege
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asupra învățământului secundar, special, superior şi
privat.
|
Punerea judecătorilor de tribunal în aceleași con:
diţiuni

unui

de

independenţă

ca și

preşedinţii,

acordarea

drept de prezintare corpurilor judecătoreşti la

caz de vacanţă în sânul lor și instituirea unui stagiu
practic obligatoriu pentru candidaţii cari se destină
la funcțiuni judecătorești, înainte de a fi numiți în acele
funcțiuni, sunt

atâtea

îmbunătăţiri

ganizarea noastră judecătorească.
Domnilor
Domnilor

Lucrând
existente

fară

de introdus

în or-

Senatori,
Deputat,

incetare

în legislațiunea

la mmdeplinirea lacunelor

noastră

şi la îmbunătăţirea

serviciilor publice, asigurând un echilibru constant al
bugetului de venituri și de cheltueli al Statului, având
totdeauna în vedere satisfacerea nevoilor şi trebuințelor ce necontenit se ivesc într'o ţară care păşeşte
înainte în desvoltarea sa, veţi contribui a înălţă și-a
întări tot mai mult poziţiunea Regatului.
Strânși uniţi în muncă spornică pentru patrie, nu
Ma îndoesc că și sesiunea aceasta va fi plină de lucrări folositoare.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările d-voastre.
Sesiunea ordinara a Corpurilor Legiuitoare este

deschisă.

București,

15 Noemvrie

1896.
Carol.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru al Afacerilor străine
şi Ministru ad-interim al Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Dome
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niilor, D. A. Sturdza; Ministru Justiţiei, Eugeniu Stătescu ; Ministru de
Interne, A. Stolojian ; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, P. Poni;
Ministru de Răsboiu, General C. Budişteanu; Ministru Finanţelor, G.
Cantacuzino ; Ministru

Lucrărilor

publice, C. I. Stoicescu,

Cuvântare

la investitura I. P. S. Mitropolitului Primat Iosif Gheorghian.
8(20) Decemvrie

1896.

Incredinţez Inalt Prea Sfinţiei Tale toiagul arhipăstoresc, spre a Te învesti ca Metropolit al UngroVlahiei și Primat al României.
Cu suflet mișcat de bucurie, am încredinţat Înalt
Prea Sfinţiei Tale cârja arhiepiscopală, ca un semn

vădit al înaltei trepte de Metroplit al Ungro-Vlahiei,
Exarh al Plaiurilor și Primat al României, la care ai
fost din nou ridicat prin glasul Marei Adunări, pentru
fericirea sfintei biserici autocefale ortodoxe române.
Ţara întreagă, cu Regele în frunte, salută cu dra:

goste și respect reîntoarcerea Înalt Prea Sfinţiei Tale
la acest scaun metropolitan, pe care l'ai împodobit prin
cuvioșia Ta și prin toate însușirile însuflețite de blândețe și de modestie.
În faţa împrejurărilor grele prin cari biserica a
trecut, Înalt Prea Sfinţia Ta ai părăsit odihna și liniştea sufletească, ce ai căutat departe de lumea sgomotoasă, spre a răspunde la obșteasca dorinţă a bine-

credincioșilor, de a revedeă în mijlocul lor pe vrednicul
Metropolit care, în lunga şi binecuvântata sa păstorie,
a lăsat în turmele sale neuitate amintiri de dragoste
şi veneraţiune.

„Pronia cerească să binecuvinteze sfânta chemare
a Înalt Prea Sfinţiei Tale și sa răsplătească sârguin266
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ţele, ce din nou vei desfășura întru păstrarea tăriei
și
strălucirii sfintei biserici naţionale.
Investitura Metropoliţilor și a Episcopilor este un
act totdeauna încunjurat de o mare solemnitate ;
de
astădată însă, această ceremonie dobândește o
deosebită însemnătate, căci ea sa săvârşit nu numai
în
faţa Sfântului Sinod, a Corpurilor Legiuitoare și a
autorităţilor constituite, ci și a tuturor fruntașilor
ţerii,
cari au închinat puterile şi râvna lor la ridicarea şi
întărirea Regatului. Aceasta este o scumpă mărturisir
e
că toţi se întâlnesc într'un singur gând, într'o singură

voinţă,

de câte ori se prezintă mari cestiuni naţionale,

când patria are nevoe de concursul tuturor fiilor săi.
Privesc dar cu deplină încredere în viitor, sigur fiind
că prin unire vom înfruntă de-apururea toate greutățile, vom înlătură toate primejdiile.
Poţi avea un sentiment de mândrie, Înalt: Prea

Sfinte Părinte, că primeşti pentru a doua oară din
mânile Mele cârja arhipăstorească, tocmai în împre-

jurări aşă de fericite, cari prevestesc că greaua

sar-

cină, ce Înalt Prea Sfinţia Ta ieai asupră-ŢI, va fi în-

dulcită cu ajutorul lui Dumnezeu,

prin sprijinul şi iu-

birea ce vei întâmpină din partea noastră a tuturora.
Urând Înalt Prea Sfinţiei Tale din adancul sufletului Meu ani mulţi și fericiţi pe scaunul metropolitan

al Ungro-Vlahiei,

sunt

sigur

că

neîncetat

vei

înălță

rugile Tale către A-Tot-Puternicul, ca să reverse
asupra
noastră binecuvântările sale și să ocrotească sfânt
a
biserică naţională și scumpa noastră ţară, ale
cărora
instituțiuni — temelia și scutul Statului nostru
— vor găsi
totdeauna în Mine un călduros apărător.
ate
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Răspuns

la Adresa

13 (27) Decemvrie

Senatului.
1896.

Domnilor

Vice- Președinți,

Domnilor

Senatori,

Cu o adâncă
turisirile de

şi sinceră mulţumire

credință

și iubire

primesc măr-

ce Mi-le arătaţi în nu-

mele Senatului, ca un răsunet al glasului naţiunii.
Nu mai puţin fericit sunt de a vedea cât de mult
acest Înalt Corp preţuește scumpele dovezi de prietenie şi simpatie ce ni s'au dat de Statele vecine și
amice, prin mâgulitoarea primire făcută Moștenitorului
Tronului la Moscova şi prin vizita Ilustrului Suveran
'a] Austro-Ungariei, care a fost salutat de ţara întreagă
întrun

mod

aşă

de călduros.

Patriotismul de care Senatul este însufleţit Îmi este
o sigură dovadă că guvernul Meu va găsi în d-voastre

tot sprijinul dorit pentru înţeleapta și cumpănita resolvare a însemnatelor cestiuni ce vi se vor supune. Ţara,
unită și liniştită înlăuntru, aşteaptă dela d-voastre o
muncă rodnică, care să asigure propășirea ei în toate
ramurile activităţei sale şi să întărească renumele ce
și-a dobândit în afară.
„_
Încredinţat că veţi răspunde pe deplin la aceste
așteptări, vă mulţumesc încă odată, d-lor Senatori, în
numele Reginei, al Meu şi al Familiei Mele, pentru
călduroasele urări ce Ne aţi adus, și rog pe A-Tot:Puternicul să reverse binecuvântările sale asupra scum.-

pei noastre Românii.

n
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Răspuns

la Adresa

Adunării

18 (30) Decemvrie

Deputaților.

1896.

Donmule Presedinte,
Domnilor Deputati,
Am ascultat cu o vie mulțumire rostirea sentimentelor de iubire şi credinţă ce Mi-le reinnoește Adu.

narea Deputaţilor, ca o expresiune

telor mult iubitului Meu popor.
Asemenea

am

fidelă a sentimen-

văzut cu mare bucurie cât de mult

prețuiți faptele atât de însemnate a cordialei primiri
a Principelui Moștenitor la Moscova şi a vizitei Maiestăței Sale Împăratului Austriei, Rege al Ungariei.
Aceste scumpe şi înalte dovezi de prietenie şi sim.
patie, cari au găsit un răsunet în întregul popor român,

ne

vor îndemnă

și mai mult în viitor de a urmă

neclintiţi pe calea idesvoltării
civilizare.

noastre

pașnice
|

Nimic nu Mă poate încredință mai mult

şi de

despre

rodnicia muncii ce veţi desfășură, decat sprijinul hotărit ce-l promiteţi guvernului Meu și râvna ce vă

însufleţește petru binele ţerii.
Statornicia

în principiile

şi tradiţiunile

ce au

în-

temeiat regatul nostru este într'adevăr călăuza cea
mai sigură pentru a păși fără șovăire pe calea adevăratului progres. Cel mai insemnat factor al acestei

propășiri este ridicarea

morală și materială a sătea-

nului și cu drept cuvânt măsurile menite a atinge acest
țel dorit de toți ocupă întâiul loc în inima Mea şi în
solicitudinea d-voastre.

Implinesc o plăcută datorie, arătându-vă bucuria
sufletului Meu

|

pentru frumoasele și măgulitoarele cu269
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vinte ce-Mi adresaţi din partea Camerei; ele sunt totdeodată cea mai scumpă răsplată a dorinţii Mele pentru
binele public și o întărire și mai mare a credinţii Mele
în viitorul României.
Din adâncul inimei Mele vă mulţumesc, în numele

|

Meu, al Reginei și al Familiei Noastre.

|

sp

|

i
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Ordin

de zi către
1 (13) Ianuarie

armată.
1897.

Ostaşi,

Sunt treizeci de ani de când cu dragoste și fără
preget lucrez la înălțarea şi propăşirea scumpei Mele
armate. Cu mândrie o spun, că munca Mea a fost
spornică : prin vitejia și statornicia voastră aţi întemeiat neatârnarea patriei, aţi reînviat timpurile glorioase, redeșteptând în voi vechile virtuţi răsboinice,
şi în anul care s'a închis v'aţi atras prin bărbăteasca
voastră înfățișare înalta Mea aprobare.
Vă mulţumesc! și cu inima voioasă urez și de astă.

dată,

tuturor,

un an bun

Dat în București,

şi fericit.

la 1 lanuarie
oa

1897.

Răspuns
la felicitările Clerului, Ministrilor şi ale autorităţilor.
1 (13) Ianuarie

Adânc

mișcat

vă mulțumesc

1897.

de cuvântările

aşă de bine simţite,

din suflet pentru urările călduroase ce
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Ne aduceţi în numele ţerii. În anul care s'a închis
multe fapte însemnate s'au petrecut; însă am întâlnit
şi numeroase

greutăți

cari au

putut

fi învinse

numai

prin unire și cu sprijinul înțelept al bărbaţilor cari au
închinat vieaţa lor patriei.
1896 va rămâneă dar neuitat în analele noastre
“politice. Plin de încredere privesc în anul care începe,
și sunt convins că ori când voiu avea trebuinţă de
fruntaşii ţerii, ei toţi vor inconjură cu credinţă Tronul
și vor luptă, ca un singur om, pentru siguranţa şi întărirea Statului Român. Cu vie bucurie am primit astăzi
binecuvântările prea iubitului nostru Mitropolit Iosif
și am înălţat rugăciunile Noastre câtre Dumnezeu ca
El să îndeplinească

toate

dorinţele,

ce

hrănesc

neiîn-

cetat în inima Mea

pentru scumpul Meu popor, şi să-i

* dăruiască ani mulţi și fericiţi, ce vă și urez şi din partea

Reginei și a Familiei Mele din adâncul sufletului Meu.
S[ip

Cuvântare

la investitura Episcopului de Roman.
28 Martie (9 Aprilie)

1897.

Marele colegiu electoral, înfiinţat prin legea sinodală, alegând pe Prea Sfinţia Ta ca Episcop al Eparhiei
Romanului, cu vie mulțumire Ţi-am încredințat cârja
episcopală, ca semn vădit al puterii duhovniceşti.
Mândru poţi fi că încrederea ţerii a chemat pe
Prea

Sfinția Ta

la acest

străvechiu

scaun, împodobit

de urmele neșterse ale unui șir de păstori învăţaţi și
evlavioşi, și am încredințarea că, pătruns de înalta Ta
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misiune,
pilde ce
Un
în capul

vei avea deapururea înaintea ochilor, mari
le
ei au lăsat.
|
timp indelungat ai fost, Prea Sfinte Pări
nte,
Seminarului din Roman, unde ai pregătit
ti-

nerimea destinată a-şi închină

vieaţa

bisericii;

ai avut

astfel prilejul de a cunoaşte această epar
hie, care de
astăzi înainte este încredințată ocârmuirii
sufletești a
Prea Sfinţiei Tale. Condu dar, Prea Sfinte Părin
te, cu

acest
căile

toiag, turma

dragostii

cuvântătoare

a eparhiei Tale pe

și ale binelui ; sădeşte în inima

nouelor

generaţiuni respectul celor sfinte; aprinde şi
întăreşte
în sufletul tuturor iubirea creștină şi iubirea. de
ţară,
totdeauna nedespărţite.
|
|
Mulţumesc Prea Sfinţiei. Tate pentru mărturis
irile
de credință ce Mi-ai dat prin calduroasa Ta cuvâ
ntare,
şi-Ti urez, Prea Sfinte Parinte, ani mulţi şi
fericiţi pe
scaunul episcopal al: Romanului.
|
a.
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
3 (15) Aprilie 1897.

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputaţi,

Ajungând la sfârşitul lucrărilor domniilo
r-voastre
legislative, va mulțumesc că aţi pus
toată râvna şi
ați dat ajutorul luminelor domniilor-vo
astre pentru a
inzestră țara cu o serie de legi folosito
are, a căror
necesitate

Legea

eră

viu simțită.

repaosului

de

Dumineca

trebuinţe recunoscută de toţi,
Cuvântări şi scrisori.— II],
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Nu mai puţin dorită eră legea pentru pensiunile:
funcţionarilor judeţeni şi comunali. Această lege a fost
un act de dreptate pentru a asigură -soarta acestor
impiegaţi.
Aţi mai votat alte legi necesare şi urgente, precum legea pentru înfiinţarea Societăţii de agricultură
şi Comiţiilor agricole, Convenţiunea sanitară dela Dresda
și legea pentru a se repune în vigoare articolele 89,
90 şi 135 din legea electorală din 1884.
Legile menite a îndeplini lacunele ce există în
sistemul

nostru

de comunicaţiuni

accelerate vor com-

pletă reţeaua de căi ferate și vor spori puterile noastre
economice.
Legile militare, votate în acest an, precum neincetat altele au fost în anii anteriori, vor întări orga-

nizarea armatei.

Îmbunătăţirea adusă în administrarea Ministerulut
Finanţelor, prin legea specială ce aţi votat, va purtă
fructele ei binefăcătoare, iar bugetul echilibrat ce aţi
dat ţerii este o garanţie pentru mersul normal al guvernului.
Domnilor
Domnilor
Vă

reîntoarceţi

Senatori,
Deputat,
deci

în

căminele

domniilor-voa-

stre, ducând rezultate satisfăcătoare ale muncei și osârdiei ce aţi depus pentru patrie.

Declar sesiunea actuală a Corpurilor Legiuitoare

închisă.
Preşedintele

Carol.
Consiliului

Ministrilor şi Ministru Afacerilor străine,

şi Domeniiqz“venstpi Ministru Agriculturii, Industriei, Comertului

214
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lor, A. Stolojan; ;Ministru de Interne, M. Phere
kyde ; Ministru de Finanţe,
G. Cantacuzino ; Ministru de Răsboiu, A.
Berindei ; Ministru Cultelor şi
Instrucțiunii publice, Sp. Haret; Ministru
de Justiţie, Al. Djuvara; Mi.

nistru

Lucrărilor publice, Ion Brătianu.

24
Răspuns

la intâmpinarea

Preşedintelui Academiei Române.
7 (19) Aprilie 1897,

Inainte de închiderea sesiunii actuale
am dorit
să vin încă în mijlocul Academiei,
ale căreia lucrări
le-am urmărit totdeauna cu cel mai
viu interes.

Iubirea Mea pentru frumoasa noastră limb
ă crește

din an în an. Cu atat mai mare este
dar nerăbdarea
Mea ca bogatul tezaur de cuvinte
să fie alcătuit cât
mai curând.
Mulţumind călduros Academiei pentru
urările așă
de bine simţite ce-Mi face prin vene
rabilul ei Președinte, salut astăzi cu deosebită plăc
ere pe Membrii săi.

dap

Răspuns
la telegrama de felicitare a Corpului
didactic întrunit în
congres la Constanţa.
Abbazia, 17 (30) Aprilie 1897.

D-lui Gr. Ștefănescu, Președintele

Corpului didactic, -

Congresul

Regina și Eu, viu mișcaţi prin con
ţinutul telegramei
ce-Ne adresaţi în numele Soci
etăţii corpului didactic,
facem sincere urări pentru pro
speritatea acestei societăți, ce prezidaţi cu atata râv
nă, și ai cărei membri
275
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au nobila misiune de a lumină și de a formă
generaţie

a iubitei, scumpei Românii,

tânăra

a cărei inflorire

va fi pururea gândul Nostru de căpetenie.
ad
Răspuns

Preşedintelui Academiei Române la prezentarea lucrării
«Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol |.
1866--1896», editată de Academie.
ro (22) Maiu 1897.

Simt o vie satisfacţiune că tocmai Academia a
luat iniţiativa de a publică cuvântările ce am rostit
în cursul Domniei Mele de o ani. Primesc cu atât
mai multă bucurie aceasta lucrare bine îngrijită, cu
cat ea coprinde un material folositor pentru istoria
noastră contimporană, așă de bogată în fapte în sem
nate săvârşite cu multe nevoi și trude.
Regatul român.a fost întemeiat prin fii săi cei
distinși, cari M'au sprijinit prin lumina și energia lor.
Din

nenorocire

un mare

număr

dintre

ei au

murit;

memoria lor însă va trăi deapururea și recunoştinţa
Mea pentru toţi sfătuitorii Mei va rămâneă neştearsă
în inima Mea.

Ridicarea

şi desvoltarea “României,

arătate

în

aceste 2 volume într'un mod sistematic, este dar o
operă comună împlinită de țara întreagă și de acei

cari au

luptat prin cuvânt,

prin pană și prin sabie.

Adânc mişcat de simțemintele patriotice ce-Mi
exprimaţi în numele Academiei, vă mulțumesc călduros
pentru frumoasa lucrare ce-Mi aduceţi cu ocazia zilei
de 1o Maiu, aniversara noastră naţionala.
ste
216
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Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri, dăruind 200.000 lei
pentru inundaţi şi incendiaţi.
6 (18) Iunie 1897.

Scumpul Meu

Preşedinte al Consihului,

O nenorocire, .pe cât de neașteptată, pe atâta de
mare, a lovit greu ţara în anul acesta prin ploile
torențiale, cari în timp de câtevă săptămâni s'au re:
vărsat în mod continuu peste întreg teritoriul nostru.
Râurile au eșit în mod neobișnuit din malurile lor şi
au umplut văile și câmpiile de apă; dealuri întregi s'au
prăbușit și au. cauzat stricăciuni însemnate locuinţelor
și sădirilor; orașele şi satele dealungul Dunării au
suferit stricăciuni foarte considerabile; câmpii întinse

acoperite cu recolte mănoase

au fost distruse cu de-

săvârșire. In tot timpul lungii Mele Domnii nu sa
întâmplat ca apele să fi cauzat pagube atât de mari
averii publice și celei private.

„_

Îngrijit de această nenorocire, care atinge soarta

unui număr

însemnat

astăzi fără locuinţe,

de familii de muncitori, rămase
făra hrană,

lipsite chiar de amân-

două, am convocat, îndată ce timpul s'a înseninat,
Consiliul de Ministri, pentru a-i expune vederile și dorin
țele Mele și a-i cere sfat, căci suferinţele iubitului Meu
popor au pătruns totdeauna foarte viu şi adânc inima

Mea,

și am

căutat

imediat

a le alină

nu

numai

prin

ajuto rele ce personal am dat și apelurile ce am îndemnat a se face către sufletele compătimitoare, ci

și prin crearea:de

instituțiuni speciale de prevedere

a timpurilor de nevoi.
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Dintre cele două instituţiuni, menite a veni în ajutorul celor atinşi de puterile elementare ale naturei,
cea mai

tânără,

acea

din

1894,

poartă

care

numele

Reginei şi al Meu, posedă astăzi fonduri însemnate,
însă ea a fost instituită numai pentru a alină svferinţele produse de secetă, care adesea băntue Regatul;
iar aceea creată în 1887 pentru incendiuri și inundații
nu Sa putut desvoltă într'un mod îndestulător, pentru
ca din veniturile ei sa se poată uşură pagubi atât de
mari şi de generale.
Am decis, deci, a dărui din lista Mea civilă 200.000
lei la Comitetul central al incendiaţilor și al inundaților, spre a veni în ajutorul acelora cari au avut perderi însemnate în urma acestei nenorociri. Dacă s'ar
uni cu această sumă capitalul de care dispune Comitetul central al incendiaţilor şi inundaţilor, nevoile cele

mai urgente ar putea fi satisfăcute. Pentru necesită:
țile ulterioare sar putea luă bani cu împrumutare dela

Fundaţiunea «Carol-Elisabeta», iar Guvernul va pr
pune Corpurilor Legiuitoare resursele necesare pentru
a reîntregi fondurile întrebuințate.
In zile de nenorocire toți fii patriei au fost d
vechime uniţi cu gândul și cu fapta spre a alină du:
rerile celor loviți de soarta nemiloasă. Nu Mă îndoesc
că și de astădată vom.urmă strămoșeștii datine.
Consiliul de Ministri va propune, în cel mai scurt
timp, organizarea cea mai priincioasă a mijloacelor cu
cari toţi să venim în ajutorul celor nenorociţi.

Primește, scumpul Meu Președinte al Consiliului,
încredințarea sentimentelor de înaltă stimă ce-Ţi păstrez
via
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Cuvântare

la punerea pietrei fundamentale a palatului Casseide Depuneri.
8 (20) Iunie 1897.

Răspunzând

Ministrului de Finanţe, M. S. Regele zice:

Am ascultat cu un viu interes cuvântarea d-voastră
şi vă mulţumesc pentru simțemintele călduroase ce Ne
exprimaţi cu acest prilej. Cu deosebită plăcere voiu

pune temelia noului palat al Cassei de Depuneri şi de

Economie, recunoscut ca o trebuință neapărată în urma
avântului însemnat pe care L-a luat acest institut .financiar întrun timp relativ scurt.
O desvoltare aşă de repede este o dovadă netă.
găduită cât de mult avuţia țerii a crescut şi creditul
Statului s'a ridicat prin o cârmuire înţeleaptă și prevăzătoare.
|
Legea dela 1880 prescrie ca Cassa de Depuneri

să primească şi economiile acelora cari prin muncă au

câștigat mai mult, ca o trebuință pentru traiul lor. Această
măsură este cât se poate de fericită. Urez din suflet ca
aceşti bani, obolul claselor mai sărace, să fie un sfânt
depozit, care să se mărească din an în an, spre a le
aduce o îndulcire în timpurile de lipsă. Doresc
ca
această frumoasă clădire sa devină o nouă podoab
ă

pentru iubita Mea Capitala.

ap

Telegramă

câtre

Primarul

Galaților.

21 Iunie (3 Iulie) 1897.

Prin un raport amănunţit al Ministrului Nostru
de Interne, am putut să-Mi dau seamă de marea ne-
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norocire ce a lovit Galaţii în urma groaznicei inundațiuni care a. înecat toată partea de jos a orașului, locuită mai ales de o populaţiune săracă.

Până în adâncul sufletului Meu am fost mâhnit de
suferinţele şi pierderile ce bântue pe unul din cele mai
însemnate

porturi ale regatului, care, în zilele sale de

fericire, M'a primit în totd'auna cu o dragoste aşă de
călduroasă.
Spre a se putea întâmpina cât mai grabnic cele
dintâi trebuinţe de hrană şi de locuință, vă trimet
lei noui 30.000, cu însărcinarea de a "i distribui acelora
din cei mai greu încercați.

Tot-de-odată vă rog aexprimă concetățenilor d-voastre via compătimire ce resimt pentru nenorocirea lor,

. precum și buna încredere ce am că într'un scurt timp:
Galaţii se vor ridică de sub această grea lovitură.

ee
Proclamaţie

către

ţară

după însănătoşirea A. S. R. Principelui Ferdinand.
Castelul Peleş, 8 (zo) Iulie 1897.

Români,

În momentele de grele încercări, prin cari am
trecut în timpul boalei periculoase a iubitului Meu Nepot,
credinciosul Meu popor s'a strâns împrejurul Meu într'o
singură gândire, înălțând rugi ferbinţi către A-Tot-Puternicul spre a salvă vieața Moștenitorului Tronului,
chemat a luă într'o zi asupra Sa marea și Irumoasa
sarcină, încredințată Mie de naţiune.
Impunătoare au fost manifestările de simpatie, mişcătoare dovezile de adâncă compătimire, ce au pornit.
280
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in aceste zile de restriște din toate straturile social
e

până şi din cea din urmă coliba. Țara

întreagă eră

în picioare, cuprinsă de un fior puternic, împăr
tășind
îngrijirile Noastre: gândurile se întunecau de
amenin.
țarea

că o muncă

neintreruptă

de peste

o jumătate

de veac putea fi atat de greu încercată. Acest
e sim-

țeminte, isvorite

din

inima

calda

a poporului,

acest

avânt unanim în ceasul de primejdie pentru viitor
ul
Statului, erau mângâerea cea mai dulce pentru
Noi,
o îmbărbătare nouă pentru Mine de a veghiă necur
mat
asupra ursitelor României, pentru urmaşii Mei
un îndemn puternic da a se arătă tot mai vrednici de
atâta

iubire,

de atât

devotament.

Astăzi, când ştiinţa înaltă şi hărnicia medicilor țerii
au curmat boala și înyioșat inimile Noastre, Imi
împlinesc cu veselie sfânta datorie a mărturisi tutulor,
că numai credinţa, cu care Ne-a înconjurat iubitul
Meu
popor,

Ne-a

putut

uşură

temerea

în acele

momente

cumplite.
Adâncă și nemărginită este recunoştinţa, ce umple
sufletul Meu, al Reginei și al Principesei Maria pentru
aceste duioase și nenumărate mărturii de iubire:
ele
au stabilit între ţara și Tron legături nouă și neper
itoare.. Cu toţii ieșim din această încercare întăriţi: ţara
mai încrezătoare în viitor, iar Eu mai mândru de poporul Meu, care în aceste zile de desnădăjduire Mi-a

răsplătit munca întregii Mele vieţi.

Precum ne-au fost întrunite gândurile, asemenea
ne întrunim acum rugile noastre, înălțându-le catre
Pronia Cerească într'un avânt de recunoștință pentru
deplina însănătoşare a Principelui Moștenitor.
281
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lar Eu, pătruns până în adâncul sufletului Meu de
o nesfârșită gratitudine, nu voiu încetă nici o zi dea
chema binecuvântările Cerului asupra scumpei Noastre

Românii şi mult iubitului Meu popor.

vf
Toast

la prânzul din Castelul Peleş în onoarea A. S. Regale
Principelui Ferdinand al Bulgariei.
23 Iulie (4 August) 1897.

Cu o vie satisfacţiune salut în Alteța Voastră Regală pe al doilea Principe al Bulgariei,
Ne viziteze.
Sunt

fericit de această

plăcută

care vine să

ocaziune,

pentru

a asigură pe Alteța Voastră Regala cât Îmi sunt de
prețioase bunele raporturi cu Bulgaria şi cât Noi dorim
să strângem legăturile de amicie cari unesc de mult timp
ambele Noastre ţeri, şi cari au fostconsacrate prin armata
Mea pe câmpia de resbel dintre Dunăre şi Balcani.
Mulţumindu-Vă din toată inima pentru amicala
Voastră vizită, beau în sănătatea Alteţei Voastre Regale,

în sănătatea Principesei şi pentru propăşirea Bulgariei,
căreia, îi urez o desvoltare pașnică și un viitor fericit.
A. $. R. Principele Bulgariei răspunde:
«Să-Mi dea voe Maiestatea Voastră a-l mulțumi pentru cuvintele
atât de mişcătoare ce a pronunţat şi de a-l exprimă sincera şi cordiala
Mea recunoştinţă pentru primirea așă de simpatică şi afectuoasă cu care
am fost întâmpinat de Maiestatea Voastră şi de poporul român.
Cu totul fericit de a Mă găsi aci, în sânul naţiunii române, de care
" 4ara Mea e strânsă cu atâtea legături, ridic paharul Meu în sănătatea
Maiestăţii Voastre, a Maiestăţii Sale Regina, a Familiei Regale a României, precum şi.pentru prosperitatea şi mărirea naţiunii române.»
aia
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Răspuns

la toastul Împăratului Francisc Iosif,
Budapesta,

17 (29) Septemvrie 1897.

M. $. Împăratul-Rege închinase :
«Plin de amintirea primirii atât de strălucite şi de afectuo
ase ce
Maiestatea Voastră a binevoit să-Mi facă în timpul petrecer
ii Mele în
România, sunt fericit să profit de prezenta ocaziune pentru
a-l exprimă
din nou prea adânca şi prea sincera Mea gratitudine,
«Simţesc o vie satisfacere de a salută astăzi printre noi
pe Maies-

tatea Voastră,

precum

şi pe M. $. Regina, şi cu deosebire mişcat de so-

licitudinea constantă a Maiestăţii Voastre de a întipări excelentelor
raporturi ce există între ţerile Noastre un caracter de amiciţie
solidă şi
strânsă, O rog să fie convinsă că din parte-Mi voiu căută totdeau
na să
secondez cu tot sprijinul Meu silinţele Maiestăţii Voastre.
«Dumnezeu. să conserve mulţi ani.României pe Suveranul, a cărui
înaltă înţelepciune

a făcut din această

frumoasă

țară un element

de or.

dine şi de pace în Europa, şi formând urările cele mai călduroase
pentru
durata şi consolidarea unei stări de lucruri atât de fericită, beau în
să.
nătatea Auguştilor Noştri Oaspeți Regele şi Regina.»
„Maiestatea S. Regele răspunde:

via
Sale

Sa-Mi permită Maiestatea Voastra a-l exprimă
și profunda Mea recunoștință pentru cuvintele
atât

de măgulitoare,

cari Ma umplu de mândrie,

precum şi pentru primirea cordială ce a avut bună:
tatea sa Ne facă.
Maiestatea Voastra binevoiește să amintească, că
am avut imensa bucurie de a O primi, este tocmai
astăzi un an, în România. Amintirea acelei vizite va
rămâneă în totdeauna întipărită în inimile Noastre. Ea
a contribuit puternic a consolidă încă mai mult excelentele raporturi stabilite întrun mod atât de fericit
între Statele Noastre, raporturi cari au găsit o nouă

confirmare

în splendida

recepţiune ce Ni s'au făcut

și la care s'a asociat Capitala
de călduros și de simpatic.
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Rugând pe Maiestatea Voastră să creadă în simţemintele Mele de profundă veneraţiune și în urările

călduroase ce facem pentru Dânsa și Augusta Sa Casă,

ridic paharul Meu în sănătatea Maiestăţii Voastre.
Cerul s*O ocrotească și să-l dăruiască încă o dom.
nie lungă pentru fericirea şi pacea credincioaselor Sale

popoare.

|

|

Sa trăească Maiestatea: Sa Împăratul și Rege.
„Să trăească Maiestatea Sa Împărăteasa și Regina.

o
Toast
în onoarea regimentului de Infanterie austro-ungar «Carol I».
Budapesta, 17 (29) Septemvrie 1897.
Răspunzind Comaridantului, M. $. Regele zice:

Simt o deosebită bucurie de a Mă regăsi, după
atâţia ani, din nou în mijlocul corpului ofițeresc al regimentului Meu, și de a-l asigură prin graiu de sentimentele Mele amicale cari le păstrez pentru voi.
Legăturile intime cari Mă unesc de 17 ani cu regimentul, nu Mă pot pune la îndoială cu ce viu interes
urmez toate mișcările voastre și că împreună cu voi
sunt mândru de câte ori regimentul atrage înalta mul-

țumjre a prea graţiosului vostru Șef suprem,

Maies-

tatea Sa Împăratul şi Rege.
Sunt adânc mișcat de cuvintele călduroase şi așă
de bine simţite ce-Mi adresaţi în numele regimentului
Meu și vă asigur că toate urările Mele vă vor însoţi
neîncetat.

Cu inima plină de bucurie, ridic acest pahar în
onoarea bravului Meu regiment, urându-i sănătate.
Rf$a
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Cuvântare
la inaugurarea

monumentului

Batalionului 2 de Vânători

din Ploeşti.
12"(24) Octomvrie 1897.

În numele armatei aduc călduroasele Mele mulţumiri
orășenilor din Ploești, căci ei au luat iniţiativa de a ridică
un monument ca semn de recunoștință pentru bravii fii
din judeţul Prahova căzuţi pe câmpul de onoare.
Mândru sunt că am fost în fruntea acestor viteji
„cari au închinat vieața lor pentru neatârnarea ţerii și
mărirea României.
„_ Neuitată a rămas ziua de zo August, cand batalionul al duoilea, zdruncinat dejă prin o luptă crâncenă, s'a aruncat cu îndrăzneală în foc şia luat seara târziu
reduta dela Griviţa, smulgând vrăşmaşului steagul său.
Douazeci de ani au trecut de atunci, însă amin:
tirea acestor vremuri mari, pline de primejdie ca și
bogate în fapte însemnate și rezultate fericite, nu se
poate șterge nici odată din inimile noastre.
Ploeştii este întâiul oraş

care

a recunoscut

că un

trecut glorios trebue să .fie amintit generațiunilor | prezinte și viitoare prin un semn vădit.
Conduși de acest frumos simțemânt, d-voastre ați
ridicat acest monument, care este nu numai o podoabă
pentru orașul vostru, însă mai ales o mărturie că
răsplata va fi pentru acei cari se jertfesc pentru patrie.
Sa cadă vălul acestui monument, încredinţat de
acum înainte orașului care M'a primit astăzi în. mod
aşă de călduros.
Vă mulțumesc, ca şi pentru cuvântările așă de
adânc simţite ce Mi-aţi adresat.
fe
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Document

comemorativ

Monumentului Batalionului 2 Vânători
din Ploeşti.

la- inaugurarea

r2 (24) Octomvrie
NOI

CAROL

1897.

!

Din graţia lui Dumnezeu și voinţa naţională
Rege al României,
La toti de fata și oulori sănătate.
Spre a păstră veşnică amintirea vitejiei desfăşurată de Batalionul al 2-lea de Vânători, în ziua de 3o
August 1877,la luarea redutei Griviței din faţa Plevnei,

şi în onoarea

armatei,

care a reînnălțat gloria stră-

moșească, Cetăţenii Ploeşteni, prin subşcripțiune națională, au ridicat acest monument, care s'a inaugu-

rat astăzi 12

sfinţindu-se

Octomvrie

acest semn

1897, în prezenţa

Noastră,

al recunoștinții poporului de

către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Primat Iosif Gheorghian, fiind

fața Guvernul ţerii,

autorităţile

civile

şi

militare ale judeţului și din ţară, Comitetul de acţiune,

grupul de iniţiativă, cari au stăruit pentru

ridicarea

lui, artistul care l'a executat (1) și mult popor din regat.

ctg
Răspuns

la cuvântarea Primarului Iaşilor.
20 Octomvrie (1 Noemvrie)

1897.

Fericit de a Mă găsi astăzi impreunăcu Regina
în a doua Noastră Capitală, simţim o vie bucurie că
- putem petrece câtevă zile în mijlocul credincioșilor
(1) Sculptorul Vasilescu.

|
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leșeni, cari Ne-au arătat ori când devotamentul lor.
Primirea strălucită, făcută Nouă în vechiul Scaun
domnesc

al Moldovei,

este o nouă dovadă

cât de mare

este dragostea cu care suntem înconjurați aci.
Mulţumim din tot sufletul pentru aceste manifestaţii călduroase, ca și pentru cuvintele aşă de bine
simţite, cari găsesc un adânc răsunet în inimile Noastre.
Asigurând Iașii, că voiu veghiă neincetat asupra
intereselor sale, şi voiu sprijini desvoltarea sa, care
a luat dejă. un avânt însemnat prin ridicarea multelor
stabilimente publice, închin paharul Meu în sănătatea
cetăţenilor și pentru propaâșirea celei a doua a Noastră

Capitala.
Să

trăească leşenii!
zip
Cuvântare

la inaugurarea noului palat al Universităţii din laşi,
21 Octomvrie (2 Noemvrie)

1897.

Inaugurarea acestui frumos palat, închinat științei.
şi literelor, este un eveniment însemnat nu numai pentru
Iași, ci şi pentru România întreagă. Falnic și măreț, el
se înalță în mijlocul acestui oraș, care deapururea a
fost în fruntea pornirilor patriotice pentru unirea şi mărirea patriei; el va străluci ca o mărturie despre recunoștiința ţerii şi despre avântul ce a luat mișcarea:
intelectuală în a doua Noastră Capitală.
De acum înainte studiile înalte vor avea aci un

locaș demn de dânsele,

unde studenții se vor putea

adăpă la isvoarele curate ale științei şi ale patriotismului,. spre a se arătă odată urmași vredniciai atâtor
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oameni de Stat, născuţi în această parte a ţerii, cari
'au fost servitori credincioşi ai patriei şi înţelepţi consilieri ai Tronului.
Nu numai cu numărul soldaţilor și cu desvoltarea
vieţii economice se măsoară astăzi puterea Statelor.
Un factor de căpetenie, poate cel mai însemnat, este
gradul de cultură. O direcţiune sănătoasă și națională
a înaltelor studii, ce se urmăresc în Universităţi, este

dar condiţiunea'neapărată a adevăratei propășiri. Voua,
domnilor profesori, este încredinţată misiunea cu greâ
răspundere, de a pregăti pentru ţară, pe acei fruntași
ai. viitorului, de a le înalță vederile, de a sădi în inima
lor ambiţiuni nobile şi generoase, și de a le încălzi sufletul pentru tot ce este drept, bun și românesc.
Conştiinţa naţională, redeşteptată prin luptele vitejeşti ale armatei, așteaptă conducatori înţelepţi şi cumpâniţi. leri, datoria către ţară eră deslușită: recâștigarea
independenţei. Astăzi, condiţiunile vieței noastre sociale
s'au lărgitșiîmmulţit și ţara are trebuinţă de puteri nouă,

spre a asigură mersul neintrerupt al desvoltării noastre
naţionale. Aceste elemente de ponderaţiune înțeleaptă,

care urmează a fi precumpănitoare în direcțiunea politică și socială a Statelor moderne, le aşteptăm dela
această Universitate,
care se stabilește astăzi în noul
său palat.

Da,

am

încredere
că Universitatea

din lași

va răspunde la această înaltă .menire.și că împreună
cu sora sa din București, aceste două făclii luminoase,
vor răspândi scântei de vieața sufletească asupra între-

gului neam românesc.

Regret

că Principele Ferdinand, Scumpul Meu

Nepot, care a pus piatra fundamentală a acestui aşezământ,nu poate fi față la inaugurarea lui. Gândul Său
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însă

este cu noi în acest moment,

căci, pătruns de re-

cunoştiință pentru atâtea dovezi de iubire ce [ sau
adus în timpul lungii Sale boale, cea mai vie a Sa

dorinţă este de a aduce prinosul Sau de muncă pentru:

binele scumpei noastre Românii.
Regina este fericită de a Se găsi astăzi lângă Mine,
spre a asistă la această frumoasă serbare, închinată iterelor și științei. Ea mulțumește împreună cu Mine
din suflet pentru călduroasa cuvântare şi bunele urări
ce Ne faceţi; la rândul Nostru îndreptăm către Cer
rugile cele mai ferbinţi, ca să reverse toate binecuvântările Sale asupra iubitei Noastre a doua Capitală.
P

Telegramă

către

.

Primarul Iașilor.

Sinaia, 24 Octomvrie (5 Noemvrie)

1897.

Incă odată privesc ca o datorie, scumpă inimii
Mele, de a reînnoi via recunoștiință a Reginei și a

Mea pentru călduroasa

şi măreaţa primire ce Ni s'a

făcut de a doua a Noastră Capitală. Simţemintele inimoase și pline de dragoste, cari nu au încetat a se
manifestă în tot timpul petrecerii Noastre, au ajuns la
culmea lor în momentul când, cu părere de rău, Ne-am
despărțit de Iaşi.
Neuitate Ne vor rămâneă ovaţiunile cu cari am

fost petrecuţi până la gară de întreaga populaţiune a

orașului, și cari Ni s'au adus în momentul pornirii întrun mod atât de mişcător. Precum cu toţii am sărbătorit aceste

frumoase

Cuvântări şi Scrisori.— ITI.

zile de bucurie,
289

trebue

ca şi.
19
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săracilor să le rămână cel puţin o mângâiere: trimit
dar șease mii lei pentru a fi împărţiţi celor nevoiaşi.
Toate gândurile și urările Noastre sunt şi vor fi
cu iubiții noștri leşeni.

câ

Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (27) Noemvrie

Domnilor
Domnilor

1897.

Senatori,
Deputat,

În anul acesta am trecut cu toţii prin grele încercări, înlăturate numai de Pronia Cerească, care necurmat a ocrotit şi ocroteşște Patria noastră.
Dimpreună cu Mine întregul popor a fost pătruns
de o adâncă emoţiune în timpul boalei cumplite care
pusese în primejdie vieața Moştenitorului Tronului, a

prea iubitului Meu Nepot. Toate păturile sociale Mi-au

dat în acele zile de durere nenumărate dovezi de duioasă
dragoste şi de credincios devotament.
fericit că pot

Sunt

reinnoi

astăzi, în mijlocul Re-

prezentaţiunii naţionale, simțemintele Mele de recunoștinţă pentru vioiciunea acestor manifestări, cari sunt
cea mai frumoasă răsplată a muncii neobosite ce am
depus pentru scumpul Meu popor în cursul unei întregi vieți.

Domnilor

Senator,

Domnilor Deputaţi,
Neliniștea ce cuprinsese Europa, din cauza
boiului dintre Grecia şi Turcia,
290
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răs-

a dispărut, și
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acţiunea unită a Puterilor
c elor mari asigură pacea
ge.nerală, care va da desvol
tării popoarelor un nou
avânt.
În

mijlocul acestor împrejurări,

situaţia Romaniei
sa întărit încă mai mul
t și am căpătat din toa
te par.
ţile semne de vii şi reale
simpatii pentru statornic
ia
cu care am urmărit o pol
itică pașnică și prudenta.
Astfel relaţiunile Regatului
cu toate Statele sunt
din cele mai cordiale.
Amţinut să reînnoesc
Şi în anul acesta expres
iunea
simțemint

elor Mele de prietenie
şi de veneraţiune ce
am avut totdeauna pen
tru Maiestatea Sa Împăra
tul și
Regele F rancisc-losif, şi
constaț cu o vie satisfacţ
iune
primirea strălu

cită ce Ni s'a facut, Reg
inei şi Mie, în
Capitala Ungariei.
Relaţiunile de buna vecină
tate şi amicie dintre Ro.

dat o dovadă prețioasă
de sim țemintele Sale şi
ale poporului Sau pentru noi.
Nu pot să nu aminte
sc Cu recunoștință gr
aţioasa
atenţiune a Maiestaţii
Sale Împăratului Rusiei,
care a
binevoit a Ma salută
prin un Trimis extrao
rd
in
ar în
a doua Mea Capitala.
Relaţi

unile economice din
tre România şi Impe
riul
Otoman se află astăzi
conso lidate prin o conv
ențiune
comercială, care se va
Supu he neiîntârziat del
iberarii
domnii

lor-voastre.

Domnilor

Senatori,

Domnulor Deputaţi,
Inaugurarea Palatului
Universitaţii din Iași
este un
fapt important în desv
oltarea noastră cultur
ală şi a fost
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sărbătorită cu căldură de țara întreagă; iar Regina
dimpreună cu Mine am fost adânc mișcaţi de inimoasa
primire ce Ni s'a făcut cu această ocaziune.
Legea

învățământului

secundar

și superior, care:

se va prezintă domniilor-voastre, va îndeplini lucrarea
de întărire și de reorganizare a școalelor noastre, așezând educaţiunea naţională pe temelii solide și îndreptând munca poporului spre câmpul întins al cunoștinţelor științifice şi practice.

_

Întâiul buget votat de această legislatură s'a în-

cheiat la treizeci Septemvrie trecut cu un excedent de
peste trei milioane. Acest rezultat ar fi fost negreșit
mai satisfăcător, dacă, în ultimele şaşe luni ale. exerci:
ţiului, ploi necontenite şi inundaţii extraordinare nu ar
fi pricinuit recoltelor pagube însemnate, resfrângându-se
efectul

lor întrun

mod

simțitor

și asupra exerciţiului

bugetar curent. Veţi avea să chibzuiţi, dimpreună cu Guvernul Meu, măsurile cuvenite pentru a asigură bugetului
viitor echilibrul necesar unei gestiuni regulate a finanţelor şi mănţinerii creditului nostru atât de bine stabilit.
De inundaţiile cari au bântuit ţara s'a resimţit întregul nostru sistem de comunicaţii.
S'a vădit acum încă mai mult insuficienţa legii dru:
murilor și necesitatea reformării ei, în scop de a interesă mai direct județele și comunele la construirea
și întreţinerea șoselelor şi de a înființă asupra lor un
control financiar şi technic mai eficace.
Pentru a pune căile ferate în situațiune de a sa:
tisface cerinţelor agriculturii și comerțului, se va urmări

mai departe îmbunătățirea și consolidarea vechilor linii;
tot odată însă se va începe imediat construirea maga:
ziilor cu silosuri, dându-le o organizare sistematică.
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Completarea Serviciului nostru

maritim şi îmbu-

nătăţirea porturilor noastre dunărene, greu atinse de
apele cele mari, sunt urgent reclamate. Acolo unde
sa produs dezastrul cel mai mare, la Galaţi, sau început
imediat lucrări, cari vor pune în viitor la adăpost atât
acest oraș, cât și calea ferată Barlad-Galaţi. Creditele
acordate de Corpurile Legiuitoare au dat putinţa de aactivă nouile construcţiuni de căi ferate. După a lor terminare vom păși la completarea sistematică a reţelii noastre.
Legislaţiunea asupra apelor trebue pusă neiîntâr.
ziat în armonie cu desvoltarea economică a ţerii; iar

legea organizării căilor ferate cere a fi supusă unei
reviziuni, în urma desvoltării lor repezi și constante și

pentru a îmbunătăţi soarta personalului acestui serviciu.
Solicitudinea ce totdeauna aţi arătat pentru armată

ji impune datoriă de a se desvoltă continu prin instruc-

țiune și disciplină. Ea a pășit și în anul acesta pe această
cale în mod regulat și normal.
Se vor supune deliberării domniilor-voastre mai
multe legi, destinate a amelioră şi a completă orga:
nizarea armatei, şi anume legile cari privesc înaintarea
în armată și recrutarea, precum și desvoltarea marinei
noastre, a cărei însemnâtate crește din an în an.
Asigurarea unei justiţii bine distribuite cere ca poziţiunea independentă a magistraţilor să fie întărită.
Se va ajunge la acest scop modificând câteva articole

din legea organizării judecătorești.
Spre a înlesni elaborarea legilor, precum şi revi:
ziunea codicelor actuale, Guvernul Meu va propune
înființarea unui Consiliu legislativ permanent.
Serviciul penitenciarelor are nevoie de o simţitoare
reformă. Pentru a o pregăti, trecerea acestui serviciu
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la departamentul justiţiei a devenit o adevărată necesitate.
Se va supune deliberării domniilor-voastre: modificarea

legii

consiliilor

judeţiane,

având

de țintă o

mai întinsă conlucrare a lor în administrarea _intereselor proprii ale județelor; modificarea legii sanitare,
pentru a garantă în mod mai sigur și mai lesnicios formarea personalului medical, și reorganizarea Direcţiunii
statisticii, care-și va indeplini mai bine scopul, trecând
la Ministerul de Interne.
Ministerul Agriculturii, Comerţului, Industriei și Do-

meniilor are astăzi o organizare insuficientă. Se va
prezintă domniilor-voastre, în această privire, un proiect de lege care să corespundă desvoltării considerabile ce a luat acest departament.

Interesele agricultorilor stau astăzi izolate, în mij-

locul concurenții generale; însă prin sindicatele agricole se va produce o îmbunătăţire simţitoare în acest
ram însemnat al producţiunii naţionale.
O lege care să reguleze câștigarea pentru agri-

cultură a pământurilor mlăștinoase ale deltei Dunării
se va supune desbaterilor domniilor-voastre dimpreună

cu modificări devenite necesare legii vânzării în loturi
a bunurilor Statului.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

Regatul
litică bine

României îşi are astăzi situațiunea sa po-

întemeiată.

terile sale materiale,

Rămâne

ca el să-și desvolte pu-

să-și creeze relaţiuni economice
294

1897

folositoare și stabile, să-și întărească mersul
sul moral și ştiinţific.

şi progre.-

“Frumoasă este misiunea ce Corpurile Legiuitoare
au de îndeplinit. Nu Mă îndoesc ca veţi pune tot zelul
şi activitatea domniilor-voastre ca această sesiune să
fie roditoare

pentru

scumpa

noastră țară

şi să înalțe

încă mai mult prestigiul ei și încrederea ce din toate
părţile se pune într'ânsa.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările domniilorvoastre.

Sesiunea
deschisă.

ordinară a Corpurilor
-

Legiuitore este
Carol.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Afacerilor străine,
D. A. Sturdza ; Ministru'Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor,
A. Stolojian ; Ministru de Interne, M. Pherekyde; Ministru de Finanţe, G.

Cantacuzino;

Ministru

de Răsboiu,

Gereral

A. Berindei; Ministru Culte.

lor şi Instrucțiunii publice, Sp. Haret ; Ministru Justiţiei, Alex, G. Djuvara;
Ministru Lucrărilor publice, Ion I. C. Brătianu.

uz
Răspuns

la Adresa

7 (19) Decemvrie

Domnule

Preşedinte,

Domnilor

Senalori,

Senatului.
1897.

Sunt adânc mișcat de Adresa prin care Senatul
Îmi rostește, în cuvinte aşă de călduroase, simpatia

Ţerii cu privire la boala iubitului Meu Nepot. Din tot

sufletul vă mulțumesc pentru această reinnoită manifestare adusă Mie din partea acestui Inalt Corp, care Îmi

este o nepreţuită dovadă cât de adânc este sădit simţemântul

dinastic în întregul popor.
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Iubirea aceasta și încrederea reciprocă dau o nouă
tărie aşezământului Regatului, întemeiat prin înţelepciunea fruntașilor ţerii şi prin vitejia armatei pe care
am

avut

mândria

Putem
linţele

a o conduce

la isbândă.

privi cu liniște către viitor și îndreptă si-

noastre

spre

o

muncă

rodnică,

de oarece

se

deschide înaintea noastră o perioadă de pace pe care
trebue

să o întrebuințăm pentru a întări încă mai mult

Statul nostru pe temelii statornice și sănătoase.
_ Nu Mă îndoesc că încrederea dintre Guvern și
Senat, despre care Ne asiguraţi, va contribui mult ca
această sesiune să fie cât de spornică pentru scumpa
noastră

ţară.

Vă

mulțumesc

“ceţi Reginei,

din inimă

de bunele urări ce adu-

Mie şi Familiei Mele.

PR
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la Adresa

Adunării

14 (26) Decemvrie

Domnule

Deputaților.

1897.

Președinte,

Domnilor Deputat,
Camera, ca reprezentaţiune legală a naţiunei, Îmi
reinnoeşte astăzi, în cuvinte mișcătoare, via simpatie ce

S'a resimțit în

'scumpului

Meu

toate

unghiurile ţerii, cât timp vieaţa

Nepot a fost în primejdie, în lunga

boală prin care a trecut.
Primesc dar cu o deosebită satisfacțiune reînnoirea

acestor mărturisiri din partea Adunării. Deputaţilor şi
mulţumesc

călduros pentru sentimentele de dragoste

ce Ni le aduce.

Nici

o răsplată nu-Mi poate fi mai
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dulce și mai măgulitoare,
după o muncă de peste 3o
de ani,

decât

devotamentul

conjurat de toate
nenumărate dovezi
nou îndemn spre
instituţiilor noastre

cu care

Tronul

este în-

straturile poporului român. Aceste
de credință sunt pentru Mine un
a Ma gândi neincetat la întărirea
naţionale și a închină toate pute-

rile Mele pentru binele şi propășirea ţerii.
Să deă Dumnezeu. ca anul în care vom intră în
curând

să ne cruţe de încercările grele cari ne-au zgu-

duit şi cari s'au întins și asupra agriculturii şi comerţului nostru și ca anul nou să fie binecuvântat, spre a
putea urmă, în liniște, cu lucrarea noastră de desvoltare economică, asigurând muncitorilor noștri dreapta
răsplată a silinţelor lor.
Nu Mă îndoesc că d-voastre veţi da tot sprijinul
guvernului Meu și veţi luă în de aproape cercetare
diferitele legi supuse la desbaterile d-voastre, astfel
ca sesiunea actuală să fie bogată în lucrări folositoare

pentru Statul român.
Bunele urări ce aduceţi Reginei, Mie şi Familiei
Mele, găsesc o sinceră recunoștință în inimele Noastre.

297

SP Si Se AP Se ŞP SE $e dk

1898.
Ordin

de

zi către

1 (13) Ianuarie

armată.
1898.

Ostaș:,

Astăzi, ca în totdeauna, Mă folosesc de anul ce
începe ca să trimit scumpei Mele armate salutările

Mele.

Privesc cu o adevărată mulțumire la silinţele ce
fiecare dintre voi depune pentru îndeplinirea îndatoririlor sale.
Ţara ca şi Mine vede în munca voastră o dovadă
mai mult că se poate sprijini pe virtuțile fiilor ei, şi
dar,

din adâncul

inimii

Mele,

urez

tuturor

ani

mulţi

şi fericiţi.
„Dat

în Bucureşti,

la 1 Ianuarie

1898.

asa
| Răspuns
la felicitările Înaltului Cler, ale Ministrilor şi ale autorităţilor
superioare,
x (13) Ianuarie 1898.

Urările călduroase ce-Mi aduceţi astăzi, le primesc

cu atât mai vie recunoştinţă şi bucurie, cu cât, în anul
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care s'a închis, ţara întreagă Mi-a dovedit cu dor din
inimă cât de adânc ea împărtășește bucuriile și grijile

Mele.

Am trecut împreună prin multe încercări cari s'au
întins şi asupra holdelor noastre, lovind întrun mod
simţitor agricultura și comerţul; însă, mai ales în vre-

muri grele, n'am perdut nădejdea în Dumnezeu şi am
fost condus

numai de ţinta de a asigură viitorul Ro-

mâniei, căreia trebue neincetat să închinăm toate pu-

terile noastre.
Intărit prin iubirea poporului, privesc cu încredere în anul care începe, rugând Cerul să ne apere
de necazuri, să răspândească asupra noastră toate
binefacerile și să dăruească scumpei noastre ţeri liniște și propășire. Cu această dorință, şi reînnoind încă
odată toate mulțumirile Mele pentru felicitările atat
de adânc simţite ce Mi-aţi adresat din partea bisericii
și a ţerii, vă urez și în numele Reginei, din fundul
inimii, ani mulţi și fericiţi.

sg
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri la înființarea
«Orfelinatului agricol Ferdinand».
1 (13) Ianuarie

Scumpul Meu

1898;

Președinte al Cousihulu:,

In această întâia zi a anului, inima Noastră se
inălță plină de recunoștință către A-Tot-Puternicul
pentru scăparea zilelor Scumpului Nostru Nepot, și
către credinciosul și iubitul Nostru popor, care, în zi209

1898
lele de primejdie, Ne a înconjurat cu o dragoste ce
nu 0 vom uită niciodată.
Spre veşnică amintire a acestor sentimente, vom
înființă pe moșia Noastră Slobozia-Zorleni, din judeţul
Tutova, un orfelinat agricol, unde se va creşte cu îngrijire 30 de orfani săraci, aleși din clasele muncitoare și din fii de militari, spre a îi pregăti la vieaţa

agricolă prin practică şi prin dobândirea cunoștințelor
necesare unui țăran bun gospodar.
" Acest așezământ va purtă numele de «Orfelinatul
agricol Ferdinand», care se va deschide chiar în anul
acesta.

Nădăjduesc

că buna pildă ce vor da acești băeţi,

după ce vor eși din orfelinat, va contribui întru câtvă
la ridicarea nivelului moral și material al muncitorilor
de pământ, cari sunt reazămul ţerii pentru viitor, după
cum au fost mântuirea ei în trecut.
Dacă această speranţă se va împlini, mulţumirea
Noastră sufletească va fi nemărginită, căci râvna de
a întări temeliule Statului român și de a asigură viitorul
său, este cea mai înaltă şi singura Noastră ambiţiune.
Primește, scumpul Meu Președinte al Consiliului,
încredințarea sentimentelor de înaltă stimă ce-ţi păstrez.

cp
Cuvântare

la investitura Episcopului de

Râmnic Noul Severin.

15 (27) Martie 1898.

Cu

vie

mulțumire

Tale cârja păstorală,

am încredințat

Prea

Sfinţiei

întărindu-Te în scaunul episco300
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pal al Râmnicului și Noului Severin, la care Te- au
ales Sfântul Sinod împreună cu Reprezentanţii ţerii.:
Prea Sfinţia Ta eşti chemat a păstori una din
cele mai frumoase eparhii, locuite de o popolaţie cu
"inima caldă și patriotică, în care sentimentul de evlavie e adânc sădit. La poalele munților și în văile

încântătoare ale Olteniei, de veacuri se ridic nenumărate monastiri și schituri, ca o mărturie vie de temere
de

Dumnezeu

a strămoșilor cari, în vremurile de asu-

prire, când vijeliile treceau peste ţară ameninţând:o
de pustiire, au găsit acolo adăpost pentru a linişti
şi întări sufletele lor. Aceste așezăminte cată să ne
amintească asemenea că credinţa la un popor este

singura temelie trainică pe carese poate rezimă viitorul său, căci destinele popoarelor sunt în mâna A- Tot-

Putintelui.
O frumoasă şi însemnată chemare așteaptăpe
Prea Sfinţia Ta în noua eparhie care este încredințată”

cârmuirii Tale. Sunt convins că vei fi deapururea
pă-

|
|

truns de marea răspundere ce apasă asupra Prea
Sfinţiei Tale şi că vei închină toate puterile spre a
întări și mai mult în inima poporului dragostea și res:
pectul pentru biserică.
Primeşte acum călduroasele Mele urări; ele Te
vor însoți peste Olt, în aceste judeţe frumoase şi bogate cari Mi-au arătat în toate împrejurările o nemărginită credinţă și cu cari. Mă unesc neşterse amintiri.
De acolo, într'adevăr, am pornit cu armata peste Dunăre, după ce am primit binecuvintările unuia dintre
predecesorii Prea Sfinţiei Tale; astfel întărit și cu neclintită încredere în ocrotirea Cerului am înfruntat
primejdiile și am condus pe voinici fii a ţerii pe câmpul
301
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de lupta. Pronia cerească a veghiat asup
ra noastră și
izbânda a fost cu noi, încununând steaguri
le noastre
cu lauri neperitori.

Mulţumindu-Ţi
simțită

ce Prea

pentru cuvântarea așă de adânc

Sfinţia

Ta

ai rostit și primind cu vie

plăcere asigurările Tale de devotame
nt aduse

Mie

şi
Familiei Mele, Îţi doresc din inima să
păstoreşti un
lung șir de ani turma eparhiei Tale
.

ip
Cuvântare

către Academia Română.
20 Martie (1 Aprilie) 1898.

Resimt o deosebită mulţumire că pot
aduce domniilor-voastre astăzi călduroasele Mel
e salutări în acest
"nou și

frumos local, vrednic de Academ
ie, care va
ca ședințele sale, urmate totdea
una de un
interes obştesc, sa fie înconjur
ate încă de o mare solemnitate. s« Frumosul ridică inim
a»; doresc ca ŞI conferi
contribui

nțele

ce se vor

ține aci, să ne însuflețească

şi să
înalțe cugetarea noastră.
Academia fiind întrunită în sesi
unea sa anuală,
îndeplinesc o plăcută datorie mul
țumindu-i încă odată
pentru iniţiativa luată de dânsa de
a culege și tipări cuvântările ce am rostit în cursul Dom
niei Mele de 30 ani.

Astfel, Academia a stabilit o nouă
și scumpă lesătură

cu Mine, însoțindu-Mă, pas cu
pas, în marea
epocă de luptă și de izbânda
din care a răsărit Regatul, deși adesea ori străbătu
tă de momente grele
și furtunoase.
Indeplinesc încă o alta datorie
amintindu-Mi cu dragoste și recunoştinţă de acei
bărbaţi destoinici cari
302
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impreună

cu Mine au intemeiat Statul român ; o mare

parte din ei au trecut într'o altă vieață; mulţi dintr'înși
erau Membri ai Academiei; numele lor trebue să fie dar

înscrise aci cu litere de aur, spre a arătă şi generaţiilor
viitoare, că: numai acei cari au muncit și s'au jertfit
pentru patrie, sunt vrednici de veșnica pomenire.

Adânc mișcat de cuvintele pline de inimă ce venerabilul Președinte al Academiei,
adresat,

urez

ca lucrările

în numele

din anul

acesta

ei, Mi-a

să fie cât

și roditoare.

se poate de spornice

vb
Răspuns

la felicitarea Primarului Capitalei cu ocazia
Abbazia,

Calduroasele

numele

aniversării

zilei

de 8 Aprilie.

|

8 (20) Aprilie

1898,

urări ce d-voastră Îmi

trimiteţi în

iubitei Mele Capitale, au umplut inima Mea

cu bucurie. Din suflet vă mulţumesc pentru sentimentele de dragoste și credinţă ce-Mi reînnoiţi cu ocazia
de 8 Aprilie, o zi deapururea scumpă Mie prin plebiscit.
Pa
Mesagiu

la inchiderea Corpurilor L.egiuitoare.
15 (27) Maiu 1898.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputati,
Ajunși la terminul actualei sesiuni

legislative, vă

exprim deplina Mea mulţumire pentru silinţele ce v'aţi
303
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dat de a înzestră ţara cu legi importante,
necesitate eră de mult și adânc simțită.

a căroră
|
|

Legea învățământului secundar și superior și-a că-

pătat ființă prin munca stăruitoare a domniilor-voastre.
Această lege, dimpreună cu legea învățământului primar

şi aceea a Cassei

Şcoalelor,

așează

instrucţiunea:

noastră naţională pe o temelie sănătoasă, menită a asi-

gură desvoltarea și progresul poporului român.
Votarea

la timp a

bugetului

echilibrat garan:

tează bunul mers al finanţelor Statului, și conversiunea

favorabilă a unei părţi a datoriei publice este o nouă
dovadă

de

soliditatea

Dimpreună

creditului

ţerii.

cu aceste legi aţi votat şi altele, între

cari regularea 'relaţiunilor comerciale cu Turcia şi Bulgaria, precum şi învoiala cu Serbia pentru stabilirea
podului de peste Dunăre, ocupă un loc de căpetenie,
și: vor contribui a strânge încă mai mult relaţiunile

amicale cu aceste State.
Modificarea legii căilor ferate de interes local va
da și ea roadele dorite pentru întregirea reţelei căilor
noastre de comunicaţie.
De mare însemnătate sunt creditele ce aţi acorda
pentru ameliorarea și completarea sistemului nostru
de transporturi pe uscat și pe apă, precum şi acele
pentru apărarea ţerii şi pentru clădirile scolare ce sunt
a se executa.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,

Va mulţumesc încă odată călduros pentru concursul luminat și patriotic
ce ați: dat guvernului Meu
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în sesiunea actuală ; — și rugând pe A-Tot-Puternicul să
reverse binefacerile sale asupra iubitului Meu Regat, —
Eu declar închisă sesiunea Corpurilor Legiuitoare.
Carol,
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Afacerilor străine,

D. Sturdza ; Ministrul

Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domenilor,

A. Stolojian ; Ministru de Interne, M. Pherekyde; Ministru de Finanţe,
G.
Cantacuzino; Ministrul Justiţiei, G. D. Pallade ; Mipistrude Răsboiu,
General de divizie, A. Berindei ; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii
publice,
Spiru Haret; Ministrul Lucrărilor publice, Ion I. C. Brătian
u. :

at
Răspuns
|
la telegrama Primarului Capitalei cu ocazia aniversării a 5o-a
dela Revoluţia naţională din 11 lunie 1848.
|
Sinaia, 11 (23) Iunie 1898.

"Am primit cu bucurie asigurarea simţemintelor credincioase ce d-voastră Îmi exprimaţiîn numele cetăţenilor iubitei Mele Capitale ca și a primarilor şi delegaţilor din ţară. Trimit via Mea mulţumire și călduroasele Mele salutări tutulor cari Sau întrunit spre a
serbă o aniversare care a pregătit domnia constitu-

țională.

Sub puternicul scut al legii noastre

fundamentale,

care asigură drepturile cetățenești, România s'a întărit
și aluat un avânt neașteptat în toate ramurile activităţii publice ; trebue să ne amintim dar cu adâncă
recunoştinţă de aceşti bărbaţi, cari au muncit şi luptat

cu voinicie, trecând prin grele încercări, :spre a implini dorințele poporului şi aspiraţiunea națională.

Cuvântări şi srcisori,—1I].
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.„ Toast
la prânzul din Castelul Peleş în onoarea A. S. R.
Principelui Ferdinand al Bulgariei.
24 lunie (6 Iulie) 1898,

Mulţumesc Alteţei Voastre Regale din toată inima

pentru a doua Sa vizită, care Ne umple de o satisfac:
țiune cu atât mai mare, că avem bucuria a salută astă-

dată în România pe Principesa Maria Luisa.
Prezenţa Alteţelor Voastre Regale este o nouă
dovadă de bunele raporturi cari există atât de norocos

între Statele Noastre.
In speranţa

că aceste raporturi se vor consolidă

încă mai mult, fac urările cele mai vii pentru fericirea
Alteţei Voastre Regale și a Augustei Sale Faniilii, precum și pentru prosperitatea ţerii. Sale.
Ridic paharul Meu în sănătatea AA. LL.RR.
Principele și Principesa Bulgariei.
a

Răspuns

“la cuvântarea A. S. R. Principelui Ferdinand al Bulgariei.
25 lunie (7 Iulie) 1898.

Sunt adânc mișcat de cuvintele atât de măgulitoare ce Alteța Voastră Regală Mi-a adresat, precum
și de amabila Ei atenţiune, de a-Mi remite, înconjurat
de vitejii Sai ofiţeri, cari s'au distins în răsboiu, ordinul Sâu militar.
ÎI primesc cu atât mai mare recunoștiinţă şi satisfacțiune,

cu cât văd

prieteniei ce Alteța

din

aceasta

o nouă

dovadă

a

Voastră Regală are pentru Mine
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şi O legătură prețioasă cu tânăra
Sa armată, pentru
a cărei desvoltare fac urările
cele mai vii.
Această decoraţiune Îmi va
aduce totdeodată
aminte frumoasa epocă când
armata Mea a combatut
victorios pe câmpurile de bătălie
alăturea cu viteaza
armată rusească, pentru a constituj
Bulgaria și a cu.
ceri independența României.
Mulţumind încă odată Alteţei
Voastre Regale pentru semnele de simpatie ce-Mi
dă, O rog să creadă
în Simțemintele Mele cele mai
amicale şi în viul in.
icres

ce port Bulgariei, Principelui ei
și armatei Sale.
zf

Document

comemorativ

la sfinţirea vaselor de comerț
«Regele Carol 1» şi
«Principesa Maria».
Constanţa

NOI CAROL

1 (13)

|

Din graţia lui Dumnezeu
Rege

Iulie 1898,

al României,

Şi voinţa națională,

Dela luarea în stăpânire a Dobrog
ii, prin care s'a
deschis României coastele Mări
i, trecut-au douăzeci de
ani, în cursul cărora neincetat, Eu
și poporul Meu, ne-am
gândit

și am muncit să nu lăsăm fără rod
mij

loacele
puternice de propăşire pe cari
le-am redobândit ţerii
în răsboiul independenţei prin
vitejia oștirii noastre,
După clădirea mareţului pod

după punerea in
de Dumnezeu am
român pentru a
voltarea noastră

«Regele

Carol 1»,

lucrare a portului Constanţa,
ajutat
înfiinţat Serviciul Maritim al Stat
ului
face un pas nou și hotăritor în
des:
economică.
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Serbăm astăzi botezul vasului celui mai însemnat
a
«Regele Carol 1», care împreună cu vasul «Principes
Maria», asigură mersul regulat şi repede din Europa
occidentală, prin căile noastre ferate, spre țărmurile

orientale ale Mării Mediterane.

Fie ca aceste vase, «Regele Caroll» și «Principesa
deMaria», brăzdând cale tot mai întinsă spre Orientul
e
părtat, să poarte cu bine și cu fală steagul şi numel
României.
Fie ca Serviciul nostru maritim să-și ajungă în plin
menirea de a spori propăşirea economică și prestigiul
.
naţional.

Aşteptând astfel roadele cele mai mănoase

prin

marele avânt dat activităţii noastre maritime, am voit
sa fiu faţă Însu-Mi, împreună cu Maiestatea Sa. Regina
şi cu Alteţele Lor Regale Principele și Principesa României, la botezul acestor vase, cari s'au sfințit de Prea
Sfinţia Sa Episcop al Dunării-de-Jos, astăzi, în întâia
zi a lunei lulie, anul una mie opt sute nouăzeci și opt
al mântuirii și al treizeci și treilea al Domniei Mele,
martori fiind și Ministri Mei, Președinții și biurourile

Corpurilor Legiuitoare, înalți demnitari ai Statului, clerici, ostașiși civili, şi numeroasă mulțime din iubitul
Meu popor.
Acest document s'a semnat de Noi şi va fi depus
spre

păstrare

în Arhiva

Statului. El s'a transcris și în

registrele de bord ale vaselor, unde Eu am subscris.

fre
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după

a

Urare
sfinţirea vapoarelor <Regele
şi «Principesa Maria.»
Constanta, 1 (13) Iulie 1898.

Carol I»
-

M. S. Regele, pe puntea bastimentului «Regele Carol I> şi A. S. R.
Principesa Maria pe puntea vasului «Principesa Maria», sparg câte o sticlă
de şampanie lovind-o de peretele vasului, după vechiul obiceiu ale țerilor maritime, pronunțând următoarele cuvinte:

Acest măreț vapor se va numi «Regele Carol 1»

„(respectiv «Principesa Maria»).
Îi urez să facă călătorii fericite pe Mările pe cari
este destinat să plutească. Bunul Dumnezeu să-l aibă
sub puternicul său scut şi să-l păzească contra furtu-

nilor și accidentelor de Mare. Să facă fală steagului
românesc. pe care-l poartă.

Bo
Cuvântare

împlinit mai de vreme
barea

Presimţirea Mea s'a

decât puteam
de mai

de astăzi aruncase

nădăjdul şi ser-

înainte

razele

sale

binefăcătoare asupra tinerei noastre marine comerciale,
care luase dejă de fapt stăpânirea Mării prin un număr
încă

restrâns

de

vase,

în

fruntea

cărora

străluciă

«Principesa Maria».
Tara împărtăşeşte convingerea Mea că comerţul
său se va desvoltă într'un mod neașteptat prin navi:
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în porturile cele mai depărtate.

ri37 A RI

La inaugurarea podului peste Dunăre am prevestit
că această măreaţă lucrare ne va deschide adevărata
cale comercială și că în curând steagul român va fâlfai

ARO

Constanţa, 1 (13) lulie 1898,

ata eee o ai

la masa de pe vaporul «Carol I»

1898

gaţia maritimă. Datorim dar Corpurilor Legiuitoare că
Sau putut sfinți astăzi duoă vase mari şi boteză unul
pe numele Meu.
Nu Mă îndoesc că acest nou și falnic vas se va
înfățișa cu vrednicie în rândurile acelor bastimente impunătoare cari înfrunta valurile furtunoase și asigură

mișcarea comercială a lumei. «Carol I», împreuna cu
«Elisabeta»,

frumosul

nostru

încrucișător

de mult cu-

noscut de toate marinele, trebue să ducă cu mândrie
steagul nostru peste Ocean și să. vestească și în alte
continente ce avânt puternic România a luat şi cum
prin o muncă statornică și un răsboiu victorios ea a
cucerit un loc însemnat între Statele din Europa.
Cu inima plină de bucurie, mulţumesc pentru cuvântarea călduroasă care Mi-a fost adresată și ridic
paharul Meu pentru un viitor fericit al Marine noastre
comerciale, ca şi a celei militare, sigur fiind că amândouă, în împlinirea datoriei lor, departe de ţară, vor
fi însufleţite numaide o singură simţire, vor fi călău-

zite numai de un sigur gând: Patria şi cinstea naţională,
și că pe vasele lor, ori unde ele se vor află, va răsună
strigătul așă de scump nouă tuturora: «Să trăiască
România!»
aa

Răspuns

la toastul Principelui Imeritinsky.
Varşovia, 14 (26) lulie 1898.
La Varşovia,

M. $. Regele

şi A. S. R. Principele Ferdinand sunt

primiţi de lumea oficială, în cap cu Generalul Principe Imertinsky,
fost Șef de Stat Major sub M. S. Domnitorul la 1877 şi acum Guvernator

general al Poloniei, şi de ofițerii ataşaţi la persoana Lor, Adjutanţii impe-
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riali Vice-amiral Arseniew, Colonel Nepokoicinsky, Locotenent Principe
Dolgoruki şi Locotenent Principe Orloft. Dela gară până la Palatul La.

zenky,

destinat

a fi Cuartierul

Regal,

sunt înşirate trupe

din

divizia a

treia a Gardei Imperiale, ce fusese la Plevna sub comanda Domnitorului
României.
M. S. Regele şi A. S. R. Principele Ferdinand vizitează oraşul
Varşovia, galeria de tablouri a pictorilor poloni, etc.
La masa de seară, Principele Imertinsky ridică următorul toast:
«Îmi permit să ridic un toast în sănătatea Maiestăței Sale Regelui,

victoriosul şef al amânduror armatelor viteze, cari au combătut la Plevna
una lângă alta ca doi fraţi de arme».

ui

M. S. Regele

răspunde:

Foarte mișcat de amabilul toast al Alteţei Voastre
Serenissime, vă mulţumesc din toată inima pentru pri:
mirea, pe cât de strălucită pe atât de simpatică ce

âm găsit aci. Plin de bucurie am revăzut astăzi trupele
cu cari am împărtășit grijele, pericolele și izbanzile pe

câmpul de răsboiu. Numele Alteţei Voastre Serenissime,

ca și acela al mult regretatului general Conte Todleben,

este pentru Mine nedespărţit de luptele sângeroase din
jurul Plevnei şi Îmi aduc aminte în totdeauna cu recunoștință, că în momentele decisive, prin cari am trecut

impreună, V'aţi aflat langă Mine, |inconjurându-Maj de

sfaturile Voastre luminate. Făcând cele mai călduroase
urări pentru viteaza armată imperială, întâiul Meu gând
se indreptează către Augustul și Supremul său Șef, M.
S. Împăratul Nicolae II, în sănătatea Caăruia ridic pa-

harul Meu.

Trăească Maiestatea Sa Împăratul Nicolae II.

“PP
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la întâmpinarea Primarului din St. Petersburg.
St. Petersburg,

17 (29) lulie 1898.

Primarul, prezentând pâne şi sare, rostise:
Sire,

Municipalitatea
turisirea marei bucurii
intenţiunea Maiestăţii
o vizită. Salutând în
binevenit,

Petersburgului ma însărcinat a Vă exprimă mărce populațiunea Capitalei a resimţit când a aflat
Voastre şi a A. S.R. Principelui Ferdinand de a
persoana Maiestăţii Voastre pe oaspele dorit şi

ne reamintim

epoca

istorică solemnă,

şi în acelaş timp

dure-

roasă, a marei lupte pentru Sfânta Cruce, a timpului când numele Augustului Cap al poporului român ne-a devenit nouă atât de scump ca
numele unui glorios luptător pentru credinţă şi dreptate, ca numele unui
amic și tovarăş de arme credincios al neuitatului nostru Monarh, Țarul
Liberator.
Primiţi

dar, Sire,

pânea

şi sarea ce vă oferă locuitorii recunos-

cători ai oraşului Peterşburg.
M. $. Regele răspunde:

Sunt foarte mișcat de atenţia municipalității care
S'a înfățișat pentru a-Mi ură bună venire și a-Mi prezentă: pânea și sarea, ca

simbolul ospitalităţii, care se

exercită în Rusia pe o scară atât de mare; cu o vie
plăcere am venit în Capitala Imperiului, de care sunt
unit prin legături durabile ale trecutului și printr'o prietenie sinceră.
Vă mulţumesc pentru primirea simpatică ce am
găsit aci și pentru cuvintele amabile ce Mi-aţi adresat ;
și regret numai că n'am putut rămânea mai mult timp
în acest frumos oraş, pentru a-l cunoaște mai deaproape.
a)
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la toastul M. S. Împăratului Rusiei.
St. Petersburg,

17 (29) lulie

1898,

M. S. Împăratul Nicolae II închină:
«Mulţumind Maiestăţii Voastre pentru vizita Sa, ridic paharul Meu
în onoarea Sa. Beau asemenea în sănătatea M. S. Reginei, a A. S.R.
Principelui Ferdinand şi pentru prosperitatea României».
M. S. Regele

răspunde:

Să-Mi permită Maiestatea Voastră să-l exprim. profunda Mea recunoștiință pentru cuvintele Sale amabile,
precum și pentru primirea atât de călduroasă și cordială ce-aţi binevoit a-Mi face, și a Vă asigură cât sunt
de mișcat de atenţiunile delicate, de cari Maiestatea
Voastră M'aţi înconjurat. Amintirea petrecerii Mele
în Rusia va rămâneă pentru totdeauna săpată în inima
Mea, ca și amintirea fericitei epoce în care tânăra Mea
armată a luptat pe câmpiile de bătălii, dintre Dunăre
și Balcani, alăturea cu vitează armată imperială, de
“care Mă leagă astăzi o nouă și prețioasă legătură,
grație bunătăţii Maiestăţii Voastre. Unit cu ţara Mea
în aceleași simţiri, și în dorinţa vie şi sinceră ca vizita
ce fac Maiestăţii Voastre să poată stabil cele mai
bune raporturi, și să contribue a strânge încă mai
Imperiu,

Sa trăească MM. LL. Împăratul și Împărăteasa.
aa
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ea

de amiciţie cu puternicul Său

fac urările cele. mai ferbinţi pentru fericirea Maeistăţii
Voastre şi a. Familiei Imperiale, rugând Providența să
răspândească toate binecuvântările sale pe Maiestatea
Voastră și pe credincioșii Sai supuşi, ridic paharul Meu
în sănătatea Maiestăţii Voastre, a M. S. Împarătesei,
precum și a Augustei Sale Mame.

cepe

mult relațiunile

1898
Răspuns

la toastul M. S. Împăratului Rusiei Nicolae II.
Krasnoie-Selo,

18 (30) Iulie 1898,

M. S. Regele şi A. S. R. Principele Ferdinand, împreună cu Familia Imperială Rusă şi cu Regina Olga a Greciei, asistă, pe câmpul dela
Krasnoie-Selo, la revista şi defilarea Gardei Imperiale şi a diviziei a
37-a de infanterie, în total 36.000 oameni puşi sub comanda Marelui Duce

Vladimir Alexandrovici. M, S. Regele, însoţit
colae II, şi de A. S. R. Principele Ferdinand,

de M. S. Împăratul Ni
toţi călări, trece în re-

vistă trupele, după care iea loc în fața cortului Imperial pentru a primi
defilarea.
După paradă se serveşte dejunul în cortul Imperial, şi Împăratul
Rusiei ridică un toast în sănătatea M. S. Regelui, care răspunde:

Mulţumesc

Maiestăţii

Voastre

din adâncul

inimii

că Mi-a procurat bucuria de a Ma reaflă astăzi în mij-

locul frumoasei Sale armate, a cărei vitejie îndrăzneață și avânt fără seamăn le-au adus la izbândă pe
câmpurile de bătaie, unde am avut prilejul de a le
admiră. Numele vitezelor regimente ale Gardei impe- |
riale sunt atât de adânc întipărite în memoria Mea ca
și bătăliile cari au împodobit drapelele lor cu noui
lauri. Armata Mea a fost mândră de a combate alături cu o armată ce e înzestrată cu cele mai înalte
calităţi militare. Ea m'a uitat nici odată confraterni:
tatea de arme, şi se asociază la toate simțemintele
Mele, ca şi la urarile călduroase ce fac pentru _vițeaza armată împărătească, pentru iluștrii ei Şefi, şi
inainte de toate pentru preţioasa sănătate și o lungă
și glorioasă domnie a Maiestaţii Voastre. Sa traească

Maiestaţile Lor Împaratul şi Împaărăteasa.
aa
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. '--

la toastul Marelui Duce Sergiu Alexandr
ovici, Guverna-.':
torul general al Moscovei.
Moscova, 20 Iulie (1 August)

1898,

La prânzul de gală dat la Palatul Guver
natorului în onoarea M.S.
Regelui, Marele Duce Sergiu închină
în șănăta tea Familei Regale: Ro.
mâne şi

pentru prosperitatea României.

M. S. Regele răspunde:

Rog pe Alteța
viile

Mele

mulțumiri

Voastră Imperială să primească
pentru

amabilul

Sau

toast, și

pentru călduroasa întâmpinare ce Mi sa făcut la Mos:

cova. Vizitând acest oraş sfânt, care păstreaz
ă atâtea
amintiri din epoce glorioase și unde bate
inima Ru:

siei, s'a realizat una din dorinţele Mele cele
mai scumpe,

și sunt cu atât mai fericit, cu cât am regăsit
aci pe
bravi grenadiri cari au zdrobit avântul lui Osma
n Pașa,
și au decis astfel căderea Plevnei.

a
a
PER a
ua

vadit. Să traească Împăratul! Sa trăească Împăreteasă!
un

RR

pentru toate atenţiunile Sale, beau in sănătatea
Sa,
făcând urări ferbinţi pentru fericirea Alteţelor Voas
tre
Imperiale, și mulţumind Cerului, care încă in
zilele
aceste, V'a acordat protecţiunea într'un mod
atat de

a 2

Adânc recunoscător Maiestăţii Sale Împăratului

„i

i

'Toasturi

la prânzul de gală din Kiev.
24 lulie (5 August)

1898,

Cu inima plină de recunoştinţă pentru M. S. Îm.

păratul, care Mi-a arătat cu prisosință bunăvoința Sa

covârşitoare

în

tot timpul șederii Mele în Rusia, şi
315

„ii
i

1898
înainte de a părăsi frumosul Său
primit din toate părțile semne

Imperiu, în care am

de atențiune,

ce nu voiu

uită niciodată, consider ca o sfântă datorie a Mea de
a închină primul Meu pahar în sănătatea Sa: Trăească

M. S. Împăratul! Trăească M. S$. Împărăteasa!
" General

Dragomirov

răspunde:

Domnilor,
Vă

propun

să bem

în sănătatea Regelui României, pentru prospe-

ritatea poporului Său şi a armatei Sale. Fac urări ca frăţia armatelor
noastre, care a fost întărită prin sânge la Plevna, să urmeze pentru
totdeauna ; fiindcă

ceeace

a fost consfințit

prin

sânge, este bine con-

sfinţit şi solid consfințit. In sănătatea Maiestătii Voastre, Sire, şi a Augustei

Voastre

Familii!

M. S. Regele, luând cuvântul din nou, zice:

Foarte

mișcat de amabile

cuvinte ce

Excelenţa

Voastră Mi-a adresat acum, Vă mulțumesc din toată
inima pentru ele, precum și pentru strălucita și călduroasa primire ce Mi-a fost făcută în vechea cetate
a Kievului. Sunt cu atât mai mult satisfăcut de a fi
putut vizită acest oraş important, că am avut mai întâiu

bucuria de a revedeă pe Excelenţa Voastră, ale căreia
înalte calități militare sunt preţuite de toată lumea,

și de a salută trupele cari au luat parte împreună cu
armata Mea la luptele şi Ia victoriile dinaintea Plevnei.
Eram mândru dea comandă dinaintea inamicului Corpul al g-lea, cu care o nouă legătură Mă unește
prin regimentul ce Maiestatea Sa Mi-a conferit. Consider ca de datoria Mea de a închină paharul Meu în
memoria unui fost comandant al acestui corp, a Generalului baron de Kruedner, şi în onoarea iluștrilor șefi
ai armatei imperiale, în sănătatea căreia ridic un toast:
Trăească armata imperială, cu care armata Mea este
unită prin frăția de arme, care Ne-a condus la victorie!
316

1898

Răspuns

..

la felicitările Ministrului de Răsboiu.
Ragaz,

zo August

(11 Septemvrie)

1898.

Mulţumesc din tot sufletul pentru felicitările așă de
bine simţite ce-Mi exprimaţi în numele iubitei Mele
armate, pentru fericirea .şi propășirea căreea fac neîn:
cetat cele mai călduroase urări.
Fă

Răspuns
la telegrama

de felicitare a Primarului. Capitalei..

...

Sinaia,9 (21) Octomvrie 1898.

Mulţumesc călduros Consiliului Comunal pentru
urările așă de bine. simţite ce d-voastre Îmi. trimiteţi:--

cu prilejul aniversării prea iubitei Mele Mame, pe care
A-Tot-Puternicul s'o păstreze încă mulţi ani.
aa
Răspuns

Preşedintelui Inaltei Curți de Conturi.
Sinaia, 9 (21) Octomvrie 1898.

Sunt foarte simţitor la urările călduroase ce d-voa-

stră Mi le trimiteţi în numele Înaltei Curți de Centuri
cu ocazia scumpei aniversări în familia Mea și exprim. tuturor via Mea mulțumire pentru această nouă dovadă
de credinţă.
aa
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la telegrama de felicitare a Primarului Capitalei
la aniversarea nunţii.
Sinaia, 3 (13) Noemvrie

1898.

Am primit cu vie plăcere urarile călduroa
se ce Ne
„ exprimaţi în numele Consiliului Comunal
și mulţumim,
Regina și Eu, pentru această noua mărturis
irede credinţă.
aia

Telegramă

de felicitare
către Mihail Pherikyde, Ministru de Inter
ne, la ziua numelui său.
Sinaia
8 (20)
, Noemvrie

1808.

Pentru sărbătoarea de astăzi va
exprim călduroasele Mele felicitari, d-voastra și
familiei d-voastre.
ste

Mesagiu

,

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (27) Noemvrie 1898.

Domnilor

“Senatori,

Domnilor

Deputaţi,

Deschizând a patra sesiune ordinară
a acestei legislaturi, simţesc o deosebita plăcere
a Mă regăsi astăzi
în mijlocul domniilor-voastre Și a
vă salută cu căldură.
Mulţumind cu toții Cerului

că o recoltă mulțum

i:
toare a urmat după un an de grijă
şi de necazuri, putem
privi viitorul plini de încredere,
mai ales acum când
mănţinerea păcii continuă a fi pre
ocuparea tuturor guvernelor.
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Constat cu mândrie că, în această situaţiune, România e înconjurată de simpatiile generale şi că relaţiunile noastre cu toate Statele sunt din cele mai cordiale.

Cu prilejul vizitei ce am facut Împăratului Rusiei,

Mi s'a dat de Maiestatea Sa numeroase dovezi de adevărată prietenie.
Primirea ce Mi s'a făcut a fost tot atât de sim-

patică pe cât de strălucită, și în toata călătoria Mea
prin Rusia am văzut,

cu o deosebită

amintirea confraternităţii de arme,

mulțumire,

consacrată

că

pe câm-

piile Bulgariei, a rămas neatinsă.
In cursul anului am fost și la Viena spre a îndeplini o dureroasă datorie, asistând la îmmormântarea

Împăratesei și Reginei Elisaveta, şi exprimând prin
graiu Maiestaţei Sale Împăratului: Francisc Iosif via
parte ce am luat, dimpreuna cu ţara Mea, la marea
nenorocire de care a fost lovit, şi care a deșteptat pretutindenea simpatiile cele mai calde pentru răposata

Împărăteasa.

|

Groaznica crimă dela Geneva a îndemnat pe Guvernul Italiei a luă iniţiativă unei conterinţi, în scop
de a stabili o înţelegere spre a apără Statele în contra

uneltirilor anarhiste. Guvernul Meu a decis sa iea parte

la această întrunire internaţională.
România a mai fost invitată şi va participă încă
la o altă conferinţă, datorită generoasei iniţiative a Ma-

iestăței Sale Împăratului Nicolae,

și care va urmari

țelul nobil și înalt de a asigură popoarelor
pace îndelungată.
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„Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Lucrările sesiunii actuale vor
virea proiectelor de lege rămase
şi examinarea bugetului general
„Anul bugetar curent prezintă
căci se va soldă cu un excedent.

N

privi mai ales rezoldin sesiunea trecută
al Statului.
o situaţiune normală,
Ţinta însă principală

a lucrării domniilor-voastre, ca şi a guvernului Meu, va

fi a mănţine

în mod constant echilibrul bugetar.

Tractatele noastre de comerţ
termin destul de apropiat, și este,

încetează într'un
deci, urgent a luă

măsurile cele mai nemerite

pentru a ne da seamă de

cerințele

economice

și nevoile

noastre

și comerciale,

cărora se cuvine â li se da o direcţiune statornică.

În sesiunea trecută aţi îndeplinit o reformă însemnată prin votarea legii instrucţiunii publice. Rămâne
acum.să isprăviţi această frumoasă operă prin votarea
legej învățamântului profesional, spre a da tinerilor
generaţiuni o direcţiune practică, corespunzătoare cu
avântul economic al ţerii.
|
Precum în ceilalţi ani, solicitudinea domniilor-voa-

stre se va întinde și acum asupra desvoltării armatei,
care va răspunde totdeauna la încrederea ce națiunea

pune. în ca.

Domnilor Senatori,

Domnilor Deputati,
Națiunea a întreprins o muncă neobosită, condusă
cu multă înțelepciune şi încoronată cu mari succese.
Fiecare an însă lărgește cercul nostru de activitate şi
320 .
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conlucrarea tutulor este de nevoia pentru a înălță
și
întări patria.
Urez ca lucrările domniilor-voastre, pe cari Dumnezeu să le binecuvinteze, să fie cât se poate mai
rodnice pentru scumpa noastră Românie.
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.
Carol.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Afaceri
lor străine,

D. A. Sturdza; Ministru de Interne, M. Pherekyde;
Ministru Agriculturii,
Industriei, Comerţului şi Domeniilor, A. Stolojian;
Ministru Finanţelor,
G. D. Pallade; Ministru Justiţiei, C. 1. Stoicescu; Ministr
u de Răsboiu, Ge-

neral A. Berindeiu ; Ministru Cultelor si Instrucțiunii publice
, Sp. Haret;
ri
Ministru Lucrărilor publice, Ion [. C. Brătianu.

Telegramă

către d-na Elena Cantacuzino, la moartea soţului său
G. C. Cantacuzino.
Bucureşti, 9 (21) Decemvrie

1898.

Sunt adânc mâhnit de moartea iubitului vostru
soț, în care ţara pierde un bun patriot și Eu un ser.
vitor credincios şi harnic; rog pe Dumnezeu ca sa
sprijinească pe domniile-voastre în marea voastră durere, la care Regina și Eu luăm cea mai vie parte.
win

Răspuns
|

la Adresa

Senatului.

4 (16) Deceimvrie 1898,

Domnule

Președinte,

Domnilor

Senatori,

Am ascultat cu vie mulțumire Adresa ce-Mi aduceţi în numele Senatului și constat, cu deosebită plăCuvântări şi scrisori. —JI7,
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cere, cât de mult acest înalt Corp este pătruns de
marea însemnătate ce ţara a dobândit prin o politică
înțeleaptă și cumpănită.
Viul interes și simpatiile ce întâmpinăm în toate
părțile, dovedesc că lumea cunoaşte bine progresele
ce am fâcut și prețueşte munca statornică ce am desfășurat în toate ramurile activităţii noastre.
Insă, spre a păstră frumoasa poziție ce am câştigat prin silinţele noastre, trebue să urmăm, fără preget, pe calea ce ne-am tras-o, desvoltând treptat toate
mijloacele de cari dispunem şi veghiând neincetat ca
temeliile sănătoase ale Statului să nu fie sdruncinate.
Nu Mă îndoesc că Senatul va sprijini Guvernul
Meu, spre a-i înlesni greaua sa sarcină spre a asigură
astfel mersul trebilor întrun mod normal şi constant.
Din parte-Mi nu voiu încetă un singur moment
de a îndreptă toată sârguința Mea spre întărirea
scumpei noastre Românii.
Mulţumindu-vă,

mele

d-lor Senatori, din suflet şi în nu-

pentru

Reginei şi al Familii Mele

dovezile de

credință ce primim în toate împrejurările din partea
Senatului, și pentru urările călduroase ce Ne exprimaţi astăzi, doresc ca lucrările domniilor-voastre
aducă cele mai bune roade pentru ţară.

să

ste

Răspuns

la Adresa

Adunării

7 (19) Decemvrie

Deputaților.

1898.

Domnule Preşedinte,
Domnilor Deputahi,
Primesc cu o deosebită satisfacţiune Adresa Camerei Deputaţilor și exprim via Mea mulțumire pentru
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cuvintele călduroase
prezentaţiunii

cu cari Mi aduceţi omagiul

Re-

naţionale.

cheltuelile Statului. Cu vie plăcere constat că dom:
niile-voastre sunteţi pe deplin paătrunși de aceasta necesitate și că toată atenţiunea domniilor-voastre este
îndreptată spre a mânţine echilibrul bugetului.
Nu mai puţin Mă bucur de grija ce arătaţi pentru
îndrumarea învățământului public spre o direcţiune
practică, astfel ca tinerele generațiuni să devie destoi-

nice pentoru
mai

economice.

întinsă desvoltare a forțelor noastre

Am convingerea că Adunarea Deputaţilor, călauzită de aceste principii sănătoase și însuflețita de do-

rința de a lăsă în urma ei ogorul românesc bine pre-

gătit, va răspunde la așteptările țerii ca şi la dorințele Mele.
Va mulțumesc din suflet, domnilor Deputaţi, pentru nestrămutata credință cu care înconjurați Tronul,

și pentru călduroasele urări ce aduceţi Reginei, Mie
şi Familii Noastre.

sf
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pa
acea

de a păstră buna reputațiune stării noastre financiare,
câștigată prin o exactă cumpănire între veniturile și

tm

România, după ce a învins multe greutăţi, a isDutit să ocupe o poziţiune însemnată între Statele
europene și a știut să-și atragă, prin o politică înţe:
leaptă şi circumspectă, stima generală. Succesul dobândit ne impune datoria de a munci necurmat spre
a rămânea la înălțimea unde am ajuns.
Prima noastră preocupaţiune trebue dar să fie

1898

Toast
în onoarea delegaţiunii Regimentului rusesc de Vologda
No. 18 «Carol I».
Bucureşti,

15 (27) Decemvrie

1898.

Salut cu o bucurie cu atât mai vie deputațiunea
regimentului Meu rus, că am avut satisfacţiunea de a
comandă pe vitejii soldaţi de Vologda pe câmpul de
bătălie,

conducânduii

la biruinţă. De

atunci

douăzeci și unu de ani; însă acest mare
nu a slăbit confraternitatea

de arme

au

trecut

spațiu de timp
dintre

armatele

Noastre. M. S. Împăratul a binevoit a da acestei confraternități o deosebită consacrare, numindu-Maă proprietarul unui regiment care a înfruntat cu trupele
Mele focul ucigător al întăririlor Plevnei.
Dar să părăsim acum câmpurile de batalie și să
întoarcem privirile Noastre spre Neva, unde încep a
luci zorile unii păci, care va putea asigură popoarelor binefacerile ei pentru un timp cât se poate de în:
delungat. Cugetările Mele sunt în acest moment acolo
şi redeșteaptă în Mine amintirea frumoasei Mele căJătorii în Rusia.
|

Primirea călduroasă ce Împăratul
găsit un răsunet

adânc în România,

Mi-a făcut a
care se

unește

cu Mine în urările cele mai ferbinţi pentru fericirea
Maiestăţei Sale ca şi pentru lunga și glorioasa Sa
domnie şi în dorința sinceră de a restrânge încă mai
mult bunele relațiuni cu Imperiul rusesc.
Viu mişcat de noul semn de prietenie ce-Mi arată
Împăratul Nicolae, însărcinând o deputaţiune specială

a-Mi remite

epoletele

cu ţifrele Mele,

ridic paharul

Meu în onoarea bravului Meu regiment, urându-i lauri
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NOul,

şi beau în sănătatea

.

prețioasăa Șefului suprem

al vitejei armate Imperiale, a Maiestaţii Sale Împaă
ratului Nicolae.

Sa trăească Maiestăţile Lor Îm păratul

răteasa

Rusiei!

“BP
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și Împă-

8 8

IPP

229

18909.
Ordin

de zi către armată.
1 (13) Ianuarie

1899.

Ostaş:,

Cu o deosebită plăcere Ma

folosesc de prilejul

anului care începe ca să vă trimit ale Mele felicitări.
Mulțumită jertfelor îndeplinite, armata şi-a câștigat
titluri neperitoare la recunoştinţa Patriei și a Mea ;
dar tocmai aceasta vă impune îndatorirea de a păstră
o

neatinsă

reputaţiune

câștigată

cu

atâta

muncă

Și

stăruinţă.

Pe drapelele voastre stă scris: Onoare și Patrie;
nimic să nu desmintă această mândră deviză ! Rămânând de a pururea vrednici de dânsa, veți fi îndeplinit
o sfântă datorie către ţară, care, ca şi Mine, în voi
numai

şi în Dumnezeu

şi-a

pus

toată

credința.

Insufleţit de aceste sentimente, Șeful

vostru

su-

prem trimite tuturor urările Sale cele mai calde și vă
zice din inimă : Ani mulţi şi fericiţi.
Dat în București, la 1 Ianuarie 1899.
e
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Răspuns

la urarea Epitropiei Seminarului «Nifon Mitropolitul» cu
ocaziunea serbării jubileului de 25 de ani dela înfiinţarea lui.
17 (29) Ianuarie 1899.

Cu

o vie atenţiune

și mulțumesc pentru
Mi-aţi adresat.

Placerea

Mea,

am

ascultat

darea

de seamă

urările atât de bine simţite ce

de a Ma

gasi astăzi în mijlocul

d-voastre, spre a asistă la această serbare, este cu atât
mai mare, că urmez neincetat cu dragoste părintească
şi cu un deosebit interes creșterea tinerimei, în inima
căreia trebue să fie sădit înainte de toate simțemântul
religios și frica de Dumnezeu.
Seminarele au în privinţa aceasta o însemnată influenţă, pregătind pe elevii, cari primesc darul preoiei, astfel încât ei să fie în stare să facă educaţiunea

morală a poporului, să răspândească dogmele credinței şi să dezvolteze adevărata pietate în toate straturile societăţii.

Sigur fiind că conducătorii acestui frumos aşezământ sunt adânc pătrunși de această neapărată tre:
buință,

doresc din suflet ca Seminarul Nifon, întemeiat

de un vrednic Mitropolit, căruia îi păstrez o amitire
caldă, sa deă și în viitor roadele cele mai bune.

vf
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Mesagiu

la inchiderea Corpurilor Legiuitoare.
24 Martie (5 Aprilie) 1899.

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Depulaţ,

Incheindu-se

lucrările

acestei sesiuni

legislative,

vă mulțumesc pentru zelul ce aţi depus în examinarea
diferitelor legi supuse deliberării domniilor-voastre.
Intre acestea, legea bugetara ocupă primul loc.
Dând ţerii un buget bine echilibrat, aţi asigurat mersul

solid al finanțelor noastre.
Prin legea învăţământului profesional s'a încoronat
opera marei reforme a învățământului public. Această
lege corespunde unei nevoi. din cele mai simţite, de
a nu creşte numai oameni învățați, ci și oameni pentru
vieaţa practică, astfel cum ni se impune de impulsiunea
generală a activităţii secolului în care trăim și de înseşi cerințele

economice

ale României.

Aţi votat în această sesiune mai multe Convențiuni internaţionale, cari au o deosebită însemnătate
: —
Convenţiunea sanitară din Veneţia, care uneşte Statele

europene într'un singur mănunchiu în contra primejdiei boalelor ce ne pot veni din Orientul mai depărtat,— Convenţiunea postală universală din Washington,
care

îmbunatățeşte

în mod simţitor relaţiunile pașnice

dintre popoar
— Convenţi
unea dela Haga, care regu:
e,
lează mai multe puncte importante ale dreptului public
internaţional.

Prin votarea Convenţiunei de căi ferate şi telegrafo-postală cu Imperiul german aţi pus Regatul ro328
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mân

în relațiuni

|

economice

|

zilnice şi regulate cu ţeri

industriale și bogate și cu Orientul mai apropiat, şi
ați dat astfel o nouă impulsiune desvoltării noastre.
Domnilor Senatori,
Domnilor Deputati,

Va mulțumesc pentru sprijinul ce aţi dat guvernului Meu în votarea și a altor legi necesare pentru satisfacerea nevoilor generale și locale, — şi rog dim:
preună cu domniile-voastre pe A-Tot-Puternicul să
ocrotească întotdeauna scumpul Meu Regat şi să în-

tărească în inima cetăţenilor sai acele simțeminte
de
datorie și de devotament către patrie, cari înalţă ţerile

și popoarele și cari au dat
de mare şi de puternic.

Declar închisă

României

sesiunea

Corpurilor
|

un

avânt

atat

Legiuitoare.

Sturdza ; Ministrul de Interne, M. Pherekyde;
Ministru Finanţelor, G.
D. Pallade; Ministru Justiţiei, C. 1. Stoicescu; Minist
ru de Răsboiv, Ge-

neral de Divizie A. Berendei; Ministru Cultelor şi
lastrucţiunii publice, Spiru Haret; Ministru Lucrărilor publice, lon I.
C. Brătianu.

sh
către

Academia

Română,

9 (21) Aprilie 1899. ,

Cu deosebită placere viu astăzi în mijlocul d-voastre,
spre a vă mulțumi de urarile aşa de bine simţite pe cari
Academia a dorit să Mi-le prezinte chiar ieri printr'o
delegaţiune specială. Viu mișcat de această atenţiune,
salut călduros pe Membri sai și reinnoesc asigurarea

329

3

|
i

Carol.

Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru al Afacerilor
streine
şi ad-interim al Agriculturii, Industriei, Comerţului
şi Domeniilor, D.

Cuvântare

[i
|

|

:

1899

cât de viu este interesul cu care urmăresc neîncetat
lucrările d-voastre.
Nu se poate tăgădui că Academia a desfășurat
în curs de 33 de ani o mare activitate și a avut o
înrâurire binefăcătoare asupra desvoltării istoriei și a
literaturii naţionale, mai ales însă asupra limbii noastre
bogate în cuvinte și în cugetări frumoase, sfinte legături cari îmbrățișează neamul românesc și cel mai sigur al său adăpost.
Dorind ca lucrările Academiei să fie şi în anul
acesta folositoare pentru ţară, declar ședința deschisă.
“Be
Scrisoare

către Dimitrie A. Sturdza, după demisiunea ministeriului
" prezidat de dânsul.
xi (23) Aprilie 1899.

Scumpul Meu

Domnule

Sturdza,

Primind cu vie părere de rău demisiunea Cabinetului presidat de Domnia ta, privesc ca o datorie
a-ţi mulţumi pentru serviciile ce ai adus ţerii și pentru
credința ce Mi-ai dovedit în timpul cât Domnia ta ai
fost în capul Guvernului.
Iubirea de patrie, devotamentul către Tron şi simțemântul datoriei, de cari ai tost :însuflețit, Mă îndreptăţesc a nădăjdui, că vei avea încă adese ocazie

a-ți închină munca şi activitatea pentru binele iubitei
noastre Românii.
|
Cu această dorință, Îţi reinnoesc, scumpul Meu
Domnule Sturdza, şi încredințarea simțemintelor Mele
de înaltă stima.

te
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Mesagiu

pentru disolvarea Corpurilor Legiuitoare.
21 Aprilie (3 Maiu) 1899.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,
Cabinetul presidat de d-] Dimitrie Sturdza s'a retras.
Am încredințat Guvernul unui nou Minister.
În faţa acestui fapt, este nevoe a se face un nou
apel la ţară.
Sunteţi,

prin

urmare,

convocați

în sesiune extra-

ordinară pentru a auzi decretul de disolvare.
Bucureşti, 21 Aprilie 1899.

Carol.
General |. Lahovari; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Tache
Ionescu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor,

N. Fleva;

Ministru

Afacerilor străine, |. N. Lahovari; Ministru Lucrărilor

ga

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, G. G.

Cantacuzino ; Ministru Finanţelor, General G. Manu ; Ministru Răsboiului,

publice, Dr. C. 1. Istrati; Ministru Justiţiei, C. G. Dissescu.

rea eee

sta
Cuvântare

la inaugurarea noului Palat al Curţii de Conturi.
11 (23) Maiu 1899.

Simt o deosebită mulțumire că pot în sfârșit salută
Înalta Curte de Conturi în propriul său locaş, vrednic
de această

însemnată

instituţiune

de Stat,

care

este

chemată să aibă o influenţă așă de binefacatoare asupra
finanţelor ţerii prin un control sever şi constant.
Nicăeri acest control nu este neapărat trebuincios

decât la noi, fiindcă prin avântul puternic pe care Pa
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luat România într'un timp relativ scurt, se îndeamnă
din toate părțile la cheltueli adese ori peste măsură.
Curtea de Conturi are, dar, greaua sarcină de a
veghiă de aproape ca administraţiunea financiară să
să fie regulată și fondurile publice să fie întrebuințate
într'un mod legal, oprind orice risipă. Numai astfel se
va aşeză creditul Senatului pe temelii sănătoase ; însă,
spre a se putea sprijini pe veniturile statornice cari
asigură echilibrul bugetar, trebue să avem inainte de
toate o recolta satisfăcătoare. Marea secetă care bân-

tuie ţara în anul acesta amenință munca noastră agricolă, isvorul cel mai bogat al României; neîncetat înalţ

rugile Mele catre A-Tot-Puternicul ca să răspândească
binecuvântarea Sa asupra ei și să ne trimita încă la
vreme ploaie, pentru a ne scăpă de primejdia care se
poate întinde asupra frumoaselor noastre holde.
Dorind

ca lucrările

d-voastre

să aducă şi în noul

vostru palat roadele cele mai bune, mulţumesc călduros
de cuvântarea așă de bine simțită adresată Mie în nu:
mele Înaltei Curți de Conturi, cuvântare pe care am
ascultat-o cu cel mai viu interes.

pe
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
12 (24) lunie

Dommlor
Domnilor

1899.

Senatori,
Deputat,

Simt o vie fericire că Mă găsesc în mijlocul Re:
prezentațiunii

naţionale.
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Eșiţi din noui alegeri, domniile-voastre
sunteți mai

cu osebire în putinţă să cunoașteți
nevoile ţerii care
va ales și să duceţi şi mai departe
munca pentru întărirea şi propășirea scumpei noastre
Românii. Lucraările domniilor-voastre legislative
vor începe în prima
sesiune extraordinară pentru a proc
ede la verificarea
titlurilor și la constituirea Puterii
legiuitoare.
Domnilor

Domnilor

Senatori,

Deputaţi,

Am văzut cu o adâncă mâhnire
cum în unele
părți ale ţerii recolta anului acesta
a fost compromisă,
Buna stare a populaţiunii noastre rura
le a fost în totdeauna grija Mea de căpetenie.
De și în zilele din urmă s'a produs
o netăgăduită
îmbunătăţire, Guvernul Meu vă va
propune chiar în
această sesiune unele măsuri pe cari
le impune starea
agriculturii de estimp.
Ţin să constat şi de astă data aimicale
le relaţiuni

în cari ne găsim cu toate Puterile.

care

avem

atâta

nevoe

Opera

este preocuparea

păcii de
constantă

atuturor, şi nădăjduesc că Conferinţa la
care Sau strâns
Reprezentanţii tuturor Puterilor va spor
i și mai mult
garanţiile păcii.
Dumnezeu
voastre.

să

binecuvinteze

lucrările

domniilor-

Sesiunea extraordinară a Corpurilor Legi
uitoare
este deschisă.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Minis
tru de

Interne, G. Gr.
Cantacuzino; Ministru Finanţelor,General
G. Manu ; Ministru de Resboiu,
General Iacob Lahovari; Ministru Cultelor
şi Instrucțiunii publice, Tache
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Ionescu; Ministru
Nicolae

Fleva;

Agriculturii,

Industriei,

Comerţului

şi

Domeniilor,

Ministru Afacerilor străine, |. N. Lahovari ; Ministrul Lu-

crărilor publice, Dr. C. 1. Istrati; Ministru Justiţiei, C. G. Dissescu.

vf
Răspuns

la Adresa

Senatului.

20 lunie (2 lulie) 1899.

Domnule Presedhute,
Domnilor Senatori,
Salut
Senatului,

astăzi cu vie mulțămire pe Reprezentanţii
care s'a grăbit, ca în fiecare an, a-Mi

rosti

sentimentele sale de devotament și credinţă. Maărturisirea acestor sentimente, pe cari țara Mi-le dovedeşte
cu îmbelşugare cu. orice prilej, o privesc ca o resplată
pentru neschimbata dragoste ce am închinat scumpului
Meu popor, ale cărui păsuri ating de aproape inima
Mea.
Cu adâncă mâhnire vedem anevoioasa muncă a
agricultorilor zădărnicită şi nevoile la cari vom fi
expuși în cursul acestui an, prin nimicirea unii părţi
însemnate a recoltei. Nădăjduesc însă că prin măsuri
înțelepte şi energice şi cu luminatul vostru sprijin —

atât de trebuincios în împrejurările de faţă,
— Guvernul Meu

va puteă preîntâmpină multe

ce apasă

asupra

din greutățile

noastră.

Foarte mișcat de modul călduros şi de cuvintele
măgulitoare cu care Senatul închee Adresa sa, vă
mulțumesc încă odată din suflet, pentru bunele urări
aduse Reginei, Mie și Familii Mele.
vâh
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Răspuns

la Adresa

Adunării

Deputaților.

22 lunie (4 Iulie) 1899.

Domnule Presedinte,
Domnilor Deputaţi,
Sunt

foarte simţitor

la sentimentele

de credință

ce Camera se grăbeşte a-Mi mărturisi la întâia sa
întrunire. Asigurările ce-Mi daţi, în numele Reprezencu cât, în faţa greutaţilor ce vom avea de întâmpinat, o strânsă legătură între Corpurile Legiuitoare și

Guvern, este de neapărată trebuinţă.

Neincetat gândurile Mele sunt îndreptate către
frumoasele noastre holde, estimp aşă de încercate, și
către bunul traiu al ţăranului, care este preocuparea
Mea constantă. Din adâncul inimii împărtăşesc grijile
agricultorilor noștri mari și mici, rugând pe A-TotPuternicul să ușureze încercările lor cari, sper, vor
fi trecătoare.

Sunt sigur că Camera va da Guvernului Meu pu-

ternicul şi patrioticul său sprijin, pentru a luă măsu:
rile ușurătoare reclamate de situaţie şi mai ales spre
a păstră neatins creditul Statului.
Dorind ca lucrările d-voastre să dea roade bune,
corespunzătoare cu aşteptările ţerii, primesc cu recunoştință călduroasele urări ce Ne aduceţi din partea
Adunării Deputaţilor,

sh

pe aa mag în m ea a

tanţiunii naționale, Îmi sunt cu atât mai scumpe astăzi,

1899
Mesagiu'

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
23 Iunie

Dommilor

(5 lulie) 1899.

Senatori,

Domnilor Deputat,
Constat

cu o adâncă mulțumire că sesiunea extra-

ordinară în care V'am
Strâns

uniţi

cu

chemat

a fost rodnică.

Guvernul

Meu,

aţi dat puterni-

cul d-voastre sprijin, ca să se poată întâmpină nevoile pe cari le pricinueşte reaua recoltă de estimp.
Aţi

acordat,

fară

şovaire,

toate

cerut şi aţi ușurat și poziţiunea

creditele

ce vi s'au

arendașilor Statului,

fără a jertii însă interesele lui.
“Urcând taxa asupra alcoolului, aţi urmarit îndoitul scop de a îmbunătăţi starea igienică
a populaţiunii
prin

scăderea

consumaţiunii,

și în acelaş

timp

de a

spori veniturile Statului, devenite insuficiente, față de
nevoile mereu crescânde ale desvoltării noastre naţionale. Aţi dovedit astfel că sunteţi hotăriţi să luaţi bărbăteşte toate măsurile pe cari le va cere buna stare
a financelor și creditul ţerii.

Prin legea jandarmeriei, pe care aţi votat-o, aţi
înlesnit Guvernului sarcina de a mânţine ordinea publică, fără de care sar primejdul opera de întărire și
de propășire a Regatului.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Râvna
lucrat

cu care, împreună

în această

scurtă

sesiune,
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cu Guvernul
este

Meu, aţi

o garanţie

pu-

1899
ternică
acestei
vă aduc
Eu

pentru munca ce aveți să săvârșiţ
i în cursul
nouă legislaţiuni. In numele Meu
și al ţerii,
viile Mele mulțumiri.
declar închisă sesiunea extraordinar
ă a Cor-

purilor Legiuitoare.

Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri
şi Ministru de Interne, G. Gr.
Cantacuzino; Ministru Finanţelor
, General G. Manu ; Ministru
de Răsboiu, General Iacob Lahovari ;
Ministru Cultelor Şi Instrucțiunii
publi-

ce, Tache Ionescu; Ministru Agricultur
ii,
meniilor,

Ministru
Dissescu.

Nicolae

Fleva;

Ministru

Lucrărilor publice,

Industriei, Comerţului şi Do-

Afacerilor

Dr. C. 1. Istrati;

străine,

1.

N,

Lahovari ;

Ministru Justiţei, C. G.

,

uz
Răspunsuri

la telegramele de felicitare pentru însănătoşirea
A, S. R.
Pricipelui Carol.
Sinaia, 23 Octomvrie (5 Noemvrie)

1899.

Cătră Preşedintele Consiliului de Minist
ri:

Am

primit cu vie bucurie

urarile

călduroase ce

d-voastra Îmi exprimaţi în numele Consiliului
de Ministr

i, cu prilejul convalescenţii scumpului
Meu strănepot și vă mulţumesc din suflet pent
ru această nouă
dovadă de credința.
Cătră Preşedintele Senatului :

Am

primit cu vie mulțumire

calduroasele

urări

ce d-voastră Ne exprimaţi în numele Senatulu
i pentru

convalescenţa scumpului Meu strănepot. Eu
sunt foarte
mișcat de simţemintele de dragoste și cred
ință ce Ne

reînnoiți în momentul când noi toţi ne putem bucu
ră
că am scăpat

de o primejdie pentru viitorul ţerii.

Cuvântări şi scrisori. II7,

337

22

1899
Cătră Președintele Adunării Deputaţilor:

Urările

simţite

de bine

aşă

adresaţi,

Îmi

ce

în

numele Camerei Deputaţilor, cu prilejul convalescenţei
iubitului Meu strănepot, au mișcat adânc inima Mea;
exprim mulțumirile Mele cele mai calduroase pentru
via parte ce ţara întreagă a luat la grijle şi încerca:
rile prin cari am trecut împreună, şi cari au strâns
încă mai tare legăturile între Dinastie și popor.
Cătră

Academia

Română:

Sunt adânc mișcat de adresa plina de simpatie
și de simţeminte calde, prin care Academa Îmi ros:
tește via parte luata de Membrii sai la greaua boală
a iubitului Meu strănepot și toată bucuria pentru însănătoşirea sa. Trebue sa ne închinăm cu profunda recunoştiință

înaintea

lui

Dumnezeu,

care

a veghiat

și

de astădată asupra scumpei noastre ţeri și a Dinastici
sale. Mulţumesc,

atât d-voastre,

cât și la toți Membrii

Academiei, din suflet pentru această nouă și prețioasă
dovadă de dragoste și credinţă, ce acest însemnat Corp
de cultură Mi-a arătat în toate împrejurările fericite şi
grele ale Domniei Mele.

4
Telegramă

de felicitare

către D. A. Sturdza pentru ziua numelui.
Sinaia, 26 Octomvrie (7 Noemvrie)

1899.

Regina și Eu va felicitam din tot sufletul pentru
ziua voastră onomastică. Va dorim sânătate și tărie
pentru a le închină înca scumpei noastre ţeri, și toate fericirile pentru familia d-voastre.
«ta
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Scrisoare

către d-na General Berendeiu
Castelul

Peleş, 31 Octomvrie

la moartea soțului său.
(12 Noemvrie)

1899.

Sunt adânc mâhnit de moartea iubi
tului vostru
soț. Regina și Eu luăm cea mai vie
parte la această
crudă lovitură de care d-voastră
împreună cu familia

voastră

aţi fost aşa

de straşnic atinsă.

Rugăm pe Dumnezeu ca să vă sprijine
ască și să

vă întărească spre a putea purtă cu
resignaţie această

greă

încercare.

Moartea generalului Berendeiu este
o mare pierdere pentru armată, pentru ţară şi pent
ru Mine.
Toată vieaţa sa, el a fost călăuzit de
sentimentul
datoriei, al patriotismului şi al credinţei.
Noi vom păstră acestui bărbat distins deap
ururea
o amintire recunoscătoare.
“fo

Răspunsuri

la telegramele de felicitare pentru a zo-a anive
rsare a
căsătoriei MM. LL. RR.
3 (15) Noemvrie

1899.

Cătră Preşedintele Consiliului de Ministri
:

Regina și Eu exprimăm mulțumirile Noastre
cele
mai vii pentru felicitările călduroase şi urări
le așa de
bine simţite ce d-voastră Ne trimiteţi în
numele său,
astăzi, când sărbătorim a treizecea aniversare
a căsătoriei Noastre.
Am primit cu deosebită plăcere această nouă
dovadă a credinţei din partea d-voastre.
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Cătră

Preşedintele

Senatului :

Primiţi călduroasele Noastre mulțumiri pentru urările așa de bine simţite ce d-voastre exprimaţi Reginei
și Mie cu ocaziunea a 3o-a aniversări a nunţii Noastre.
“Re
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (27) Noemvrie

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

1899.

Am simţit în totdeauna o vie mulţumire să Mă
. găsesc în mijlocul Reprezentanţilor țerii. Mulțumirea
Mea, de rândul acesta, este cu atât mai mare cu cât
în vremurile din urmă, am avut încă un prilej ca să
văd cât de adânc a pătruns în poporul român sentimentul monarhic şi credinţa în Dinastie.
Mâhnirea generală în faţa boalei Principelui Carol,
primul Principe din Casa Mea, născut și crescut pe
pământul României; fericirea tuturor la vestea însănătoşirii Lui, Mi-au umplut inima de bucurie. Mam
pătruns astfel încă odată că munca Mea de treizeci şi
trei ani Pronia cerească a încununat-o cu succes, Și că,
pe temelii neperitoare, fiindcă sunt aşezate în mințile
şi în inimile supușilor Mei, stau instituţiunile pe cari
şi le-a dat scumpa Noastra Românie la 1866, atunci
când, plin de încredere şi cu inima caldă, am răspuns
la chemarea ei.

Mulţumesc din tot sufletul pentru noua şi mișcătoarea dovadă

de iubire pe care țara Mi-a dat-o.
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Dommlor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

Agricultura noastră, isvorul de căpetenie al avuţiei

naționale,

a fost anul

acesta

încercată

ca nici odată,

și într'un timp seceta ne dedese îngrijiri și pentru viitor.
Numeroasele şi neobișnuitele ploi din toiul verii au
îmbunătăţit fața lucrurilor, şi azi sunt pe deplin convins că în scurtă vreme vom eși din strâmtoarea actuală.
În aceste împrejurări economice grele, cari din
din nenorocire coincidau cu o criză financiară euro.
peană, cea dintâi preocupare a guvernului Meu a fost

_
|

să mănţină neatins creditul ţerii. In acest scop, guvernul

Meu

a isbutit să contracteze

un

împrumut

pe cinci

ani ca să lichideze datoria flotantă, care luase proporţii

ingrijitoare, şi să asigure și fondurile necesare pentru
continuarea lucrărilor extraordinare începute, a căror

îmbulzire a impus finanţelor noastre atâtea jertfe.

Ori cât de solid ar fi insă creditul Romaniei Şi ori
cât de utile şi de producătoare au fost lucrările cu
cari am înzestrat ţara, înțelepciunea ne impune să mărginim pentru acum zorul nostru firesc, şi înainte de
toate

să

închinăm

munca

noastră ca să așezăm finan-

ţele publice pe baze trainice şi puternice.
Guvernul Meu vă va prezintă un buget într'adevăr

echilibrat,

un buget

în care

veniturile

să fie preţuite

cu cumpătare și cheltuelile ordinare ale Statului să fie
toate înscrise în bugetul ordinar.

Pentru alcătuirea unui astfel de buget, însă, veni:

turile actuale nu maiajung. Nu Mă îndoiesc că domniilevoastre veţi da guvernului Meu un sprijin luminat şi
patriotic in crearea nouelor venituri pe cari guvernul
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Meu le-a proiectat astfel încât să fie repartizate cu
dreptate pe toate păturile societăţii.
Aceasta va fi opera domniilor-voastre de căpetenie în această primă sesiunea acestei nouă legislaturi, operă care singură ar fi de ajuns ca să vă asigure
„recunoştinţa ţerii care v'a ales.
Tot în vedere de a întări economia noastră și a
spori mijloacele noastre de desvoltare, guvernul Meu
vă va propune o întreagă serie de legi. Astfel vor fi:
legea căilor ferate particulare, care trebue lărgită așă
încât iniţiativa privată să poată luă și dânsa parte ia
înzestrarea României cu căi de comunicaţiune; legea
drumurilor; legea apelor; atât de necesară desvoltării
industrii naţionale; legea societăților cooperative; legea
“brevetului de invenţiune şi modificarea Serviciului postelor, telegrafelor şi telefoanelor.
Buna rânduială economică a ţerii cere imperios
şi însemnate schimbări în administraţia justiţiei, sprea

o face mai repede și prin urmare mai sigură. Guvernul
Meu vă va prezentă mai multe proiecte de
vitoare la modificarea Codului de procedură
legii portăreilor şi a unor părți din Condica
procedura penală.
Organizaţia noastră militară este ajunsă

voltare

aproape

întreagă.

Completarea

legi pricivilă, a
penală și
la o des-

materialului

de răsboiu guvernul Meu va cătă a o îndeplini cu veniturile prevăzute în bugetul ordinar, fără a avea recurs la credite extraordinare decât pentru schimbările

însemnate cari sar impune de progresele științei. Guvernul Meu vă va propune mai multe legi destinate
a întări administraţiunea noastră militară şi modificarea
342
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legii de recrutare, pentru a o pune în acord cu învățamintele

experienţii.

In privinţa instrucţiunii şi a disciplinei, armata este
în progres constant şi merită toată încrederea noastră
Şi a ţerii.
In cele din urmă doua legislaturi s'a consacrat o
mare parte de timp pentru legiuirile privitoare la școală.
Guvernul Meu vă va prezentă un proiect de lege
care să descarce Ministerul Instrucțiunii publice de unele
din şcoalele speciale, sa pună în concordanţă toate
legiuirile privitoare la învățământ şi să introducă şi
acele modificări cari sunt absolut indispensabile pentru
a da şcoâlei naţionale o indrumare
conformă cu cerinţele vremii.
Domnilor

mai

bună

şi

mai

Senatori,

Domnilor Deputati,

Politica înțeleaptă și leală, dela care România nu
Sa abătut nici odată, continuă a-și da roadele ei. Relaţiunile” noastre cu toate Puterile sunt din cele mai
bune.
România a luat parte cu o vie mulţumire la Conferința dela Haga, datorită generosei iniţiative a M.
S. Împăratului Nicolae II. Guvernul Meu va supune

aprobării domniilor-voastre Convenţiunile pe cari le-a
semnat

drept urmare
Domnilor

a acelei conferințe.

Senatori,

Domnilor Deputati,
Legislaturii actuale îi cade o sarcină grea, dar
frumoasă. Așezarea mai temeinică a finanţelor. țerii,
343
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sporirea

veniturilor,

reforma

codurilor, revizuirea în spirit larg a legisla-

imbunătăţirea

serviciilor publice

ției economice, care singură poate atrage capitalurile

de cari ţara are nevoiă, constituesc un câmp de activitate din cele mai însemnate.
Nu Mă îndoesc ca veţi fi la înălțimea aşteptărilor ţerii și că veţi socoti că cea dântâi datorie a
domniilor-voastre, e ca să munciți astfel în cât legislatura aceasta să fie din cele mai rodnice şi mai demne
de amintit.
Dumnezeu
voastre.

să binecuvinteze

lucrările

domniilor-

Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, G. Gr.

Cantacuzino ; Ministru

Finanţelor,

General

G. Manu;

Ministru de Răs-

boiu, General lacob Lahovari; Ministru Cultelor şi. Instrucțiunii publice,
Tache Ionescu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţuluiși Domeniilor, N.

Fleva;

Ministru

Afacerilor străine,

Ion N. Lahovari;

Ministru

G.

Dissescu.

Lucrărilor publice, Dr. C. 1. Istrati; Ministru Justiţiei, C.

24
Răspuns

la Adresa

Adunării

Deputaţilor.

2 (14) Decemvrie 1899.

Domnule Presedinte,
Domnhor Deputat,

Primesc

cu o vie

recunoștiință

bucurie ce Mi-se arată prin Adresa

sentimentele

Camerii,

de

cu pri-

lejul însănătoşirii iubitului Meu strănepot, şi sunt fericit de a putea, împreună cu Reprezentanţii ţerii, mul344

a

Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.

1899
țumi

Cerului,

care,

și de astădată,

a ocrotit Dinastia

română, înlăturând marea primejdie ce
o ameninţă.
Adânc mișcat de această călduroasă
mărturisire,

privesc ca o sfântă datorie să veghez
necurmat, împreună cu Moștenitorul Coroanei, ca
în tânăra inimă
a strănepotului Meu sa se sadească simţi
ri nobile, aspiraţiuni înalte şi, mai presus de toate, drag
oste de ţara.
In împrejurările anevoioase prin cari trece
m, în

urma unei recolte neîndestulătoare, ale
cărei nemiloase
consecinţe se resfrâng și asupra comerțul
ui nostru, da-

toria noastră de căpetenie este astăzi de
a inaugură
un sistem riguros de economie în toate
ramurile administraţiunii Statului.
Constat, cu vie satisfacțiune, că Camera
este pătrunsă de dorinţa de a lucra cu cea mai
mare râvnă,
spre a se preîntâmpină aceste greutăţi
ce apasă asupra noastră, și a da guvernului Meu un
nețărmurit și

patriotic sprijin pentru a-] ajută să răspunză
la chemarea sa şi la aşteptările ţerii.
Nu Ma îndoesc că, prin măsuri bine cumpănite și
înțelepte, d-voastre veţi ajunge a ușură nevoi
le prezentului și a asigură treptata și neintrerupta
desvoltare şi întărire a scumpei noastre Românii,
în viitor.
Va mulţumesc din suflet pentru călduroasele urări
ce Ni le aduceți şi pentru sentimentele de drag
oste ce
rostiți pentru Regina, pentru Mine și Familia Mea.

SP
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Răspuns

la Adresa

12 (24) Decemvrie

Senatului.
1899.

Domnule Preşedinte,
Domnilor Senatori,
Am ascultat
Senatului și sunt
măgulitor cu care
Mele, reamintind

cu cea mai vie mulţumire Adresa
adânc mișcat de chipul câlduros și
priviţi lungul șir de ani ai domniei
vremurile de muncă și de luptă cari

au întocmit Regatul Român pe temelii trainice. Această
mare operă se datorește abnegaţiunii și patriotismului
tutulor; ea însă nu s'ar fi putut săvârși fără înţeleapta
prevedere a acelor bărbaţi: neuitaţi cari și-au închinat
„vieaţa redeșteptării şi emancipării noastre. Cât pentru
silințele Mele, însufleţite de dragostea poporului, ele s'au
rezemat în totdeauna pe nemărginita încredere ce am
avut în forţele vii ale naţiunii. Mai presus de toate, însă
ne-a ajutat binecuvântarea lui Dumnezeu, care necurmat
s'a revărsat asupra ţerii şi care, în zileledin urmă încă,
a întins mâna sa ocrotitoare asupra noastră, redând
sănătatea scumpului Meu strănepot.
Bucuria ce membrii Senatului Mi-arată pentru acest
fericit eveniment, umple sufletul Meu de o vie recunoștință, căci cu drept cuvânt, putem privi pe tânărul
vlăstar al Casei Mele ca o chezășie pentru viitorul
României.
Da, îl vom învăţă a îmbrăţișă cu dragoste și căl„dură destinele scumpii noastre ţerii, spre a strânge tot
mai tare legăturile ce o unesc cu Dinastia sa.
Luminatul și patrioticul sprijin ce Senatul promite

a-l da Guvernului Meu pentru
346

toate măsurile cerute

1899

de împrejurările grele ce străbatem, întăresc convin:
gerea Mea că vom reuși a îndeplini toate imbunătăţirile de cari ţara are nevoe spre a-și urmă desvoltarea
şi propășirea sa.
Patrunși de înalta și frumoasa chemare ce națiunea

v'a încredințat-o, nu Ma îndoesc, domnilor Senatori,
că veţi şti a mănţine această deplină înţelegere între
puterile Statului, care singură poate da roade bune
lucrărilor voastre.
|
Incă odată vă arat cât de mişcată şi recunoscătoare este inima Mea de calduroasele cuvinte cu cari
ați amintit

trecutul

şi de

bunele urări pentru viitor ce

aduceţi Reginei, Mie și Familii Mele.

sh
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1900.
Ordin

de

zi către

1 (14) lanuarie

armată.
1900.

Ostași,

La începutul fiecărui an gândul Meu spre voi se
„îndreptează, și cu adâncă mulţumire constat, că sacrificiile făcute de ţară pentru armată nu sunt zadarnice.
Sentimentul de datorie şi de onoare ce necontenit
vă însufleţește, este o vie dovadă de spiritul vostru

de disciplină, spirit ce doresc să-l păstraţi
înainte neschimbat,

şi de aci

ca o sfântă moştenire.

Ţara se reazămă pe bărbăţia fiilor săi, de aceea
dânsa împreună

cu

Mine

vă privim

cu mândrie

încredere.

și

|

Vă urez ani mulţi şi fericiţi.
Dat în Bucureşti, la 1 Ianuarie

1900.

paid
Răspuns

la felicitările Clerului, Ministrilor şi ale autorităţilor superioare.
1 (14) Ianuarie 1goo.

Vea ul ce s'a închis este epoca cea mai strălucită a
istoriei noastre;

pe frunze, pe cari nici vremurile nici
348

I9oo

vijeliile nu le pot vesteji, cu litere de aur se va înscrie: „Renaşterea și neatârnarea României încununată cu lauri și stropită prin sângele fiilor săi cei mai

viteji“.

" Cu mândrie și adâncă recunostință să privim dar
trecutul şi să ne amintim de bătrâna generaţie care
a închinat vieaţa și munca sa, spre a săvârși această

mare operă.
Din

nenorocire însă,

sfârșitul veacului, aşă de bo-

gat în fapte însemnate, ne lasă de moștenire o situa:
ție foarte grea, cu multă grijă, și pierderi dureroase.
Aceste necazuri, cari s'au grămădit asupra noastră,
sunt ca o vestire trimisă de Cer spre a ne înduplecă
incă mai mult și a ne arătă că numai cu jertfe mari
și prin

silințele şi unirea

tuturor

bărbaţilor însuflețiţi

de înalte aspiraţiuni şi de dragoste de patrie, se pot
întâmpină primejdiile și întări viitorul pe care se întinde un văl nepătrunzător.
Cu inima strânsă, însă plină de încredere în Dum:
nezeu, privesc anul care incepe, rugându-l să păzească
scumpul Meu popor și să răspândească harurile sale
asupra

noastră.

Cu această dorinţă fierbinte, vă mulţumesc din
tot sufletul, pentru calduroasele voastre felicitări și asigurările

de dragoste

și de credință

ce Ne aduceţi, ŞI

pe cari le-am primit astăzi din toate unghiurile ţerii,
urându-vă ani mulți și fericiţi.

cp
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Răspuns

la felicitarea adresată de membrii Partidului Naţional Liberal
cu ocaziunea întrării în secolul XX.
1 (14)

D-lui Dimitrie

lanuarie

A.

1900.

Sturdza;

Cu deosebită mulțumire am primit călduroasele
urări, ce Membrii Partidului Liberal din toate judeţele
ţerii s'au grabit a-Mi adresă în ceasul când veacul
cel mai mare și cel mai fericit al istoriei naţionale s'a
închis.

In veci va

fi înscrisă

în analele

sale, ca o fal-

nică isbândă, intemeierea Regatului Român, răsărit din
două principate, adeseori expuse a se primejdui prin
“furtunile cari zau deslanțuit peste dânsele. O gene'raţie întreagă, astăzi aproape stinsă, a luptat în împrejurările cele mai grele și a muncit cu dragoste și
energie, spre a puteă implini ceeace eră la începutul
secolului trecut numai un vis frumos. Sunt mândru
că tocmai sub I)omnia Mea am putut încunună marea
epoca a reinvierii naţionale, și sunt plin de recunoștinţa către A-Tot-Puternicul, care

a binecuvântat silin-

ţele Mele spre a dobândi pentru scumpa Noastre Românie un loc vrednic între Statele Europene. Viu
mişcat a vedea cât de adânc sa înrădăcinat în inima
poporului convingerea ca am închinat traiul Meu pen:
tru binele sau, mulţumesc din tot sufletul de călduroasa și patriotica manifestaţie a Partidului Liberal la
sfarșitul

veacului

şi de

tata credința pentru

asigurarile

Mine

sale

de nestrămu-

şi Dinastia Mea.

vgn
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1900
Cuvântare

la investitura Episcopului de Roman.
20 Fevruarie

Prea

(5 Martie)

19oo.

Sfinte Părinte,

Chemat, ca Episcop la cârmuirea sprirituală a
eparhiei Romanului, prin alegerea Marii Adunări, cu
vie mulţumire i-am încredințat toiagul păstoral, ca
semn al acestei vrednicii.
Puţine zile a dăruit Cerul predecesorilor Prea

Sfinţiei

Tale întru îndeplinirea

îndatoririlor

lor pe

acest vechiu scaun episcopal: unul după altul, în scurt

timp, au trecut într'o vieață mai bună. Din tot sufletul doresc ca Prea Sfinţia Ta să păstoreşti un lung

șir de ani,

pazei

în

sănătate

și liniște, turma

încredințată

tale. Fii pentru dânsa o pildă vie de cuvioşie

şi de fapte bune,

îndeamn-o

necurmat la simţemântul

religios și la datoria creştinească, arătându-i că, în
ceasurile de grele încercări și de dureri, numai în o
adâncă credință se poate găsi reazem şi alinare.
Nădăjduesc că poveţele și stăruințele Prea Sfinției Tale, ca o sămânță bună, vor fi rodnice în acest
bine pregătit ogor al eparhiei Romanului, unde, de
veacuri, iluștri şi vrednici păstori au sădit iubirea de
Dumnezeu, alăturea cu iubirea

de ţară.

Acolo

marele

şi neuitatul Episcop Dosite
a scris
u psaltirele în limba
română; acolo, pentru prima oară a răsunat la auzul

poporului

cuvântul lui Dumnezeu

în graiul

stramo-

şesc. Lui Dositeu datorim dar strânsele şi nepreţuitele legături ce fac nedespărţite în inima Românilor

Religia

şi Patria,

cari astfel și-au

post în Biserica naţională.
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neinfrântul lor adă-
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Te duci, acum, Prea Sfinte Parinte,în eparhia Ta,
spre aooblâdui cu dragosteși îngăduinţă ; fii pentru credincioşi un adevărat părinte și un blajin sfătuitor, iar
neîncetat înalțăîn vechea biserică a lui Petru Rareș,.
rugile Tale către A-Tot-Putintele ca să reverse bine:
cuvântările Sale asupra scumpei noastre eri.
Mulţumesc călduros Prea Sfinţiei Tale, pentru cuvântarea ce Ne-ai rostit şi-Ți urez ani mulți și fericiți
pe acest scaun al Romanului, împodobit cu numele
atâtor .ierarhi,

mâne.

cari au fost fala Bisericii autocefale ro-

ve
Cuvântare

câtre

"14

Academia

Română.

(26) Martie 1goo.

cultură cu Casa Mea.
Necurmatul

interes

|
care

Mă

însufleţește pentru

Academie, M'a îndemnat să urmez tot mai de aproape
lucrările sale, mai ales acele

epocile

depărtate

cari au de

scop a lămuri

ale istoriei noastre naţionale, prin

cercetarea autorilor vechi și a bogatelor isvoare, cari
332

—

Am o deosebita plăcere de a salută în fiecare an
Academia, întrunită în sesiunea sa ordinară şi de a
puteă luă parte la lucrările ei.
Mai inainte de toate doresc a reinnoi prin viu
graiu mulțumirea
. Noastră pentru călduroasa adresă
de simpatie și de bucurie ce Ne-aţi trimis-o cu prilejul
insănătoșirii preă iubitului Meu strănepot, în care ţara
vede speranţa sa pentru viitor. Această atenţiune din
partea domniilor-voastre Mi-a dovedit din nou cât de
strânse sunt legăturile ce unesc acest înalt Institut de

1900

ne dau adevărata icoană a vremurilor trecute şi ne
arată datinele şi moravurile poporului român.
O judecata sigură asupra condiţiunilor de traiu și
de desvoltare ale unui popor, neputându-se dobândi
fără o adâncită cunoștință a întregii sale istorii, privesc ca o datorie de a studiă cu deamănuntul şi trecutul neamului

românesc-care

se coboară

din o aşa

mândră obârşie—spre a putea înțelege mai bine firea
lui și însușirile proprii cari l-au îmboldit pas cu pas,

prin greutăţi și lupte seculare, spre a-l aduce acolo

unde se află astăzi. Multe documente s'au publicat dejă
privitoare la istoria ţerii. In fruntea acestor publicațiuni se află bogata colecţiune a lui Hurmuzaki, acest
tezaur de informaţiuni sigure și de date certe. Cred
însă

că fiecare document nou,

chiar de un interes mai

puțin obștesc, va fi bine primit de Academie, mai ales
când autenticitatea lui va fi pusă afară de orice îndoială. Aceasta Mă îndeamnă a aduce astăzi un ma-

nuscript inedit, din timpul lui Alexandru Ipsilante în Moldova, scris de Abatele Comite d'Hauterive. Am primit
această carte dela un urmaș al acestei vechi familii din
Franţa, astăzi ofiţer al armatei ţerii sale. Dânsul Îmi
scrie că strămoșul

său,

autorul

documentului

care

a

făcut parte din Ordinea «Oratorianilor» până la isbucnirea revoluţiei franceze, fusese numit secretar al hospodarului Moldovei la 1785, de către Comitele Choiseul
Gouffier, ambasadorul Franţei la Constantinopol. In
lipsa unui agent sau consul în principatul Moldovei, Lu.

dovic XVI găsise cu cale a numi pe Comitele d'Hau-

terive în această calitate, cu consimțemântul Porții,
spre a mănține politica hospodarului în sentimente de

bună prietenie cu regatul său. Astfel, în timp"de 2 ani,
Cuvântări şi scrisori. —IIl.
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Comitele

d'Hauterive

ţine corespondenţa politică a lui

Ipsilanti, studiază starea sociala și administraţia Mol-

dovei, şi, apoi, înainte de a părasi postul său, scrie
pentru hospodar, cartea intitutulata «Memoire sur l'etat
ancien et actuel de la Moldavie», pe care am plăcere
a vi-l aduce în original.
Actualul Comite d'Hauterive adaugă, în scrisoarea ce
Mi-a

adresat:o,

că numele

strămoșului

său,

deşi încă

descifrabil, este aproape şters de pe acest manuscript,
rămas până astăzi inedit și de pe care nu există copie.
Pomenirea numelui Comitelui d'Hauterive o găsim
în volumul VII al documentelor lui Hurmuzachi, într'o
scrisoare a Internunţului baron de Herbert, din 12
Fevruarie 1785, prin care reprezentantul Austriei pe
lângă Poartă recomandă lui Raicewich, consulul său
la laşi, pe Comitele

d'Hauterive,

care

se duce acolo

ca secretar al noului hospodar al Moldovei. O probă
convingătoare de autenticitatea acestui memoriu, este

faptul că DeLa

Roquette, în traducțiunea sa în limba

franceză, dela 1824, a operei bine cunoscute a lui
Wilkinson asupra Moldovei şi Valahiei, reproduce textual, în appendice, un capitol întreg din manuscriptul

Comitelui d'Hauterive, arătând în precuvântarea sa că

acest capitol i-a fost comunicat de autor, membru al
Institutului Franţei, care atunci ocupă la Paris un post

însemnat la departamentul afacerilor străine. DeLa Ro:
quette ne reprezintă pe Comitele d'Hauterive ca un
om

învăţat,

bun

observator;

publică întregul memoriu,

regretă

și speră

că nu

a

putut

că autorul nu va

întârzia a-l da la lumină. Însa acest manuscript, despre
a cărui însemnătate

vă veţi convinge,

astăzi necunoscut.
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a rămas până
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Cartea începe cu considerațiuni generale
şi cu
câtevă indicaţiuni cu privire la obârșia
poporului Mol-

dovei și la legăturile sale cu Poarta otomană.

În capitolul II, Comitele d'Hauterive arată bunele

însușiri ale ţăranului, cu toată greutatea stări
i sale
sociale, și cu o pătrundere vrednică de mirare
el propune mai multe măsuri menite a ușură traiul său.
Asemenea recomandă lui Ipsilanti desrobirea țigan
ilor.
Consideraţiunile asupra agriculturii, comerţul
ui
şi industriei din capitolul III sunt și mai surprinzătoa
re,
când ne gândim că au fost scrise într'o epocă
când
știința economică eră încă în faşă sau chiar necunos-

cută. Unele din măsurile ce le propune Comitele d'Hauterive, presintă chiar un interes actual.

Capitolul IV vorbeşte în termeni măgulitori despre clerul care prin activitatea și cuvioşia sa dă pilde
bune țăranilor. În privința egumenilor mănăstirilor închinate cari înstrăinează, cu învoirea legilor, bogății

ce ar trebui să ramână la isvorul lor, Comitele d'Hauterive se rostește însă foarte aspru, de oarece, zice el,

acești străini nu desdaunează ţara de pagubele insemnate ce le pricinuesc, nici prin o muncă folositoare,
nici prin pilda virtuţii. El îndrăsneşte până a propune
hospodarului înlocuirea lor prin egumen: moldoveni.
Cele din urmă două capitole, V şi VI, conţin sfa-

turi înțelepte către Principele și către boeri în care

se contopesc observaţiunile sale pătrunzătoare şi în
sufleţite de o dragoste vădită pentru ţara și poporul

Moldovei.

Memoriul

în două

lui d'Hauterive are însă un

capitole,

unul despre

situaţiunea

supliment

politică

a:

Moldovei faţă cu ţerile vecine, iar cela
— tocm
ltai acel.
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reprodus de La Roquette, în traducţiunea sa a operei lui
privitor la obiceiurile și datinele poporului.
— son
Wilkin
Acest însemnat memoriu scris în fermecătoarea
limba din secolul lui Voltaire, de un diplomat iscusit
la minte şi cald la suflet, poate fi privit ca un document istoric de valoare pentru epoca pe care o de-

scrie. A fost dar pentru Mine o îndoită placere de a-l
primi și, apoi, de a-l oferi Academiei.
Mulţumind pentru călduroasele urări cu cari astăzi
ca în totdeauna, sunt primit de către Membrii Academiei, doresc ca lucrările ce se încep acum să ne
înveţe a iubi şi a slăvi tot mai mult scumpa noastră
-

Românie.

UZ
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare,
3 (16) Aprilie

1900.

Domnilor Senalori,
Domnilor

Deputat,

Inchizând astăzi întâia sesiune a acestei nouă legislaţiuni, simt o deplină mulţumire să constat că munca d-voastre stăruitoare şi luminată a fost la înălți-

mea așteptărilor țerii.

|

In starea de strâmptorare pe care a pricinuit-o
finanţelor noastre o criză așă de grea, și din fericire aşa de excepţională, aţi știut să închinaţi toată
hărnicia d-voastre cestiilor finanţiare și economice.

|

Prin crearea unor nouă dări şi sporirea unora din

darile actuale, bine alcătuite și de o potrivă repărțite,
și prin

inaugurarea unei

eri de economii,
336

cari, nu Mă
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îndoesc

că vor fi duse

mai

departe,

aţi reușit

să daţi

Regatului un buget bine aşezat şi la adăpost de ori
ce surprinderi .
- V'aţi arătat astfel la înălțimea situaţiei, iar ţara,
care a primit voios să facă nouă jertfe, a dat încă o
dovadă de înțelepciune și maturitate politică. Putem
dar să privim viitorul cu deplină încredere.
Pornind

din aceeaş dorință de a face

faţa la ne-

voile României, aţi votat legea modificării Codului de
comerciu, legea căilor ferate din iniţiativă privată, şi
reorganizarea Cassei de Depuneri și Consemnaţiuni, şi
legea telegrafo-postală.
Organizarea Ministerului Agriculturii, Industriei
Comerţului și Domeniilor, crearea unui fond pentru punerea în valoare a pădurilor și reforma unor disposițiuni din legea minelor, pornesc tot din dorinţa de
a ajută 'desvoltarea isvoarelor noastre de bogăţie.
Reforma Codului de procedură civilă începe, în
chip fericit, refacerea codicelor noastre, iar modificarea legii de expropiere pentru cauză de utilitate publică pune capăt unei stări de lucruri recunoscută rea
de toți și de atât timp.
Aţi încheiat marea operă a organizării învățământului nostru prin legea pe care aţi votat'o, lege care
pune în armonie diferitele noastre legiuiri privitoare

ia îndrumarea nouelor generaţiuni

pe o cale maipo-

trivită cu nevoile vieţii de astăzi.
Prin legea recrutării şi prin legea ofițerilor de
rezervă aţi adus în organizarea forţelor noastre armate
îmbunătățiri de mult cerute de experienţă, şi aţi făcut
cu putință o mai dreaptă împărţire asupra tutulor a

sarcinei apărării naţionale.
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Dommlor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

In munca pentru întărirea şi propăşirea Statului
român, ceasul de odihnă nu sosește nici odată. Munca
din această

sesiune

va fi urmată

de munca sesiunilor

viitoare. Ea însă a fost aşă de rodnică şi de binefăcătoare, încât puteţi să vă întoarceţi, în căminele d-voastre, mândri că v'ați îndeplinit cu prisos datoria.
In numele Meu și al ţerii vă mulţumesc.
Eu declar închisă sesiunea actuală a Corpurilor

Legiuitoare.
Carul.
Preşedintele Consiliului de Ministri, G. Gr. Cantacuzino; Ministru
de, Interne, General Gh. Manu; Ministru de Răsboiu, General ]. Laho-vari; Ministru de Finanţe, Take Ionescu; Ministru Agriculturii, Indus-

triei, Comerţului şi Domeniilor, N. Fleva; Ministru Afacerilor străine, 1.
N. Lahovari; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Dr. C. 1. Istrati;
Ministru Justiţiei, C. G. Dissescu; Ministru Lucrărilor publice, Ion C.
Grădişteanu.

Răspuns

la telegrama de felicitare a Academiei Române.
Abbazia, 7 (20) Aprilie 1900.
M. S. Regele răspunde d-lui Secretar General:

Cu vie bucurie am primit călduroasele urări ce-Mi
exprimaţi
nașterii

în numele
Mele.

Vă

rog

Academiei

pentru

să fiți interpretul

zentându-Ma pe lângă toți Membrii
stitut de cultură,

la

toate

cari sau

grăbit

aniversarea
Meu,

repre-

acestui înalt In-

în această

zi, ca şi

ocaziunile, a-Mi arătă simţemintele

de dra-

goste și credința ce au pentru Mine.
sta
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Răspuns

la telegrama de felicitare a Primarului Iaşilor.
Abbazia, 7 (%0) Aprilie 1g9oo.

Felicitările ce-Mi trimiteţi în numele Capitalei Mele
a doua, concepute în termini așă de călduroși, Mi-au
umplut inima de bucurie. Primiţi pentru d-voastră şi
pentru

concetăţenii

voştri

mulțumirile

Mele

cele mai

vii şi toate urările Mele pentru prosperitatea iubitului
Meu oraș lași.
Răspuns

la comunicarea d-lui Bacceli, Ministrul de Instrucţiune al
Italiei, la deschiderea Congresului din Neapole
contra tuberculozei.
Abbazia, 7 (20)

Aprilie rgco.

Am primit cu o vie satisfacție amabila d-voastre
comunicare că Congresul din Neapole a căutat nouă mijloace în contra teribilului flagel al tuberculozei. Fac
urările cele mai sincere pentru ca sforțările făcute,
susținute de progresele științei, să poată opri o boală,
care €e o adevărate calamitate economică, şi a asigură
astfel desvoltarea şi creșterea populaţiei pentru fericirea acelora ce sunt chemaţi a veghiă asupra sânătății lor.

aa
Răspuns

la telegrama de felicitare a Primarului Capitalei.
Abbazia,

10 (23) Aprilie

1g0o.

Adânc mişcat de sentimentele de dragoste și de
credință

ce Ne exprimaţi Reginei şi Mie, în
359

numele

1900

iubitei Mele Capitale, mulțumesc din tot sufletul pentru călduroasele urări ce cetăţenii Bucureștilor Îmi
trimit prin d-voastră şi cari sunt cu deosebire scumpe
pentru Mine.

ce

Telegramă

cătră G. Gr. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de Ministri.
Abbazia, 23 Aprilie (6 Maiu) 1900.

Pentru sărbătoarea zilei onomastice a domnieivoastre, vă felicit din toată inima şi rog călduros Cerul
să vă acorde încă mulți ani de deplină vigoare și sănătate.
a
“Răspunsuri

la telegramele de condoleanță pentru moartea A. S. R. Principesei Josefina de Hohenzollern, Mama M. $. Regelui.
Sigmaring.n,

ro (23) lunie 1900.

Cătră Consiliul de Ministri:
Viu mișcat de călduroasele sentimente pe cari
Consiliul de Ministri Mi-le exprimă în momentul în
care corpul prea iubitei Mele Mame a fost depus în
de marea și sincera parte pe care Mi-o mărturisiți
într'un mod așă de atingător.
Profunda Mea durere nu poate fi mângâiată decât
prin compătimirea și dragostea pe care țara înteragă
Mi-o arată în această crudă încercare..
Cătră Preşedintele Camerei:

La-adânca durere care Ne lovește, simţim o adevărată mângâere în dragostea scumpului Meu popor.
360

E

cripta străbunilor Mei, Vă mulțumesc din toată inima

1900

Vă

mulţumesc

domniei-voastre

pentru simțemintele

și

întregii

de iubire ce Ne

Adunări

exprimaţi.

Cătră Preşedintele Senatului :

In
adoratei
văzând
țumesc

durerea nemărginită ce simt prin
Mele Mame, găsesc o adevărată
că întreaga ţară o împărtășește cu
Senatului și domniei-voastre pentru

tele ce și cu această

ocaziune

Ne

pierderea
mângâere
Mine. Mulsentimen-

arătaţi.

Sp
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
20.lunie

Scumpul Meu

(3 Iulie)

1900,

Preşedinte al Consiliului,

Reîntors -în țară, în mijlocul iubitului Meu popor,
prima Mea gândire spre el se indreptează cu un sentiment plin de recunoștință pentru dragostea cu care
Ma înconjoară în zilele de restriște ca și în zile senine. În nenumăratele dovezi de iubire ce am primit
cu ocazia crudei și dureroasei lovituri ce am suferit
prin moartea prea iubitei Mele Mume, se oglindește
via parte ce ţara a luat la nemărginita Mea durere.
In aceste dovezi inima Mea zdrobită găseşte o dulce
mângâere, căci nu poate fi alinare sufletească mai
mare pentru un Suveran decât a vedeă durerea Sa
împărtăşită de un popâr iubitor şi iubit. Din momen.
tul ce România Mi-a încredinţat destinatele sale, mult

iubita Mea Mamă nu a încetat de.a
luă o vie parte
la toate bucuriile, la toate durerile scumpei noastre
patrii, pentru fericirea căreia imploră totdeauna bine361
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cuvântările Cerului. (1) Fii dar, te rog, scumpul Meu Preşedinte al Consiliului, interpretul adâncii Mele recunoştințe pe lângă întregul popor, care sa unit cu
Mine întru a plânge obștescul sfârşit al neuitatei Mele
Mame.

SP
Telegramă
către

d-na

de condoleanţă

Sofia

N.

Kretzulescu.

27 lunie (10 Iulie) 1goo.

Viu mișcat de ştirea atât de neașteptată a morții
prea iubitului d-voastră soţ, vă rog să primiți expre-

_siunea celei mai sincere părţi pe care oieau la adânca
"d-voastră durere. Îi voiu păstră o amintire recunoscă-

toare în sufletul Meu.
Marile servicii pe cari ilustrul defunct le-a adus

patriei Sale şi devotamentul cu care şi-a împlinit întot:
deauna

datoriile sale, îi asigură o pagină frumoasă

în

istoria modernă a României. Dumnezeu să vă mângâe
și să vă dea, d-voastră și familiei d-voastre, tăria de

a îndură această crudă încercare.
e

(1) La 25 Iunie (7 Iulie) 1866, A. S. R. Principesa Josefina de Hohenzollern scriă către Preşedintele Adunării Deputaţilor: «Inima Mea
aveă nevoc de o consolaţiune. Domniile-voastre i-ai înlesnit a ave una
foarte dulce, vorbindu-Mi despre afecțiunea ce d-voastre aveţi pentru
Fiul Meu şi despre aceea cu care-L înconjoară acel bun popor, ce l-a încredinţat destinatele sale.
«Cu cât Îl veți iubi mai mult şi cu cât voiufi mai fericită şi mândră că vi L-am dai, cu atât Mă voiu rugă cu căldură pentru fericirea
României . . . >
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Telegramă de condoleanță
către

d-na

Elena

G.

Vernescu.

Castelul Peleş, 4 (17) Iulie 1900

Cu adâncă mâhnire am primit trista veste a în:
cetării din vieaţă

a iubitului vostru

soț.

Împartășesc din tot sufletul nemarginita durere,

ce d-voastră simțiţi şi voiu păstră pururea o amintire
recunoscătoare

acestui bărbat

bun sfetnic al Coroanei.

distins, care

a fost un

Dumnezeu să vă acorde tăria de a îndură această cruda încercare care v'a lovit pe d-voastră şi familia d-voastre.
ta
Telegrame

după asasinarea regelui Umberto

al Italiei.

17 (30) Iulie 1900.
M, S. Regelui Victor Emanoil II:

Imensa nenorocire care Ţi-a răpit pe iubitul Tău

Tată, Italiei pe regele său adorat, Mi-a pătruns inima
de o durere inexprimabilă. Nu am cuvinte pentru a-Ţi
mărturisi cât de mult împărtășim, Elisabeta și Eu, profunda Ta durere. Deplângem cu Tine și poporul Tău
marea pierdere care ne loveşte pe noi toți în mod aşă
de crud. Nobila figură a scumpului Tău părinte va
rămâneă neștearsă în memoria Mea. Din adâncul sufletului rog pe Dumnezeu să Te susţie şi să Te proteagă
în înalta misiune la care eşti chemat.
Ducelui de Gama :

Împărtașesc din adâncul sufletului imensa Voas-

tră durere şi Vă rog de a fi interpretul sentimentelor
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Mele de vie și profundă compasiune pe lângă Doamna Mama Voastră, atât de crud lovită de teribila ne.
norocire care a răpit Italiei pe iubitul său Rege.

Amintirea Lui va rămânea pentru totdeauna gra-

vată în inima Mea.
Cătră Regina Portugaliei:

Înlemnit de teribila nenorocire care a lovit pe Maiestatea Voastră și pe Noi toţi, Vă rog să primiţi expresiunea celei mai vii și sincere părţi pe care Elisabeta şi Eu o luăm la imensa durere a Maiestăţii Voastre. Prin moartea iubitului Vostru Frate pierd un credincios amic, pentru care aveam o profundă iubire ;
amintirea Sa va rămâneă totdeauna gravată în inima
“Mea. Dumnezeu să dea Maiestăţii Voastre puterea de
a îndură această mare încercare.

«Ra
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
25 Septemvrie (8 Octomvrie)

Domnilor

1900.

Senatori,

„Domnilor Deputat,
V'am convocat în sesiune extraordinară, spre a
se supune desbaterilor d-voastre proiecte de legi financiare şi economice.
Însemnătatea și urgenţa acestor proiecte M'a făcut

a vă cere concursul, într'un timp în care ocupaţiunile
agricole reclamă pe cei mai mulţi dintre d-voastre.
Sunt însă convins că veţi aduce ca şi în trecut,
acest sacrificiu pe care îl reclamă interesele ţerii.
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1900

Dumnezeu

să binecuvinteze

lucrările

d-voastre.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitoare este
deschisă.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Finante, P. P,
Carp; Ministru Justiţiei şi ad-interim al Afacerilor streine, T. Maiorescu; Ministrul de Răsboiu, General ]. Lahovari; Ministrul de Interne şi
ad-interim

Ministru

Cultelor şi In-

strucţiunii publice, C. C. Arion; Ministru Agriculturei,
merțului și Domeniilor, N. Filipescu.

al Lucrărilor

publice,

C. Olănescu;

Industriei, Co-

cp
Mesagiu

la închiderea' Corpurilor Legiuitoare.
7 (20) Octomvrie

Domnilor

1900.

Senatori,

Dommilor Deputat,
Corpurile Legiuitoare, deşi întrunite într'un timp

înaintat al anului, pe când munca câmpului chemă pe
cei mai mulţi dintre domniile-voastre, au terminat lucrările pentru care au fost convocate.
Sacrificând binelui public interesele domniilor-voastre, ați contribuit la îmbunătățirea situațiunii noastre
financiare.
Mă simt dar fericit a vă exprimă mulțumirile Mele.
Domnilor
Dommlor

Senatori,
Deputat,

In virtutea art. 95 din Constituţiune,
Eu declar. înschisă sesiunea extraordinară a Cor-

„

|

purilor Legiuitoare..
363

1900
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Finance, P. P.
Carp;

Ministru

Ministrul

de Justiţie, T. Maiorescu;

Al. Marghiloman;

Străine,

Afacerilor

Ministrul de Răsboiu, General ]. Lahovari; Ministrul

de Interne, C. Olănescu;

Ministruk

publice,

Lucrărilor

loan

C.

Grădi-

şteanu ; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, C. C. Arion; Minstru
Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, N. Filipescu.

Se
Telegramă

către D.A. Sturdza pentru ziua numelui.
Castelul-Veleş, 26 Octomvrie (8 Noemvrie)

1900.

Ma grăbesc a vă trimite, împreună cu Regina, călduroasele Noastre urări şi vă doresc din tot sufletul
deplină sănătate și putere ca să puteţi închină încă

„mulţi ani statornica voastră muncă în folosul scumpei
noastre

patrii.

ta
Răspunsuri

la felicitările primite pentru aniversara căsătoriei MM. LL. RR.
3 (16) Noemvrie

1900.

Cătră Preşedintele Consiliului de Ministri :

Asigurarea sentimentelor de iubire pe care Ne-o
reînnoiţi cu prilejul aniversării a 31-a a căsătoriei Noa-

“stre, Ne este foarte scumpă.
Regina şi Eu vă mulțumim călduros pentru aceste
mărturii de devotament, precum şi pentru urările pe
cari Ni le transmiteţi în numele Consiliului de Minis-

tri și cari găsesc în inimile Noastre un profund ecou.
Cătră Preşedintele Adunării Deputaţilor :

Sunt adânc mișcat de călduroasele simțeminte pe
cari Ni le exprimați

cu prilejul
366

aniversării a 31-a a

1900

căsătoriei Noastre. Privirea retrospectivă pe care o
aruncaţi asupra acestei lungi serii de ani, rechiamă timpurile grele pe cari le-am străbătut, precum şi luptele

şi strădania tuturor încununate de isbandă. Frumoasa
parte pe care aţi luat-o la evenimentele de seamă şi

la faptele memorabile ale domniei Mele, vă asigură
viua Mea recunoştinţă.
Convins că pot să Mă încred așişdereă şi în viitor în patriotismul d-voastre încercat întrun mod incontestabil, vă mulțumesc, asemenea în numele Reginei, pentru urările călduroase pe cari le-am primit cu
o bucurie

cu totul deosebită.

Va

trimet,

d-niei voas-

tre şi d-nei Cantacuzino, felicitările Noastre afectuoase
pentru căsătoria preă iubitei d-v. fiice, care este în ajun de a fi celebrată.
Cătră

d-na Sevastia

Adânc

mișcată

Carp:

de urările călduroase ce ne trans-

miteţi cu prilejul aniversarii a gr-a a căsătoriei Noa-

stre,

vă mulţumim

d-voastră

și celorlalte doamne ale

Ministrilor, din toată inima, de aceasta amabilă aten:
țiune.

Carol, Eksabeta.
Cătră Preşedintele Senatului:

Cu vie bucurie am primit călduroasele felicitări ce

d-voastră Ne trimeteţi în numele Senatului pentru serbarea Noastră de famile. Regina și Eu mulțumim din
suflet pentru această nouă dovada de devotament şi
pentru toate simțemintele ce Ne exprimaţicuacest prilej.

dp
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1900
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (28) Noemvrie

Domnilor

1900.

Senatori,

Domnilor Deputat,

Deschizând a doua sesiune a legislaturii de faţă,
cea dântâi a Mea gândire este să mulțumesc ţerii
pentru partea ce a luat la adânca Mea durere în urma
încetării din vieaţă a prea iubitei Mele Mame. Trainica legătură, ce de o treime de veac Mă unește cu
națiunea, s'a dovedit din nou și a fost singura Mea
mângâere în această grea încercare.
Domnilor ' Senatori,

Domnilor Deputat,
In această sesiune ţara așteaptă dela munca şi
dela abnegaţiunea domniilor-voastre îndestularea unor
nevoi,

cari,

ne luptăm,

chiar în afară

de criza trecătoare cu care

se explică prin desvoltarea

prea repede

a Statului român.
Obligaţi a'luă şi a mănţine in mijlocul Statelor

europene

rangul

la care evenimentele ultimelor

de:

cenii ne-au chemat, am căutat să recâștigăm timpul
perdut în lungile epoci de asuprire. Cu 5o de ani
înapoi erau toate „de facut; astăzi putem privi cu o

legitimă mândrie la progresele îndeplinite.

Dar însemnatele jertfe materiale ce mersul înainte
ne-a impus ne silesc acum a ne reculege pentru a

câștigă nouă puteri şi a ne pune în stare să facem
nouă progrese.

În vederea acestui scop, vom
368

aveâ a

1900

lichidă angajamentele neacoperite din
trecut, a re.
strânge cheltuelile până la limita la
care o mai mare
reducere ar paraliză progresele facu
te ŞI a creâ nouă
resurse pentru echilibrarea unui buge
t ce de acum
înainte va aveă să îndestuleze şi nevo
ile ordinare Şi
cele extraordinare.

Masurile

menite a lichida trecutul au fost

dejă

comunicate domniilor-voastreîn sesiunea
extraordinară.
Bugetul pe anul viitor se va prezentă
cu o economie
de aproape 15 milioane asupra bugetulu
i actual şi cu
o diferenţă de ro milioane asupra totalului
cheltuelilor anului curent; iar remaniarea impozite
lor directe
ne va procură resursele necesare pentru
deplină asigurare a viitorului nostru financiar.
La aceste măsuri nu se poate însă ajun
ge fară
simplificarea aparatului nostru administrati
v. Ministrul
Meu de Interne va va prezentă o serie
de proiecte
cari, mărind

comunele.

rurale,

ale căror

resurse

vor

mai crește și prin înființarea monopolului
cârciumelor
în favoarea lor, le vor permite a îndeplin
i o parte a
sarcinelor ce cad astăzi asupra Statului.
Aceasta re-

formă va corespunde și cu o dorință de mult
exprimată de toate partidele, dar care până astă
zi a rămas
în stare de aspiraţiune. Resursele sporite
ale comunelor

rurale,

vor

înlesni

înființarea

de notari, cărora

li se vor deferi toate atribuţiunile administ
rative impuse de organizarea actuală primarilor faţă
cu Statul,
rămânând ca primarii să nu se ocupe decâ
t de interesele pur comunale. Așă se vor pune teme
liile descentralizării administrative, care într”o bună orga
nizare
trebue să purceadă dela comuna rurală.
Cuvântări şi scrisori.—I7.
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24

1900

rul Meu de Culte
In ordinul acesta de idei, Minist
prin care cheltuelile
vă va supune un proiect de lege
rurale.
cultului trec asupra comunelor
Senatori,

Domnilor

Domnilor Deputaţi,

i, nu ne vom abate
Cu toată strâmtorea momentulu
tru Stat a avut tot:
dela solicitudinea ce tânărul nos
ată. Sporirea efectideauna pentru glorioasa sa arm
trupei este iluzorie,
velor, fără de care înstrucţiunea
nomiile necesare —
se impune, și — introducând eco
întări armata, mic:
ne vom procură mijloacele de a
buget al Ministerului
şorând în acelaș timp actualul
|
„de Răsboiu.
rile sunt din
Raporturile noastre cu toate Pute
că neînţelegerea cu
cele mai amicale; am speranța
cu constatările faBulgaria va încetă în curând faţă
l comun al tuturor
cute înaintea justiţiei. Este în interesu
în contra unor
societăţilor civilizate de a se apăra

ului înăuntru
uneltiri cari pun în pericol ordinea Stat

și în afară.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,

ri raGuvernul Meu își dă bine seamă că măsu
recunodicale, chiar când necesitatea lor e obşteşte
scută,

deşteaptă

multiple

nemulțumiri. Aceste

nemul-

de
ţumiri s'au manifestat, cu prilejul aplicării unei legi
neau
impozit, sub formă de mişcări violente, ce impu
Statului datoria

o regretă

unei

imediate represiuni. Nimeni

mai mult decât Mine; dar am

330

îi

nu

încrederea

I900

că, pe măsură ce toţi cetăţenii vor înțelege neapa
rata
trebuinţă a sacrificiilor pecuniare din partea fiecă
ruia
pentru

mănținerea

creditului

Statului,

vor

şi lua cu

bărbaţie asupră-le sarcina momentului, știind bine
că
numai astfel se va puteă garantă viitorul, Și că,
strâm:
torându-ne astăzi, vom asigură prosperitatea de mâne.
In toate împrejurările grele, prin care a trecut

ţara,

Reprezentanţii

ei au adus

dovada

de

cel mai

luminat patriotism, şi astfel ne-a fost dat sa înfăp
tuim
împreună progresele continue de cari se bucură generaţia de astazi. Toată experienţa trecutului Ma îndre
ptațește să cred cu tarie ca şi de astădată domniile-

voastre,

mandatarii

naţiunii,

veţi fi la înălțimea

inda-

toririlor ce vă impune situaţiunea și că activitate
a
domniilor-voastre va fi încununată de un succes real,
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările domniilor.
voastre pentru binele și prosperitatea scumpei noastre
patrii!
|
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.
Carol.
Carp;

Preşedintele Consiliului de

Ministri şi Ministru de Finanţe, P. P.

Ministru Justiţiei, T. Maiorescu;

Ministru

Afacerilor străine, Al.

Marghiloman ; Ministru de Răsboiu, General |. Lahova
ri; Ministru de
Interne, C. Olănescu; Ministru Lucrărilor publice
, I. C. Grădişteanu;
Ministr

u Cultelor şi Instrucțiunii publice, C.
C. Arion, Ministru
culturii, Industriei, Comerţului şi Domen
iilor, N. Filipescu.

sp

371

Agri-

1900
Răspuns

la Adresa

Adunării

3 (16) Decemvrie

Deputaţilor.

1900.

Domnule Preşedinte,
Dommlor Depulah,

Sunt viu mișcat de sentimentele de credință ce
domniile-voastre Mi-le rostiţi în termini așă de călduroși, şi mai ales de

duioasa amintire ce păstraţi me-

morii neuitatei Mele Mame, împărtășind cruda per”
dere ce am suferit.
Grelele împrejurări în cari Camera incepe şi de
astădată sesiunea sa, cer o voință nestrămutată, v abce
negațiune desăvârșită, spre a învinge greutățiie
apasă încă asupra situațiunii noastre financiare.

|

Unirea

tuturor silințelor se impune

când

este

vorba de a reinntregi creditul Statului și de a păstră
„neatinsă neatârnarea noastră economică. Numai prin

jertfe materiale şi prin economii însemnate întru toate,
ă și
veţi putea înlătură piedicele ce ne stau în potriv

întări în inima poporului credința în viitor.
Asigurările ce Mi-le dați despre neclintita

dom-

niilor-voastre hotărire de a sprijini Guvernul Meu, întru
restabilirea echilibrului bugetar, şi de a pași temeinic
şi fără

preget pe această mântuitoare

cale, Îmi dau

deplina convingere că într'un timp nu prea depărtat

vom puteă relua opera întreruptă a desvoltării noastre
economice,

care a dat un vădit avânt

Românii.
Lucraţi,

dar, aşă cum vă

scumpei noastre

va lumină înţelepciunea

ul
şi iubirea domniilor-voastre de ţară; din tot suflet
doresc ca aceste lucrări să fie încununate cu roade
bune.
312

1900

Vă mulțumesc în numele Reginei, al Meu și al
Familiei Mele, pentru scumpele mărturisiri de dragoste
ce Ne aduceţi în numele Camerei Deputaţilor.
PP

Răspuns

«

la Adresa Senatului.

6 (19) Decemvrie

Am

Domnule

Preseahute,

Domnilor

Senatori,

ascultat cu o adâncă

1900.

mulțumire sufleteasca

Adresa Senatului, în care se oglindesc așă de putern
ic,

simţirile poporului român. Mângâerile ce Mi-le aduceţi
pentru cruda perdere ce am suferit, sunt dulci inimii
Mele de Fiu și de Rege, căci ele Îmi dovedesc cat

de bine preţuiţi acel dor ferbinte ce însuflețeă
pe mult
iubita Mea Mamă pentru țara noastră, şi acea
căldură
cu care împărtășea durerile şi mândriile noastr
e.

seama
rările
truns
şirea
reluă

Cu vie satisfacţiune constat că Senatul își dă
bine
de reculegerea ce se impune nouă în împrejuanevoioase prin cari trecem, şi cât este de
pă.
de jertfele ce trebuesc făcute! pentru însănă
tofinancelor noastre, făra de care nu vom
puteă
spornicul nostru avânt de propășire econo
mică.

Cu toata greutatea acestei sarcini, nu Mă
îndoesc că

Corpurile Legiuitoare, în strânsa unire
cu Guvernul
Meu, o vor duce la bun sfârşit, cu
acea stăruință şi
neclintită tărie cu care națiunea
română şi-a croit
calea sa în vremurile de grea cumpă
nă.
Armata noastră, căreia îi datorim
în mare parte
situațiunea noastra politica de astă
zi, nu va încetă a
373

1900

se arătă vrednică de încrederea ţerii, care nici odată
nu a cruțat nimic pentru a o întări tot mai mult.
Ca şi domniile-voastre, privesc cu încredere în
viitorul patriei, însufleţiți de vechea bărbăţie românească
și de pildele lăsate de generaţiunea trecută; am sta:
tornica credință că munca ce veţi îndeplini în această
sesiune va fi rodnică și binecuvântată, astfel ca, în
puţin

pășind înainte pe câm-

timp, să ne putem regăsi

pul deschis al desvoltării şi al măririi scumpei noastre Românii.
Din tot sufletul mulțumesc Senatului pentru călduroasele

urări ce

le aduce

Reginei,

Mie

şi Familii

Mele.

sp
Cuvântare

la jubileul de 25 de ani al Societăţii Geografice: Române.
6 (19) Decemvrie 1900.

Cu un simţemânt de mândrie și cu deosebită sa-

tisfacţiune, ieau cuvântul pentru a salută astăzi Sociea i25
tatea Geografica Română, cu prilejul aniversări
a întemeierii sale.

Un sfert de veac a trecut de când, tot în acest

loc, am întrunit un mic număr de bărbaţi devotați
binelui public, spre a aşterne programul acestei Societăţi,

care,

după

convingerea

Mea,

eră

menită

a

aduce insemnate foloase scumpei noastre țeri. Mulţi
dintre acei cari Sau grăbit a da bucuros sprijinul lor
acestei instituţiuni nu mai sunt printre noi; numele
lor însă rămân neşterse în amintirea noastră.
314

1900
Munca

desfăşurată

de Societatea

Geografică,

în

acest şir de ani, a resplătit pe deplin necurmatul interes ce i-am purtat. La înfiinţarea ei, România eră
la începutul desvoltarii sale politice și economice, puterile şi bogăţiile sale erau aproape necunoscute de noi
înşine. Dorinţa ce am exprimat la 1875, cv ocazia
inaugurării

Societăţii,

de a îndreptă silinţele noastre,

mai întâiu spre studiul pământului strămoșesc şi al
resurselor cu care natura l-a inzestrat, s'a îndeplinit
în mare

Marele

parte. Într'adevăr,

Dicţionarele

Dicţionar Geografic al Românii,

cietăţiei noastre,

harta

ţerii începută

judeţelor

datorite

tot la

1875,

și

So:
Și

astăzi aproape terminată, după o muncă statornică și
vrednica de laudă a Institutului Geografic al Armatei;

lucrările Institutului Meteorologic
atât de folositoare
agriculturii; descoperirile arheologice, mai cu seamă
aceea dela Adam-Klissi, cari au atras atențiunea învăţaţilor;

în fine

diferitele

cercetări geologice, ne în:

dreptăţesc a privi cu oarecare satisfacţiune asupra rezultatelor dobândite.
Oricât de îmbucurătoare sunt aceste rezultate, totuş, privind întinsul câmp încă neogorit, nu Ma în:
doesc

că Societatea noastră va vedea în munca sâvâr-

şită până acum, mai mult un îndemn pentru a păși
înainte cu stăruință, contribuind astfel, prin lucrări
rodnice și practice, la propășirea ştiinţei și la întărirea noastră economică.
Acum 25 de ani, în cuvântarea Mea de inaugurare a societăţii, rosteam convingerea că petrolul nostru se poate măsură cu acel din Pennsilvania; astăzi cercetările oamenilor de ştiinţă și exploatările dejă
în fiinţă, dovedesc că nu Mă înşelasem, şi că boga-

375

1900

tele noastre terenuri petrolifere nu aşteaptă decât capitalurile trebuincioase spre a da, în puţin timp, nu
numai industriei dar şi Statului un avânt puternic.
După cruda încercare ce a suferit agricultura în
anul trecut, nu mai este îndoială că trebue să îndreptăm silințele noastre spre utilizarea acestor nouă isvoare cari sunt menite a transformă starea economică
a ţerii prin îmmulțirea

reșurselor

sale.

Cu bucurie constat că Societatea Geografică Română n'a rămas mai pre josde așteptările Mele; este
dar o plăcută datorie pentru Mine de a arătă călduroasele Mele mulțumiri întregului comitet și mai ales
neobositului său Secretar-general, pentru râvna și devotamentul ce au închinat propăşirei ei.
|
Lucrând fără preget întru îndeplinirea misiunii
sale și neuitând că este chemată a fi un factor însemnat în mișcarea științifică, care ne va întătri şi înălţă,

Societatea Geografică își va dobândi un titlu netagăduit la

recunoştinţa

ţerii.

Munca săvârșită

până astăzi, este cea mai
țelor sale și o chezășie

de

dânsa

frumoasă răsplată a silin:

sigură că munca de mâine

va

fi tot așă de îmbucurătoare.
Din tot sufletul urez Societăţii Geografice Române o vieață lungă, rodnică, și izbânde numeroase, pe
câmpul de luptă pentru cultura și mărirea scumpei și
frumoasei noastre Românii.

“e

316

1901
Ordin

de zi către armată.
I (14) Ianuarie 1gor,

Ostaşi,

Astăzi începe un nou an. Ca în totdeauna
Mă
folosesc de acest prilej spre a trimite căldu
roasele
Mele. felicitări.
In cursul anului ce se sfârşeşte, aţi urma
t a do.
vedi ţerii și Mie că jertfele făcute pentru
armată nu
sunt zadarnice și că sunteţi pătrunși de
mândra devisă «Onor şi Patrie», care strălucește în
vârful steagurilor noastre.
Am toată încrederea că iubita Mea arma
tă se va
sil și în viitor să-și atragă mulțumirea
Mea ŞI că va
fi vrednică de înalta sa menire.
Ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, vă urez,
din adâncul
inimii, ani mulţi şi fericiţi.
Dat în București, la 1 Ianuarie I9OI.

Rp
377

1901
Răspuns

la felicitările Clerului, Ministrilor şi ale înaltelor autorităţi.
1 (14) lanuarie

1901.

Caălduroasele voastre urări găsesc un răsunet cu
atât mai viu şi adânc în inima Mea, cu cât le privesc ca
un dar preţios și ca un nou îndemn a închină toate
gândurile Mele, toata munca Mea, iubitului Meu popor.

larăş sa
zuri;

închis un an plin de griji şi de neca-

însă cu credinţa

în Dumnezeu,

care deapururea

ne-a sprijinit și în vremurile grele păzit, am putut
rabda multe încercări și învinge multe dificultăţi. Din
tot sufletul doresc ca anul care începe să fie fericit
și binecuvântat, şi ca toate inimile cari bat pentru
„scumpa noastră ţară sa fie unite în silinţele lor, spre
a asigură României un viitor neturburat și o desvol:
tare paşnică.
Va mulţumesc călduros şi din partea Reginei și

a Familiei Mele pentru bunele voastre felicitări şi vă
urez ani mulţi și fericiţi.

af

Mesagiu

la disolvarea Corpurilor
14 (27) Fevruarie

Legiuitoare.

1901.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputat,

In urma retragerii Ministerului de sub prezidinţia d-lui P.

P, Carp şi a numirii noului Cabinet,

un

apel către ţară devenind necesar, Adunările Legiuitoare

- urmează a fi disolvate.

Carol.
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Preşedintele Consiliului, Ministru al Afacerilor străine şi ad-interim

al Răsboiului, D. Sturdza ; Ministru

de Interne, P. S. Aurelian; Mi:

nistru Financelor, G. D. Pallade; Ministru Justiţiei, C. 1. Stoicescu; Ministrul Cultelor şi Instructiunii publice, S. Haret; Ministru Lucrărilor
publice, Ion I. C. Brătianu;

lui şi Domeniilor,

Ministru

Agriculturii,

B. M. Missir.

Industriei,

Comertu-

Ste
Cuvântare

către

Academia

7 (20) Martie

Română.

1gor.

Simt totdeauna o adevărată mulțumire, când pot
luă parte la lucrările Academiei. Astăzi, la inceputul

sesiunii sale anuale, vin cu bucurie, în mijlocul d-voa-

stre, spre a vă aduce calduroasele Mele salutari şi a
arătă din nou neclintita simpatie ce păstrez acestui
înalt aşezământ

de cultură.

In anul trecut am avut plăcutul prilej de a vă re.
mite un manuscript inedit, privitor la domnia lui Ale:
xandru Ipsilanti, în Moldova; astă-dată doresc a atrage atențiunea d-voastre asupra corespondenței politice a lui Frederic II, Rege al Prusiei, în care am
găsit câtevă interesante însemnări, atingătoare de re.
lațiunile internaţionale ale Moldovei, pe la sfârşitul vea:

cului al XVIII.

Această mare publicaţie, începuta la 1879, coprinde dejă 26 volume, şi aproape 17.000 scrisori ale Regelui Frederic, în care se oglindesc iscusita Judecată,
minunata prevedere, precum și toate celelalte strălu-

cite însușiri ale bărbatului de Stat, cari au asigurat

acestui mare Suveran o înrâurire precumpănitoare în
resolvarea cestiunilor ce mișcau Europa, în a doua ju-

mătate a secolului al XVIII.
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Nimic nu scăpă atenţiunii sale, pururea deștep|
tată, care se îndreptă chiar asupra afacerilor celor mai
mărunte.

Cunoscut este că pe atunci Prusia cumpără cai
din Moldova, pentru cavaleria sa.
In 1767, la 8 lunie, sub domnia lui Callimachi,
Regele Frederic ordonă trimisului său la Constantinopol, Maiorul de Zegelin, să ceară dela Inalta Poartă
ridicarea măsurilor de poprire contra exportului de

cai din Moldova, şi stărueşște pentru un grabnic răspuns. La 15 lulie Maiorul de Zegelin raportează

Suve-

ranului său că poprirea a fost ordonată de către Poartă,
în urma denunțărilor Hospodarului însuș, care, căindu-se în urmă de greşita lui intervenire, stărueşte a-

“cum personal pentru revocarea ei. La 21 August, Regele Frederic cere informaţii despre soluţia dată, pe
care o așteaptă cu nerăbdare. Hotărârea Inaltei Porți
se va găsi, de sigur, în volumul 27, acum sub tipar.

Vrednice de interes în această afacere sunt motivele cari au împins pe Hospodarul Callimachi la această purtare, căci ele sunt în legătură cu mari interese politice. Până la un oarecare punct le putem
descoperi tot în corespondenţa lui Frederic.
Intr'adevăr, găsim mai multe scrisori în cari se
vorbește

de

un

domn

La

Roche,

care fusese

mai în-

tâiu secretarul lui loan Grigore Vodă Ghica, fost dragoman la Înalta Poartă, apoi secretarul lui Callimachi, precum

și agentul

lor la Varşovia,

tocmai

în a-

cele vremuri când soarta Poloniei se hotără de către
vecinii săi.
Poniatowski se alesese, în 1764, Rege al Poloniei; în acelaș an Frederic încheiase un tractatcu
280
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Împărăteasa

Caterina

în care se stipulă între altele Şi

mănținerea Constituţiunii polone. Disenţiunile politice
și religioase din anii 1766 şi 1767 pricinuiră în Polonia mari certe şi desbinări adânci între partide, pre-

cum

totdeodată

și neînţelegeri

între marile Puteri.

Europa eră împarțită în două tabere : Rusia, Prusia și Anglia într'o parte, Austria şi Francia într'a
lta.

Frederic urmă cu o atenţie

deosebită

evenimentele ce

se desfășurau în Polonia, unde avea ca trimis al său
pe Consilierul de legaţiune Benoit. Acest diplomat
eră
în relațiuni strânse cu La Roche, care se tot
laudă
de marile serviciuri aduse Regelui Prusiei prin
informaţiunile sale, sau mai bine zis prin spionajul
său.
“Intre altele, scrie Frederic lui Benoit, la 16
lu.
lie 1763:
Quant au sieur La Roche Jignore, ă la verite, les
grands services qu'il doit m/avoir rendus, mais pour
le contenter en quelque facon et Pentretenir dans la
disposition de vous servir, je vous ferai adresser une

montre d'or dont vous saurez
apaiser

lui faire present pour

tant soit peu son avidite.

Această

scrisoare

este

semnată,

nu

Frederic

ci

Federic, cum obișnuiă Regele Prusiei în toate scriso
rile sale în limba franceza.
In anul 1764, Benoit raportează Suveranului sau
că La Roche făcuse o călătorie la Halle şi că, la
întoarcerea sa a venit să-l înştiinţeze că are ordin
de
la Hospodarul Moldovei să rămâie în Varşovia,
spre

a îngriji și de interesele Porții până la alegerea nou-

lui Rege

bune

al

Poloniei,

întreținând

totdodată

cele mai

raporturi cu reprezentantul Prusiei, în vederea

legăturilor ce unesc acest Stat cu Turcia.
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ntat
dauge că, după dorința lui La Roche, l-a prezi
ministrului Rusiei.
La 17 Fevruarie 1764, Frederic răspunde lui Benoit:

„je suis bien aise de vous avertir que vous demais
vez garder les dehors avec le sieur La Roche,
conne pas vous confier aucunementâ lui, ni lui faire
affidence des moindres choses qui concernent les
jai
faires presentes de Pologne, ni des mesures que
ă ces
prises, de concert avec la Russic, relativement
i
affaires.... car vous devez savoir que je suis avert
de

tr&s

bon

lieu que

ce de La

Roche,

autrefois

se-

ă
crâtaire du prince de Moldavie, n'a fait le voyage
que
Halle, sous pretexte de se gucrir de son mal,
in
“pour passer de lă ă Varsovie, sans que son desse
soit trop marque, et qui fait ă present ă Varsovie
le metier d'un franc espion, pour informer, par le canal
e
du prince de Moldavie, .... Pambassadeur de Franc
nt
a Constantinople de tout ce qui se passe ă prese

en Pologne... Instruit du dit ambassadeur, il fait les

e
rapports les plus malicieux et les plus odieux au princ
de

Moldavie,

qui les

fait

passer

ensuite

ă la Porte,

dans le dessein de Paigrir au possible contre la Russie.

Regele Prusiei afla că Înalta Poartă intrebase pe

Marele

General

Comite

credincios prietin,

Branicki, ca pe un vechiu Și

dacă totul este liniștit în Polonia

şi dacă s'a atins cinevă de libertăţile sale.
La 8 August 1765, Frederic, după ce dă lui Benoit deslușiri asupra politicei îndoioase a Porții față
pourrait
de Polonia, adauge: «Au reste, comme il se

que le Grand-Gencral donnat lieu, par ses correspon“dances avec la Porte et parle canal de l'ambassa382
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deur de France, â de nouvelles chicanes et mefiances
contre le ministre de Pologne, il conviendrait de don:

ner ordre aux officiers qui commandent les. postes le
long du Dniestre et pricipalement ă Suanietz, d'empecher le cours de sa correspondance qui necessairement passe par les mains du bacha de Chozim ou
celles de Pagent du Prince de Moldavie, nomme Demille, sejournant a Czarnautz».
La 24 Iulie, Benoit înștiințeaza pe Suveranul său
că La Roche la rugat a-i da știri despre măsurile
militare și intenţiunile Austriei, de oarece el! La Roche, are ca instrucțiuni de a informa pe Hospodar
de tot ce poate afla în privinţa acestei puteri. Răs-

punsul ce îl da Frederic

este

plin de duh:

«Je ne

saurais rien vous dire d'autre, quant â la -Cour de
Vienne, dont vous puissiez faire usage vis-a-vis du
sieur La Roche, agent du Prince de Moldavie, sinon
que les Autrichiens retablissent leurs forteresses en
Hongrie, qu'ils remontent leur cavalerie et completent leur ârmce et que /'Impeatrice-Reine cherche

marier ses fils et ses files».
o
In anul următor, la 9 Aprilie 1766, Benoit scrie

lui Frederic că se vorbeşte în Varşovia de o alianţă
între Prusia,

Rusia

şi Austria

din care

Franţa

ar fi

exclusă şi cu scop «de remettre la Reine de Hongrie
en posession de ce qw'elle avait autrefois dans ce

Toyaume». Rusia ar contribui la aceasta prin o diversiune, iar Prusia care doreşte această alianță spre-a-şi
asigură pașnica posea sie
Silesiei, ar ține pe Francezi
în .eşec. Mai scrie Benoit că această din urma infor:
mație

i-a dat-o

La

Roche

şi că stăpânul

său, Prinţul

Moldoviei, a primit ordin dela Înalta Portă sa se încre:
383

1901

dințeze despre temeinicia acestei eventualităţi. Benoit
n'a lipsit a arătă lui La Roche neadevărul ce se acoperiă sub aceste întrigi, iar acest din urmă s'a grăbit a înlătură bănuelile Porții.
La ro Septemvrie, Benoit scrie din nou că agentul Hospodarului Moldovei l-a inștiinţat că Curtea dela
Viena caută mai mult ca ori când a se apropiă de
Rusia, în paguba intereselor Prusiei, și că râspândeşte
svonul că sar fi ivit o răceală vădită între Împărăteasa Catherina și Regele Frederic.
Regele Frederic răspunde îndată: «Pour ce qui

regarde les confidences que le sieur La Roche a pre
tendu vous faire au sujet des chipotages dela Cour
de Vienne â Petersburg, je suis bien aișe de vous
faire observer qu'elles portent toutes le caractere
d'insignes faussetes et de choses controuvees, ainsi
qwil n'y en a rien de vrai......»
Totodată Regele Frederic scrie trimisului său

de Zegelin, la Constantinopol: «In ceeace privește
pe Hospodarul Moldovei, pe Boscamp, residentul Poloniei la Constantinopol, şi pe La Roche, voința mea
este să-mi comunicaţi tot ce veţi putea află despre
ei și să informaţi asemenea pe ministrul meu resident
Benoit, la Varşovia».

Frederic eră cu atât mai mult doritor a fi bine
informat despre aceste persoane, cu cât Marele Vizir destituise pe agentul La Roche din cauza unor
comunicaţii

mincinoase

în privința

întrării

trupelor

rusești în Polonia, făcând totodată pe Callimachi răspunzător

«cu

capul său», de știrile false ce. se vor

trimite la Constantinopol.

”
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Deşi încă necomplete, aceste
documente revarsă
totuș o lumină caracteristică
asupra situaţiei ţerii și a
Hos

podarilor faţa de Turcia. Ace
ste vremuri de du.
reroasă amintire, când poruncile
Porții ţineau loc de
legi și când un Vizir dispuneă
de vieața Domnitorului, s'au prelungit încă peste
întâiul pătrar al secolului trecut, așă că unii din bătr
ânii noștri au putut
fi martori la aceste fapte. Put
em zice chiar că un ul.

tim și slăbit rasunet al acestor
trufașe porunci viziriane a str
1877.

ăbătut înca Dunarea

Răspunsul

la Rahova

l-a

dat

și la Smardan.

armata

în primăvara
noastră

la

anului

Plevna,

Doresc ca această însemn
ată corespondență a
Regelui F rederic, Marele
Meu Străamoș, să iea loc în
bibliotec

a Academiei ȘI să deștepte inte
resul d-voastre.
Numai prin un studiu adanc al
istoriei, generaţiile prezente și viitoare își vor pute
face o oglindă exactă
a trecutului şi preţui în toată
însemnătatea sa vrednicul loc ce și l-a asigurat Rom
ânia prin patriotismul

şi vitejia fiilor sai.

|

|
Din suflet vă mulțumesc pentru
caldele urări cu
Cari salutaţi și de astădată
venirea Mea în mijlocul
vostru, precum și pentru sentim
entele de dragoste ce
le arâtaţi Mie şi Familii Mele,
în orice imprejurări.
Urez ca lucrările Academiei să
aducă, și estimp,
roade bogate și folositoare scu
mpei noastre Românii.

sp

Cuvântări şi scrisori.— II],
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Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri, cerând
a se aplică şi listei civile reducerile ce se vor impune
celorlalţi slujbaşi ai Statului.
22 Martie (4 Aprilie) Igor.

Scumpul Meu

Preşedinte al Consihului,

In faţa greutăților financiare actuale cari impun

jertfe tuturor spre a se ajunge cât de curând la restabilirea creditului nostru pe temelie sănătoasă, pri
vesc ca o datorie de a ușură și Eu sarcinele Statului.
Doresc, dar, ca toate reducerile ce se vor aplică
în viitor acelora. cari slujesc Statului, să fie de asemea aplicate şi listei civile.
Economia ce. va rezultă din această măsură va
rămânea la dispoziţia tezaurului public pentru întâmpinareă trebuinţelor cari nu s'ar putea îndestulă prin
creditele bugetare.
Primeşte, scumpul Meu Preşedinte al Consiliului,

încredințarea sentimentelor de înaltă stimă ce-Ţi păstrez.
Mesagiu
la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
24 Martie (6 Aprilie) 1gor.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Cu o deosebită mulțumire Mă aflu astăzi în mijlocul Corpurilor Legiuitoare şi aştept cu încedere lu:
crările ce ele sunt chemate a îndeplini.
Eşiţi din noua alegeri, domniile-voastre ați putut
constată mai viu simțemântul general care domnește
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în țară. EI impune ca o datorie
de înalt patriotism
incordarea tuturor inimilor şi tuturor
cugetelor pentru a înlătură greutăţile ce Regatul
străbate în momentul de față şi a cărora preocupar
e M'a îndemnat
a vă convocă cât mai curând.
Inima Mea îngrijită se simte acum
ușurată vă.
zându-vă strânși în jurul Tronului spre
a luă, dimpreuna
cu Guvernul Meu, măsurile cele
mai nemerite pentru
a îmbunătăți și a întări situațiunea
noastră financiară.
Prima domniilor-voastre lucrare
va fi, dar, examinarea bugetului, care incepe
cu întâiu Aprilie, aşeZându-l pe baza unui echilibru
rea] ŞI statornic între
cheltueli și venituri.
Spre a ajunge la acest scop, e
de nevoe, înainte
de toate, de serioase economii.
Fiecare, mic şi mare,
trebue să aducă prinosul lui de
jertfe. Eu sunt sigur
că aces
tea vor isvori din aceleași simţ
iri ale dato

riilor
către patrie cari au însuflețit popo
rul român în toate
împr

ejurările însemnate ale vieţii sale
politice.

Putem pune cu atât mai multă
încredere în munca
Și silinţele ce vom intrebuinţă pent
ru a asigură mersul
regulat al Statului și consolidarea
stării noastre economice, cu cât pacea europeană este
asigurată prin hotarirea unanimă a Puterilor celor
mari, și că România se
găsește

în relațiunile cele mai amicale
cu toate Statele.

Intreaga

noastră cugetare poate,
prin

urmare, să
fie îndreptată numai spre
indestularea nevoilor și tre-

buinţelor interioare ale țerii
. Nu Mă îndoesc că patr
iotismul domniilor-voastre
va ridică simţemintele
tutu-

rora la înălțimea Sreutăţilor,
pe cari trebue sa le învingem cu orice preţ, pentru
a asigură mărirea şi
viitorul Regatului.
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Domnilor

Senatori,

Domnilor Drputat,
Pătruns de încredere nestrămutată în puterea și
destinele României, rog pe A-Tot-Puternicul s'o ocro:
tească și să vă dăruească o muncă spornică pentru întărirea scumpei noastre patrii.
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.

Carol.

Preşedintele Consiliului de Ministri,
și ad-interim

al Răsboiului,

D. A. Sturdza;

Ministru

Afacerilor

Ministru

de

Interne,

străine
P. S.

Aurelian; Ministru Finanţelor, G. D. Pallade; Ministru Justiţiei, C. 1.
Stoicescu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Spiru Haret; Ministru

Lucrărilor publice, Ion I. C. Brătianu;

Ministru

Agriculturii,

In-

dustriei, Comerţului şi Domeniilor, B. M. Missir.

20)
Răspuns

la Adresa

Adunării

26 Martie (8 Aprilie)

Deputaţilor.
r1gor.

Domnule Preșeainte,
Dommlor Deputati,
Cu mare bucurie constat că Camera Deputaţilor,
pătrunsă de adevaratele nevoi ale țerii, este hotărită
a le curmă prin măsuri riguroase de economie în toate
ramurile serviciurilor publice, stârpind mai întâiu acele
cheltueli cari de un timp îndelungat au împovărat
bugetul fără vr'un folos pentru buna gospodărie a

Statului.
". Cu timpul, aceste

cheltueli nepotrivite ar fi putut

secă isvoarele noastre producătoareși primejdui chiar
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neatârnarea noastră economică, tot atât de
scumpă
ca şi neatârnarea politică.
Sunt convins că numai consideraţiunea interesulu
i
obștesc vă va călăuzi pe această cale mânt
uitoare,
iar, mai târziu, ţara va binecuvântă pe
acei cari vor
fi avut hotărirea de a îndeplini acestă
grea misiune

spre a asigură viitorul ei.

Economia se impune tuturor treptelor socia
le ca
Şi Statului. Ea trebue propovăduită şi cinst
ită deoporivă ca și munca, căci fără dânsele nu poate
fi nici
propăşire, nici tărie, nici demnitate, adevarate.
Silinţele d-voastre şi nepregetatul sprijin ce-l
veţi
da Guvernului Meu Îmi dau adânca încre
dințare că
izbânda va fi pe deplin asigurată.

Din tot sufletul vă mulțumesc pentru sentimen:

tele de iubire și de devotament ce arătați Mie
şi Fa.
mili Mele, în cuvinte așă de calde.

“fa
Răsplaun
Adre
ssa

Senatului.

27 Martie (9 Aprilie) 1ger.

Domnule

Presedinte,

Domnilor

Senatori,

Am ascultat cu vie mulţumire Adresa Senat
ului.
Nici odată ţara n'a fost mai convinsă decât
astăzi de neapărata trebuință de a ne recu
lege, mai
întâiu prin vindecarea stării noastre finan
ciare și apoi
prin

măsuri

înțelepte

de

încurajare

a muncii

și de

bună administraţie. Cu toți acum ne dăm
seama de
primejdia ce ne ameninţă, dacă am fi lăsat
să se stră389
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coare neprevederea în deprinderile noastre: in puţin
timp

ea ar fi putut nimici rodul muncii 'strămoșești,

chiar viitorul.
Să reîntrăm

dar în căile sănătoase

de cumpănă

dreaptă, şi să dovedim că nimic nu este pentru noi
mai presus decât bunul renume

vroim

să-l păstrăm

al României, pe care

neștirbit prin o gospodărie cu-

minte şi prevăzătoare.
De mai înainte sunt convins că d-voastre veţi
răspunde la înalta chemare ce națiunea v'a încredințat
şi că veţi da Guvernului Meu acel luminat sprijin de
care dânsul are nevoe pentru a duce la bun capăt
greaua însărcinare ce-i se impune.
Sentimentele de iubire și de devotament ce Mi-le
rostiți din partea Senatului în această solemnă imprejurare, Îmi umplu inima de bucurie. Vă mulțumesc în
numele Meu și al Familii Mele, urând din tot sufletul
ca A-Tot-Puternicul să ocrotească scumpa noastră

Românie.

sf
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
28 Martie

Dommlor
Domnilor

(10 Aprilie) 1901,

Senalori,
Deputati,

Convocaţi înt'această scurtă, dar rodnică sesiune,
ați îndeplinit făra șovăire prima parte a sarcinii pe
care ţara v'a încredințat-o și aţi răspuns întocmai aşteptărilor Mele.
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Cu

voinţă

și cu înţelepciune

aţi făcut

pasul

cel

sunt

pă-

mai însemnat, pentru a restabili financele și creditul
Statului, dându-i un buget sigur și stabil echilibrat,
aşezat pe o evaluare prudenta a veniturilor și o scădere importantă a cheltuelilor.
Prin atitudinea domniilor-voastre hotărită şi patriotică, ați ridicat încă mai mult valoarea lucrării dom.

niilor-voastre

și aţi întărit credința

că toţi

trunși de marile greutăţi ce apasă asupra

ţerii.

Organizarea unui Stat numai atunci poate fi trai-

nică şi sănătoasă când se reazima pe o bună gospodărie
financiară. Atunci adevărata întărire şi propăşire este
asigurată întrun mod statornic.
Preocuparea de căpetenie a intereselor obștești
va ușură jertfele impuse prin împrejurări grele, cari
vor

fi trecătoare

când

fiecare,

la vreme,

partea sa, pentru a inlesni îndreptarea
nerale.
Mai târziu se vor vedea roadele ce
gică şi prevăzătoare a domniilor-voastre
răsplata domniilor-voastre cea mai dulce
noştința ţerii.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

va

aduce

situaţiei

ge-

munca enera produs, și
va fi recu-

Eu vă exprim adânca Mea mulţumire şi vă urez
din tot sufletul ca, întorcându-vă la casele domniilorvoastre, să petreceţi în fericire Sfintele Sarbatori.
Declar sesiunea Corpurilor Legiuitoare închisă.
Carol.
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Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru Afacerilor străine şi
ad-interim al Răsboiului, D. A. Sturdza; Ministru de Interne, P. S. Aurelian ; Ministru Finantelor, G. D. Pallade; Ministru Justiţiei, C, 1. Stoicescu; Ministru Cultelor și Instrucțiunii publice, Spiru Haret; Ministru
Lucrărilor publice, Ion I. C. Brătianu; Ministru Agriculturii, Industriei,

Comerţului şi Domeniilor, B. M. Missir.

«fa
Telegramă

către Regele

Gheorghe

de

felicitare

al Greciei

pentru ziua

numelui.

23 Aprilie (6 Maiu) 1gor.

Urez Maiestăţii- Voastre, Familiei Regale şi întregei
națiuni eline, toate fericirile. Cu bucurie şi entuziasm
aştept ora intâlnirei Noastre frăţești, cari Imi va permite să salut mai de-aproape pe Maiestatea Voastră.

af

|

Toast

la întrevederea dela Abbazia cu Regele Gheorghe al Greciei.
1 (14) Maiu

1gor.

Sunt foarte fericit de a fi putut întâlni pe Maies:
tatea Voastră. Beau în sănătatea MM. LL. Regelui şi
Reginei Elenilor, precum şi pentru propășirea Greciei.

a

Toast

la prânzul dat în onoarea Mareşalului Beck.
Sinaia, 7 (20) Iunie

Cu

o vie satisfacţie salut

pe

rgor.

Excelenţa

Voastră

înconjurat de ofiţerii de elită ai armatei imperiale

și

regale în acest loc care a primit în timpuri o consacraţie specială prin vizita M. S. Împaratului-Rege,
gustul vostru şef suprem.
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Mulţumesc călduros Maiestaţii Sale, fiindca
a bine-

voit să permită ca d-voastre, domnilor
, să vă întru:
niţi astăzi în așă de mare număr împr
ejurul Meu.
Prezenţa

d-voastre

aci dă

o nouă dovadă de ex-

celentele raporturi cari unesc Romania
cu puternicul
imperiu vecin. Însufleţit de sincera
dorință ca aceste
raporturi să se strângă și mai mult,
ridic paharul Meu
in sănătatea Maiestăţii Sale Împăratului
şi Regelui și
a bravei Sale armate.
Providența să proteagă pe $raţiosul
vostru Suveran și să-l acorde încă mulți ani şi
deplină putere

și sănătate pentru fericirea și prosperitate
a popoare:

lor Sale credincioase.

Trăească Maiestatea Sa Împratul şi Regele
Fran:

cisc Iosif!

“ia

Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
14 (27) lunie rgor.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,
V'am

convocat

în sesiune

extraordinară,

în mo-

mentul în care incep ocupaţiunile cele
mai importante

ale agriculturei, pentru

a regulă,

mai

ales,

mai

multe

chestiuni, cari stau în strânsă legătură
cu situaţiunea
tezaurului public și cari nu se pot
amână pentru se:
siunea de toamnă.
Pe lângă proiectele de legi financiare,
guvernul
Meu va va propune și restabilirea legii
învățământului
”
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din 1898 cu oarecari modificări, precum și proiectul
de convenţiune de extrădare dintre România şi Austro-Ungaria.
Urând ca lucrările d-voastre să fie, şi în această
sesiune, rodnice, sunt convins că printr'însele se va

face un nou pas spre completa

însănătoșire a finan-

ţelor noastre.
|
„ Sesiunea extraordinară a Corpurilor Legiuitoare
este deschisă.
Carol.
Preşedintele

Consiliului de Ministri, Ministru al Afacerilor străine

şi ad-interim la Răsboiu,

D. A, Sturdza;

Ministru

de Interne, P. S.

Au.

relian; Ministru Finanţelor, G. D. Pallade; Ministru Justiţiei, C. 1. Stoicescu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Spiru Haret; Ministru

Lucrărilor

publice, Ion 1. C. Brătianu;

Ministru

Comerţului şi Domeniilor, B. M. Missir.

Agriculturii,

Industriei,

ct
Telegramă
către d-na Simona

Al. Lahovari.

Sinaia, 17 (30) lunie 1gor.

Inaugurarea
Lahovari,

iubitului

monumentului
vostru

soţ,

ridicat lui Alexandru
Îmi

dă prilejul

de

a

arătă din nou cât de mult am prețuit marile sale în.

sușiri cari fac astăzi așă de adânc

simțit golul

pro-

dus prin lipsa sa dintre noi.
Din tot sufletul împărtășesc sentimentele ce vă
însuflețesc pe domnia-voastră în aceste împrejurări ;
iar vrednicului bărbat de Stat, de a pururea stator.
nic în credințele sale, voiu păstră o amintire recunos:
cătoare pentru însemnatele servicii aduse Patriei şi

Tronului,

ada
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Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
21 lunie (4 Lulie) rgor.

Cu

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputaţi,

vie mulţumire

constat,

că şi în această scurtă

dar rodnică sesiune, prin sprijinul patriotic pe
cari
a-ţi dat guvernului Meu, aţi făcut un nou pas
spre
completa îndreptare a situațiunii noastre finan
ciare.
Tot odată, prin votarea legii instrucţiunii publi
ce
ați permis intrarea ei în vigoare chiar dela
începutul

anului

școlar,

şi, prin

convenţiunea

de extrădare

în-

cheiată cu Austro-Ungaria, aţi consacrat presc
ripțiunile
dreptului ginţilor și aţi contribuit astfel
să strângeți
încă mai

mult

Imperiul vecin.

relațiunile

noastre

|

de bună amiciţie cu

In faţa nevoilor urgente ale Statului,
vaţi întrunit
chiar în timpul când activitatea vă
este atât de viu

reclamată de munca câmpului; dar orica
re ar fi fost

interesele lăsate în suferință, vă reînt
oarceţi la căminurile d-voastre cu simţemântul care
izvorește din îndeplinirea unei înalte datorii.
Din parte-Mi, în numele Meu şi al ţerii,
vă mul:-

țumesc din inimă.
Eu declar închisă sesiunea

purilor Legiuitoare.

extraordinără

a Cor-

Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri, Minis
tru al Afacerilor străine
Şi ad-interim la Răsboiu, D. A, Sturdza;
Ministru de Interne, P. S. Aurelian; Ministru de Finanţe, G. D. Pallade;
Ministru Justiţiei, C. IL. Stoi.
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cescu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Spiru Haret; Ministru
Lucrărilor publice, Ion I. C. Brătianu; Ministru Agriculturii, Industriei,
Comerţului şi Domeniilor, B. M. Missir.

P
Toast
la masa din Castelul Peleş în onoarea ofiţerilor ruşi din
escadra de pe Marea Neagră.
23 lulie (6 August) 1gor.
“M. S. Regele primeşte

în audiență,

la

Castelul Peleş,

pe Vice-

Amiralul Hiltebrandt, comandantul escadrei ruse din Marea- Neagră, sosită în radă la Constanţa, şi care vine la Sinaia, spre a se prezentă, însoţit de Statul-Major al escadrei.

La masa din Castel, unde sunt învitaţi toți ofițerii ruşi, M: S. Regele ridică următorul toast :

Salut sosirea escadrei ruseşti în Constanţa
șatisfacțiune

cu atât

mai

mare,

cu o

cu cât prezenţa ei în

portul nostru redeșteaptă confraternitatea de arme întărită pe câmpiile de luptă ale Bulgariei. Mulţumesc
M. S. Împăratului, Augustul Vostru Suveran, care
a binevoit

a

de Statul

Sau major,

Acest

amabil

permite
demers

ca Excelenţa

Voastră,

să-Mi facă o vizită
Ma

mișcă

viu

însoţită

în Sinaia.

şi văd

în el o

nouă garanţie pentru mânţinerea și întărirea relaţiunilor amicale, stabilite din fericirea între Rusia și România, relațiuni pe cari pun un mare preţ.
Exprimând călduroasele Mele urări pentru Au:
gustul Vostru Suveran și pentru prosperitatea frumoasei Sale flote, beau în sănătatea MM. LL. Îm-

păratului
rovna.

Nicolae

și

Împarătesei

cp
396

Alexandra-Feodo|

Igor
Telegramă

către d-na Sofia Candiano Popescu.
26 Iulie (8 August)

1gor.

Sunt adânc mâhnit de moartea prea iubitului d-voas-

tră soţ, în care am

pierdut

un soldat

brav

Şi un ser-

vitor credincios.
Mă grăbesc a vă exprimă, doamnă, compătimirea Mea cea mai vie pentru marea d-voastră durere
și rog pe Dumnezeu să vă susţie în această greâ încercare care vă lovește într'un chip atât de crud. .
ae

Răspuns

la telegrama de felicitare a Preşedintelui Consiliului de Ministri la aniversarea naşterii Principelui Moştenitor.
Castelul

Peleş

11 (24) August

1go1.

Primiţi toate mulţumirile Mele pentru călduroasele

urări ce d-voastră Ne exprimaţi în numele guvernului,
cu prilejul aniveasării naşterii iubitului Meu Nepot.
ata

Răspuns

către Rectorul Universităţii din Atena.
3 (16) Septemvrie 1gor:

Sunt fericit că toastul ridicat în sănătatea Mea de

"Universitatea
|
Ma bucur
“Omer şi sper
legăturile de.

Atenei a găsit aprobare în toate inimile.
că tinerii români calcă pe pamântul lui
că această călătorie va întări mai mult
înfrățire între Români și Greci.
fa
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Răspunsuri

la telegramele

primite

la inaugurarea

mon

umentului comemorativ al luptei din Dealul
Spirei dela 13 Sept. 1848.
Weinburg

16 (29) Septemvrie I90r.

D-lui C. F. Robescu, Preşedin
tele Comitetului

de iniţiativă :

Am primit cu o vie satisf
acțiune știrea inaugurării monumentului care ne
va aminti pururea vitejia
pompierilor noştri în lupta
eroică dela 1848.
Va mulţumesc din inima
pentru urările cari Ni
le adresaţi cu această ocaziu
ne.
D-iui LG,

Bibicescu, locţiitor de Pri
mar a] Capitalei :

Adânc mişcat de urarile
ce-Mi aduceţi cu ocazi:
unea desvelirii monumentu
lui eroilor dela 1848,
vă exprim călduroasaMea
: mulțum
ire, simțind o mare bu.
>
curie că Capitala posedă
astăzi aceasta nouă măr
turie a vitejiei strămoşeşti.
“te
Toast

la prânzul din

Râmnicu-Sărat, după

manevre.

29 Septemvrie (12 Oct
omvrie) Igor.

Simt deap

ururea o vie bucurie
când Mă găsesc
în mijlocul armatei, pe
care ţara o privește cu
mândrie și cu adevărată
Increderea

dragoste.
netăgăduită, care Româ
nia

are în oştire, ne impune sfânta
datorie să muncim fără
preget
Și să unim toa
semnate jertfe,

te puterile
cari țara

noastre spre a răsplă
ti în-

face pentru
"398
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In fiecare ceas armata .trebue să fie gata să împlinească falnica sa misiune, să fie scutul de oțel al
patriei.
Acest înalt scop poate fi dobândit numai prin o
şcoală practică.
Salut, dar, cu o deosebită satisfacție manevrele
din ăst-timp, cari au dat un nou îndemn armatei: erau
de un mare folos pentru acei cari sunt chemaţi a con"duce unităţi tactice.
Aducându-vă mulţumirile Mele pentru silinţele desfășurate în timpul concentrărilor și manevrelor, închin
acest pahar în sănătatea Corpului al treilea de armată,
care s'a arătat vrednic de așteptările Mele.
Al doilea pahar îl ridic în onoarea judeţului şi orașului Râmnicului, care Mi-a făcut o primire așă de
călduroasă și a arătat cel mai viu interes pentru armată.

Mulţumind pentru dovezile de credința ce Ram-

nicenii Mi-au dat şi astădată, urez judeţului și orașu-

lui prosperitate şi sănătate.
Ai

Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (28) Noemvrie

Dommilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

1901.

Aţi început lucrările domniilor-voastre în două sesi-

uni extraordinare de scurtă durată, dar cari, prin munca

încordată

ce aţi desfășurat,

309

vor

fi înscrise în analele

IQOI

parlamentare ca o dovadă de
patriotism şi de datorie
împlinită,
Astăzi intraţi în prima sesiune
ordinară a acestei
legislat
uri,

și, atât Eu

cat

și țara,

nu ne

înd

oim că
activitatea domniilor-voastre va
urmă calea pe care aţi
tras-o cu atâta hotărire.
Mă simţesc, deci, fericit văzând
u-Mă înconjurat
de Rep
resentanţii

națiunii, cari, în timpuri grele,
fost la înălţimea cerinţelor şi așt
eptărilor ţerii.

au

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputaţi,

„ Cestiunea financiară predomină
şi în momentele
actuale situațiunea noastră internă.
Sunt încă multe greutăți de învins, dar sunt sigur că,
prin sprijinul luminat
ce veţi da Guvernului Meu, se va
duce la bun sfârșit
„opera de consolidare a financelor
țerii. Stavila pe care

-ați pus'o 'creșterii cheltuelilor Statului
nu poate decât
să inl
esnească asigurarea trainică a echilibr
ului budgetar
și să aibă o influenţă binefăcăt
oare asupră creditului
publ

ic. Guvernul Meu e, prin urmare,
dator a veghiă
ca îmbunătăţirea dobândită până
acu

m să fie mănţinută.
Spre a ajunge la acest Scop, se vor
supune deliberarilor

domniilor voastre diferite legi fina
nciare și o revizuire
a legii pensiunilor.
|

Țara întreagă aşteaptă cuatât
mai mult ca financele
Statului să fie stabilite pe temeli
e tare, cu cât de aceasta
atârnă desvoltarea sa economică
ŞI întărirea poziţiunii
“Sale politice.
e

Lucrarea domniilor-voastre este,inl
esnită prin

pacea
:€uropeană, care este preocuparea
neîncetată a Puterilor
400
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celor Mari. România continuân
da pă

s
o pol
titi
rcăăliniştită și cumpănita, relațiunile
sale cu toate Statele sunt
din cele mai amicale și nor
male.
Domnilor Senatori,
Domnilor Deputaţi,
Ministerul de Interne va pro
pune proiectele de lege
a poliţiei rurale și a organi
zării administrative, având
de ţel a satisface mai deplin
și mai grabnic interesele
fie-cărui cetăţean.

Organizarea Ministerului Justiţie
i, ref

ormarea legii
portăreilor și modificarea
mai multor dispoziţiuni ale
procedurii civile, vor face de
asemenea obiectul lucrărilor
domniilor-voastre.
In privinţa desvoltării economice
vi se vor prezintă
trei proiecte de lege: a sindic
atelor agricole, a burselor
şi a meseriașilor. Ele sunt men
ite, prin măsurile ce
prevăd, să fie folositoare ata
t muncii interne, cât şi
relațiunilor
noastre comerciale.
Tractatul de comerciu înc

heiat

între

România Şi
Turcia se va supune imediat aprobă
rii domniilor-voastre.

Desvoltarza căilor de comuni
caţiune pe uscat şi
pe apă trebue sa-și mearga
cursul ei inainte. Pe de
0 parte se vor prezintă desbat
erilor D.niilor-voastre
duc

ă proiecte de lege, imperios cer
ute de interesele
gen

erale şi locale: acela] drumur
ilor și acel al apelor ;
pe de altă parte, eu toate gru
tăţile financiare, construciunea portului Constanţa s'a urm
ărit cu energie și astăzi
comerţul se poate folosi cu mai mul
tă inlesnire de dânsul.

Prin întrebuinţarea lui în timpul ier
nei şi prin o mai
sistem
atică organizare

Cuvântări Și scrisori.—
17,

a comerţului de cereale, se va
401
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amelioră tot-odată în mod simţitor condiţiunile expor
tului nostru.
Prin votarea legilor învățământului, domniile-voastre aţipus o temeliesănătoasă desvoltării învățământului
public şi i-aţi dat o direcţiune mai practică. Pe aceas
tă
temelie se va ridică acum edificiul însuș,.
Munca va fi grea; însă custatornicie vom îndeplini
înaltul scop ce urmărim. Guvernul Meu nu va
curăță
nimic pentru a-l atinge.
Biserica, întăritoare a celor sufleteşti, simbolul
păcii
și a liniştitei cugetări, continua să țină un loc de frunte

în preocupările noastre. Cu

toţii trebue să ne silim a

contribui la înălţarea și înflorirea ei. Guvernul va
prezintă

domniilor-voastre un proiect de lege pentru înfiinţarea
Cassei Bisericilor, spre a asigur
o bună
ă întrebuințare
a averilor bisericești.
Țara, d'impreună cu Mine, am purtat un neîntrerup
t

interes

pentru

armată, instituțiune măreaţă — ca şcoală

a ordinei și a datoriei, ca scut al Patriei. In
timpurile
grele de astăzi nu am lipsit să veghez cu ochi neado
rmiți

asupra ei. Mijloacele necesare pentru a satisface
ce.

rinţele ei s'au împărţit cu chibzuială şi
sunt mândru

a vă puteă

asigură

că în manevrele

de

astă-toamnă

au vădit în mod necontestabil progresele
ce ea face
necontenit.
Vom urmă, deci, cu toții a-i da putinţa de
a păși
înainte și vom da o atenţiune deosebită
ca mersul ei
să se indrepteze spre partea practică,
precum se cere
și de spiritul timpului în care trăim.

402
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Domnilor Senatori,
„Domnilor Deputati,

Deschid

aceasta sesiune a Corpurilor Legiuitoare cu

deplină încredere că ea va fi rodnică şi binefăcătoare ;

și rog pe A-Tot-Puternicul Dumnezeu

să binecuvinteze

lucrările domniilor-voastre, ca ele să întărească încă mai

mult edificiul măreț al scumpei noastre Românii.
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.
Carol.

Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru al Afacerilor străine
şi

ad interimla Răsboiu, D. A. Sturdza; Ministru de Interne,
P.S. Aurelian; Mi.

nistru Financelor, G. D. Pallade ; Ministru Justiţiei, C. 1. Stoi
cesc
; Ministru
u
Cultelor şi Instrucțiunii publice, Sp. C. Haret ; Ministru Lucrăril
or publice,
Ion. |. C. Brătianu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţu
lui şi
Domeniilor,

B. M. Missir.

.

Sh
Răspuns

la Adresa

Senatului.

29 Noemvrie (12 Decemvrie) 1gor.

Domnule Presedinte,
Domnilor

Senatori,

Marturisirile de iubire și de devotament cu cari
Senatul, — credincios purtător al glasului ţerii, —

înconjoară Tronul și Dinastia sunt scumpe inimii Noas-

tre, căci intr'insele vedem

cea mai

înaltă răsplată

a

unei vieţi întregi închinate binelui obştesc. Ele Ne do-

vedesc, odată mai mult, că înţelepciunea
mul Românilor sunt totdeauna la înălțimea
situaţiunii, şi că verice piedică în mersul
inte, va putea fi înlăturată prin concursul
tutulor voinţelor.
493

şi patriotisgreutăților
nostru înadevotat al
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Cu

cea

mai

vie satisfacţiune

constat

că

Senatul

este adânc pătruns, cași guvernul Meu, de necesita:
tea unei bune și prevăzătoare orândueli în gospodăria
Statului, ca o condiţiune neapărată a propășirii și a
tăriei. Însemnatele rezultate dobandite în scurta sesiune de astă primăvară, mă încredinţează despre rivna ce veți pune întru întregirea operii aşă de bine

începută.

Sentimentele-ce vă însufleţesc pentru viteaza noastră armată o vor îndemnă a se arătă tot mai vrednică
de jertfele ţerii pentru desvoltarea sa.
Vă

mulţumesc din suflet, domnilor Senatori, pen-

tru bunele urări
Noastre Familii.

ce aduceți

Reginei,

Mie

şi

întrgii

vip
Răspuns

la Adresa

Adunării

3 (16) Decemvrie

Domnule

Deputaților.

1gor.

Presedinte,

Domnilor Senatori,

Sentimentele de iubire și de devotament ce Ni
le arătaţi, umple inima Noastra de o adevarată bucurie; de asemenea sunt fericit a vedea că Camera
Deputaţilor îşi păstrează aceleași vederi sănătoase
ce
le-a manifestat la începutul acestei legislaturi.

Consolidarea financelor Statului, prin măsuri în-

ţelepte şi prudente, este astăzi țelul de căpetenie
spre
care trebue să îndreptăm toate silinţele noastr
e, căci

intregul nostru viitor pe dânsa se întemeiază. Progr
a-

mul financiar ce s'a alcătuit cu atâta hotărire
404

începe

Igor

deja a da roadele sale binefăcătoare : o ușurare
netă.

găduită se simte în ordinea

economică, creditul public

iși redobândeşte încetul cu încetul vechea sa
soliditate,

și încrederea renaşte în afară cași înăuntru.
Aceste rezultate imbucurătoare, datorite spiritului de abnegaţiune cu care aţi urmat calea trasă
de
Guvernul Meu, vă vor îindemnă, de sigur, a păşi înainte fără șovire, până se va desăvârși opera voast
ră

salutară.
Va mulţumesc, domnilor Deputaţi, pentru calde
le

EEE

Paz eee

urări ce aduceţi Reginei, Mie şi Familiei Noastre,
şi
mai presus de toate pentru tot ce veţi face întru
întărirea scumpei noastre Românii.
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Ordin

de

zi către

x (14) Ianuarie

armată.
1902.

Ostaşi,
Cu anul ce începe astăzi se împlineşte un sfert de
veac de când, în capul vostru, prin vitejia şi devotamentul

ce ați

arătat,

am

dobândit

neatârnarea

ţerii

și s'au reînviat timpurile glorioase. Aţi dovedit că ma:

rile jertfe, ce ţara a făcut și face pentru iubita Mea
armată, nu sunt zadarnice.
În anul ce se sfârşeşte, Mi-aţi dat plăcutul prilegiu
de a vedea că urmaţi, fără preget, a fi călăuziţi de
sentimentul datoriei, al onoarei şi al iubirii de patrie
și că ţara, rezemată pe viteaza Mea armată, poate
privi viitorul cu încredere, iar Eu pot fi mândru de ea.
Va urez ani mulţi şi fericiţi.
Dat în București, la 1 lanuarie 1go2.

as
Răspuns

ia felicitările Clerului, Ministrilor, Corpurilor
ale înaltelor autorităţi.
1 (14) Ianuarie

Legiuitoare

şi

rgv2,

Pătruns de adâncă recunoștință către Dumnezeu,
pentru toate binefacerile pe cari EI le-a revărsat asu406
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pra noastră, în anul care s'a închis, privesc cel nou
cu încredere, rugând pe A-Tot-Puternicul să ocrotea-

scă scumpa noastră țară şi să o păzească de necazuri.
Încercările prin cari am trecut în vremurile din urmă,
ne-au dat puterea ca să strângem toate silințele noastre, să ne impunem chiar jertfe simţitoare, spre a
preintâmpină primejdiile de cari Statul era ameninţat.
Mulţumesc la toți cari au muncit și au arătat atâta

bunăvoință în aceste împrejurări serioase. Și în anul
acesta vom

aveă încă multe greutăţi, însă cu sprijinul

tutulor și cu energie le vom învinge și vom asigură astfel
României un nou avânt, avuţie și propăşire.
Cu vie dorinţă, că tot ce gândesc și simţesc, tot
ce inima Mea cuprinde pentru iubitul Meu popor să :
poată împlini, vă aduc mulțumirile Mele cele mai sincere, pentru cuvântările patriotice și pentru urările
voastre, aşă de calde, adresate Mie şi Familiei Mele,
și vă poftesc din tot sufletul ani mulţi şi fericiți.

afin
Cuvântare

|

la investitura |. P. S. S. Mitropolitului Moldovei şi a
PP. SS. LL. Episcopilor Huşilor şi al Dunării-de-Jos.
14 (27) Fevruarie 1902.

Înalt Prea Sfintite Părinte,

Marea Adunare alegându-Te ca Archiepiscop şi
Mitropolit al Moldovii şi Sucevii, cu vie mulțumire
Te-am întărit în această înaltă treaptă, și Ţi-am încredințat, după vechile datine, toiagul arhiepiscopal.

Înalt Prea Sfinţia Ta înlocuești pe un păstor care

mai mult de un sfert de veac,
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a ţinut

cu

vrednicie
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cârja mitropolitană a Moldovei
și, pătruns de înalta
sa chemare, n'a încetat până la
sfârșitul vieţii a închină puterile sale binelui biserici
i. În vremurile car-

muirii sale,

dânsul

a avut fericirea de a târnosi
biserica Mitropoliei vechii capitale a
Moldovei, şi de a
ved

ea desăvârșită opera începută de
fericitul întru po.
menire Veniamin, după ce rămăse
se timp îndelungat
O măreaţă ruină, un corp fără sufl
et, precum am zis
atunci în cuvântarea Mea. Astfel
numele lui Veniamin

deapururea va rămânea nedespărţit
de acest sfânt

la:
caș, ca şi de Seminarul său,
Poţi fi mândru, Înalt Prea Sfinte Pari
nte, că eşti
chemat în capul unei aşă însemnate
eparhii care cu:

prinde ţinuturi bine înzestrate de Dum
nezeu, unde pie-

tatea strămoșească a ridicat atâtea sfinte
locașuri, amin.
titoare de fapte mari.
Nu Mă îndoesc ca vei înconjură de
o cuvioasă
grijă aceste comori istorice, nedeslipite
de tradiţiunile
de evlavie ce împodobesc acest Scaun,
Și că vei păşși
fără şovăire pe aceste urme neșterse
, răspândind cu
dragoste cuvântul Mântuitorului şi înta
rind credinţa în
inima poporului așă cum ai făcut cu
atâta sârguință

și neclintire în eparhia Dunării-de-Jos.
Urările Mele călduroase însoțesc pe Înal
t Prea
Sfinţia Ta pe scaunul mitropolitan al Mold
ovii şi Su
cevii.
Prea

Sfintite Episcop al Hușilor,

*

Eşti chemat la o eparhie care a dat păst
ori laambele scaune mitropolitane ale țerii. Prin
virtuțile
şi blândeţea lor ei au știut a-și câştigă o
nemărginită
408
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dragoste şi veneraţiune. Am toată încrederea că Prea
Sfinţia

Ta le vei fi un vrednic

deplin cu râvnă

urmaș

care-şi

va în-

şi hărnicie marea sa chemare

gându-Ţi astfel iubirea turmei Tale sufleteşti.
Prea

atră-

Sfinhte Episcop al Dunărui-ale-Jos,

În urma chemării părintelui Parthenie la scaunul
mitropolitan al Moldovii şi Sucevii, ai fost ales și
Te-am întărit la o eparhie care îmbrățișează ambele
țărmuri ale Dunării. Acolo Te așteaptă însemnata sarcină de a săd), în ogorul deja bine pregătit de premergătorii Tăi, iubirea de patrie împreună cu simţemântul religios; propăvăduește dar cuvântul Evangheliei,
în limba străbună,

neuitând niciodată că mărirea ţerii

este o menire a Bisericii ca și a Statului,
apururea

nedespărţiți

intru

îndeplinirea

ambii

de-

aspiraţiunilor

naţionale.
Înalt Prea

Sfintite şi Prea

Sfinhiti Părinh,

Plin de încredere că veţi păstori cu blăndeţe și
osirdie

turmele

ce vă sunt

încredințate

dreptă toate silințele voastre
țarea

Bisericii

române,

vă

întru

urez

şi că veţi în-

cinstirea

mulţi

ani

și înălfericiţi

în

eparhiile voastre.
|
Din adâncul inimii vă mulţumesc pentru mărturisirile de credinţă şi devotament ce daţi Mie și Familici Mele.

gg
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Mesagiu

la închiderea

Corpurilor

26 Fevruarie

Domnilor
Domnilor

(11 Martie)

Legiuitoare.

1902.

Senatori,
Depulat,

Sesiunea actuală a Corpurilor Legiuitoare își iea astăzi sfârșitul, după o activitate ale cărei roade binefăcătoare, pentru însănătoşirea finanțelor noastre și a
creditului ţerii, se resimțesc de pe acum.
Aţi votat al doilea buget echilibrat mănţiinduil în
suma

vedeă

de

cheluteli

a

celui

că acesta se va

dat dar o nouă

dovadă

precedent,

încheiă cu
că

sunteţi

un

de

şi se

excedent.

hotăriți

a

pre-

Aţi
urmă

politica de reculegere economică, pe care domniilevoastre ați inaugurat-o, în primăvara trecută, cu atâta
energie de muncă și cu atât devotament pentru binele
obștesc. Această direcţiune sănătoasă a permis totodată,
fără a slăbi echilibrul bugetar, a aduce o dreaptă ușurare a contribuabililor, reducând impozitul imobilelor
urbane şi revenind la taxa pe hectar a prunetelor și
a viilor.
Strâns legată de buget este legea generală a
pensiunilor, menită a asigură pe Stat şi pe pensionari în contra fluctuaţiunilor periculoase de până
acum. Prin votarea legilor financiare propuse de guvern,

aţi regulat

restul

de

dificite ale ultimilor ani şi

aţi repus tezaurul public în starea normală în care
el trebue să rămână în viitor.
Domniile-voastre aţi aşezat administrarea averilor
bisericești pe baza solidă a răspunderii și aţi votat o
lege de organizare a meseriilor, care asigură desvoltarea temeinică a unei părți a muncii naţionale.
410
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Intrând cu deamănuntul în studiul celorlalte pro:
iecte de legi, cari vi sau propus de guvernul Meu,
unele au fost discutate cu spiritul matur, care a caracterizat lucrările domniilor-voastre, pe celelalte le-aţi
pregătit

astfel încât aţi înlesnit, în acest

mod,

lucră-

rile sesiunii viitoare.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Eu vă mulţumesc de sprijinul ce aţi dat guvernului Meu în greaua sa misiune; iar ţara vă va fi
recunoscătoare, că, pătrunşi de primejdia ce ne ameninţă şi pe care aţi înlăturat-o la timp, aţi știut să vă
ridicați la înălţimea datoriilor ce cu toţii avem către
Patrie, săvârşind o operă trainică, care a restabilit de-

plina încredere în puterile României şi ale căreia rezultate binefăcătoare se vor resimți încă într'un viitor
depărtat.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

Să rugăm pe A-Tot-Puternicul Dumnezeu să reverse binecuvântarea sa asupra noastră şi să nu înceteze

a ocroti,

ca

în toată

vremea,

scumpa

noastră

Românie.
Sesiunea actuală a Corpurilor Legiuitoare este închisă.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru de Finance şi ad-interim al Răsboiului, D. Sturdza; Ministru de Interne, P. S. Aurelian;
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Ministru Justiţiei, C. I. Stoicescu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Spiru Haret; Ministru Lucrărilor publice şi ad-interim al Afacerilor Străine, Ion I. C. Brătianu; Ministru Agriculturii, Industriei, Co-

merțului

şi Domeniilor, B. M. Missir.

4
Cuvântare

la serbarea dela Ateneu pentru jubileul de 25 de ani
dela proclamarea independenței.
83 (21) Maiu

rgoz.

D. A. Sturdza, Preşedintele Consiliului
Răsboiu, reaminti în cuvântarea sa dorinţele
1857, alegerea M. S. Domnitorului, pregătirea
Bulgaria, şi închee cuvântarea cu următoarele
<Serbăm

şi Ministru ad-interim la
Adunărilor naţionale din
armatei şi isbânzile din
cuvinte:

această zi mare a unei glorioase Domnii cu atât mai multă

încredere în viitorul Regatului, că Maiestatea Voastră este astăzi încunjurat de Moştenitorul Tronului şi de tânărul Principe, care-l va fi urmaş.
<Salutăm cu toţii pe Maiestatea-Voastră, ca pe Salvatorul Patriei,
ca pe Întemeietorul Statului independent al României, ca pe Conducătorul înțelept şi harnic al poporului român, ca pe Marele Căpitan al
oştirii româneşti într'o acţiune răsboinică, care a încununat cu lauri
neperitori armata noastră şi armata uneia din cele mai puternice împărăţii
din lume.
«Aţi îndreptat poporul român pe cale sănătoasă şi aţi dat paşilor
lui un rost cumpănit şi energic totdeodată, ca să se făptuiască la timp
cele de cuviinţă; credincioşi Patriei, să dovedim lumii că vitejia strămoşească viează în inimiie noastre, şi că vrednici am fost să oferim
Maiestăţii Tale, ca simbol al faptelor desăvârşite, Coroana de oțel, la
care Românii şi străinii se uită cu respect şi încredere,
«Poporul Român întreg Vă salută cu iubire, cu respect şi cu admiraţiune,

căci sub conducerea

Voastră

Românii au izbutit, prin propria

lor muncă, să-şi asigure o poziţiune respectată şi importantă

în lume»

M. S. Regele răspunde:

Mulţumesc din suflet pentru cuvântarea

patrio-

tică, care a încălzit inimele noastre. Sunt adânc mișcat că armata a ales a 25-a aniversare a răsboiului,
spre a-Mi arătă din nou, prin un semn vădit, drgostea
şi credinţa sa. Primesc aceste frumoase daruri cu atât
412
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mai mare bucurie cu cât ele Îmi vor aminti timpurile
fericite, cari am petrecut împreună și faptele glorioase
săvârşite de armată sub ochii Mei.
Biruinţele sale au întemeiat renumele ţerii și ridicat
Regatul. Trei generaţiuni sunt reprezintate pe acest
tablou. Să dea Cerul ca urmașii Mei să păstreze şi
să mărească încă moştenirea Mea și ca generaţiunile
viitoare să fie vrednice de strămoșii lor.
Încă odată mulţumesc călduros pentru dovezile de
afecțiune şi devotament ale armatei.
Puteţi fi bine încredinţaţi că, la privirea acestei colecţiuni

de portrete

adunate

în acest

album,

gându-

rile Mele vor fi atrase cu cea mai vie simpatie asupra marei familii militare, în fruntea căreia sunt mândru

a Ma găsi.

sp
Alocuţiune

la țintuirea steagului Batalionului 2 Vânători.
9 (22) Maiu 1go2.

Acest batalion, care a luat o strălucită parte la
cucerirea redutei Griviţa, spre a răsplăti sângele vărsat de bravii săi luptători, de astăzi înainte va avea
inalta favoare de a purtă numele de al 2-lea batalion

de vânători «Regina Elisabeta».
“3
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" Ordin

de

zi

către

armată

pentru directive, disciplină şi pentru desfiinţarea bătăii.
o (23) Maiu 1go2.

Ostaşi,
Este un pătrar de veac de când armata Mea a arătat, pe câmpul de răsboiu, vitejia şi vrednicia ei.
De atunci şi până în ziua de astăzi, ea nu s'a mulțumit cu laurii câștigați în bătalii. Mam încredinţat, din
inspecții, din relaţiile cu corpurile ofiţerești şi din ma.
nevre, că sa muncit, că s'au făcut progrese neîndoioase, şi că armata este pregătită pentru momentul
când ţara va avea iarăş nevoie de dânsa.
Am ales dar această zi de sărbătoare și de glorioasă amintire, pentru a da conducătorilor scumpei Mele

armate, ca semn de recunoștiință pentru munca desăvârşită și de îndemn pentru munca viitoare, următoarele directive:
I. Conducerea rasboaelor şi luptelor moderne se

întemeiază pe instrucţia individuală a ofiţerilor, a gradelor inferiore și a soldaţilor, precum

și pe

hotărtrea

şi inițiativa conducătorilor de trupă.
Pentrua lucră în această direcţiune, am hotărit a
se da de acum înainte comandanților de unităţi, resîn general șefilor de corp de orice armă, și în special
comandanților de companie, de escadron şi de baterie—libertate în alegerea mijloacelor pentru instrucţia
şi educaţia teoretică și practică a trupei, ce stă sub

comanda lor, fixându-se numai principiile de urmat și

termenele perioadelor de instrucţie.
414
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ponsabili de formarea inferiorilor încredințaţi lor— adică
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Cel mai bun corp de infanterie va fi acela: care,
după mai multe zile de marş, va rămânea neslăbit în
puterea sa; care se va desfăşură mai repede ; care se
va arătă mai cu dibăcie în luptă; care va fi cel mai
bun la tragere.
|
Cel mai bun corp de cavalerie va fi acela: care se
va obișnul a străbate distanțe mari, ajungând la des:
tinaţie cu caii în stare de a intră în luptă; care va fi
format mai mulţi călăreţi deştepţi pentru serviciul de

recunoaştere
Cel mai
va mișcă cu
mai exact şi
Datoria
curent

și de cercetare.
bun corp de artilerie va fi acela : care se
mai mare repeziciune, care va observă
va trage cu toată precisiunea.
trupelor technice va fi de a rămâneă la

cu toate

inovaţiunile' moderne.

Comandanții de corp de armata, de divizie şi de
brigadă, vor da cea mai mare importanţă serviciului de
tragere şi vor veghiă ca el să ocupe trupele în tot
cursul anului, iarna ca şi vara. La diferitele și desele
lor inspecţiuni, ei se vor convinge mai cu seamă de
rezultatele instrucției practice pe câmp, şi de modul
cum comandanții de unităţi mai mici instruesc și conduc trupele lor. Ei se vor încredinţă de aproape despre mersul exerciţiilor și marșurilor şi de ținuta ofițerilor la exerciţii, la prezentare și la paradă, despre
progresul administraţiei și al cunoştinţelor științifice și
teoretice.
Cer dela toți ofiţerii cunoștințe profunde și solide, depărtate de superficialitate.
2. Disciplina este temelia armatei. Ea se reazemă:
pe dreptate, pe nepărtinire, pe iubirea şi încrederea
reciprocă a superiorilor și a inferiorilor, pe arta de a
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porunci clar şi cu chibzueală. Să se excludă dar ideia
că severitatea aspră poate ajunge la adevărata disciplină.
Doresc prin urmare ca, în aplicarea pedepselor
disciplinare la ofiţeri și la trupă, să se aibă în vedere
următoarele principii :
|
„__— Pedeapsa să nu fie răzbunătoare, ci îndreptătoare;

— Fiecare greșeală sa fie pedepsită numai cu o
singură pedeapsă, morală ori materială;
— Se va avea totdeauna în vedere caracterul
acelui care se pedepsește şi împrejurările cari au dat
naștere greşelii;
|
— La cazuri neînsemnate și la cei cari nu au avut
„încă nici o pedeapsă, se va începe cu pedepse mici;
|
— Se va pune o deosebită băgare de seamă în aplicarea pedepselor ofiţerilor, având în vedere pozițiunea lor socială și prestigiul lor milităresc.
— Doresc ca lovirea să dispară, în fine, cu desăvârșire din armata Mea.
Acest ordin de zi se va da la cunoştinţa tuturor
trupelor și comandamentelor.

Însarcinez cu punerea lui în aplicaţie pe Ministrul
Meu Secretar de Stat la Departamentul de Răsboiu,
care-Mi va raportă, în ziua de ro Maiu 1903, despre
modul cum acest ordin s'a executat.
Dat în Bucureşti, în ro Maiu 1902.
Carol,

ră
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Cuvântare

ia depunerea steagurilor vechi, din vremea răsboiului, în Sala

Tronului şi împărţirea celor nouă.
10 (23)

Serbăm

Maiu

1902.

a două-zeci şi cincea aniversare

a nea:

târnării României, consfințită de armată prin izbânzi

strălucite.
Cu steaguri desfășurate
varăşi au intrat cu hotărire
neperitori, din cari Regatul
Un sfert de veac, aceste
durile

voastre,

arătând

în frunte, vitejii voştri toîn luptă şi au cules lauri
a răsărit.
steaguri au falfâit în rân-

drumul

biruinții şi

ca simbol

al credinţii, jurat de ostași Patriei şi Regelui.
Sfașiate de gloanţe, ploi, furtuni, şi stropite cu sân:
gele eroilor noștri, vechile steaguri și-au împlinit da:
toria lor; ele vor fi depuse în sala Tronului alăturea
cu Coroana de Oțel, spre a le pastra generaţiunilor
viitoare, ca semne vădite ale faptelor răsboinice, cari
au întemeiat Statul român.
Am încredinţat regimentelor și batalioanelor cari
au luptat pe câmpiile Bulgariei, steaguri noua, binecuvântate de Biserică și impodobite de «Steaua Romaniei», «Virtutea Militară», «Crucea Dunării», ca falnică răsplată a vitejiei armatei și ca veşnică amintire
a timpurilor glorioase.
Steagul este pentru ostaș cel mai sfânt odor, dinaintea căruia trebue să ne închinăm cu dragoste şi veneraţie,

cea mai

înaltă expresiune a cinstei și a renu.

melui; în ceasuri de primejdie insă, el va fi călauzul
nostru, conducându-ne dela luptă la izbânda.
Cuvântări şi scrisori.—
II].
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Ferbintele Mele urări însoțesc aceste steaguri,
fiindcă cu dânsele vam încredinţat onorul Patriei, pentru care toţi trebue să fim gata a jertfi vieaţa noastră.
Sa trăească scumpa Mea armată !

Ze
Scrisoare

cătră Preşedintele Consiliului de Ministri.
11 (24) Maiu 1902.

Scumpul

Meu

Preşedinte

al

Consihulhui,

Memorabila aniversare de 25 de ani a proclamării
Independenţii, măreț sărbătorită de naţiune și armată,
Mi-a dovedit odată mai mult cât de adânc este sădită
în conştiinţa

tuturor

recunoştinţa pentru

acei cari au

contribuit la redobândirea drepturilor strămoșești, și
cât de viu şi călduros este simţemântul patriotic care
înflăcărează inima poporului român.
Maărturisirile nenumărate de dragoste și devoamentt
ce Ni sau dat cu acest prilej din toate părțile Româpiei atât Mie, Familiei Mele cât şi frumoasei noastre

armate, sunt nespus de scumpe sufletului Meu de Rege

şi Ostaș, căci în aceste momente simt că dorul Meu
de bine este recunoscut şi împărtăşit de Ţara întreagă.
Acum, când se sărbătorește acest însemnat period al istoriei noastre, care Ne-a dat neatârnarea şi
a redeșteptat conştiinţa naţională, nu Mă pot opri de

a-Mi arătă încă odată, către iubitul Meu popor și vred-

nica Mea armată, simţemintele Mele de recunoștință şi
de mândrie pentru acest frumos trecut, întrupat în vechile steaguri, — moaște sfinte încununate cu gloria
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Patriei, — cari pentru cea din urmă oară au lucit sub
ochii noștri mișcaţi.
Te rog, scumpul Meu Președinte al Consiliului,
să fii interpretul acestor simţeminte pe lânga Corpurile constituite,

autorităţile

Statului,

toate

persoanele

cari s'au grăbit a Ne reinnoi devotamentul lor, precum

şi pe lângă cetăţenii iubitei Mele Capitale, al căror patriotic avânt, în această împrejurare, s'a rostit mai vă:
dit și mai călduros, arătându-le că amintirea acestei
zile solemne va rămânea deapururea vie în sufletul

Meu recunoscător.

Dumnezeu să păzescă și să ocrotească prea iubita
noastră Românie.

Primeşte, scumpul Meu Președinte al Consiliului,
încredințarea simțemintelor de afecţiune ce-Ţi păstrez.

ep
Toast
la banchetul ofiţerilor de artilerie cu ocaziunea
aniversării a 25-a dela tragerea întâiului foc de tun la Calafat.
15 (28) Maiu 1902.

Simt o vie bucurie că Mă găsesc în mijlocul ofițerilor de artilerie, spre a serbă impreună cu d-voastre

memorabila aniversare dela Calafat.

|

Cu adâncă emoţiune am ascultat patriotica cuvântare rostită în numele întregului corp ofițeresc de ar-

tilerie şi prin care măreaţa epocă a gloriosului nostru
răsboiu este zugrăvită în colori așă de mişcătoare. Mulțumesc călduros pentru această nouă dovadă de credință ca şi pentru frumoasa reproducţiune a bateriei
Carol, care o primesc ca un dar foarte scump inimii

Mele şi ca amintirea întâiei lupte de artilerie.
419

1902

Mi-a
Un sfert de veac a trecut de atunci, neuitată
noastre
rămas ziua când puternicul glas al tunurilor
ho:
răsună pe țărmurile Dunării, vestind departe peste
un avânt
tarele ţerii că ceasul neatârnării a sosit; cu
apoi pe
vrednic de laudă regimentele de artilerie luptau
izbândă
câmpiile din Bulgaria şi deschideau drumul la
Vidin.
și
prin dărâmarea întăririlor dela Plevna, Rahova
Din sfărâmăturile acestor cetăţi, stropite cu sânşi
gele vitejilor noştri ostaşi, România s'a ridicat tare
o
oțelită ca un Stat de sine stătător, înconjurat de
aureolă care veşnic va străluci în istoria Patriei.
Artileria poate fi dar mândră de falnicul său trecut,
și țara împreună cu Mine ne putem rezimă cu încre
dere pe această armă, care și-a biruit un loc de căpetenie în armată. Deapururea ofiţerii de artilerie trebue să fie geloși de această înaltă poziţie și pătrunși
de datoria şi răspunderea lor, mai ales în privința însemnatului rol la care ei pot fi chemaţi pe câmpul
de luptă.
"Din partea Mea vă încredințez de dragostea Şi
ocrotirea Mea şi, ca o dovadă statornică a acestor simţeminte, am hotărit ca regimentul 1 de artilerie, care

a tras cel dintâiu tun, sub comanda Mea, asupra Vidinului, şi singurul în ființă la suirea Mea
poarte de astăzi înainte numele Meu.

Regina

pe Tron, să

dăruieşte regimentului 2, al cărui steag

M'a însoţit în tot timpul campaniei, portretul Meu exe-

cutat câţivă ani după răsboiu.

Doresc ca aceste distincţiuni să arate într'un viitor
mai depărtat că artileria s'a desvoltat și a crescut sub

domnia Mea întrun mod așă de repede, că Eu pot
privi astăzi cu mândrie 14 regimente și că în gloriosul
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răsboiu dela 1877 am împărţit cu dânsa primejdiile, luptele şi izbânzile.
|
Sigur fiind că marea şi fericita epocă a reinvierii
Românii este adânc întipărită în inima și mintea tuturor, ridic paharul Meu în onoarea artileriei, urându-i
un viitor tot așă de strălucit ca trecutul său şi ca dânsa
să rămâe de-a-pururea podoaba iubitei Mele armate.

«fn
Răspuns

la telegrama Locotenentului-Colonel Bode, Comandantul Regimentului de Dragoni de Hanovra No. 9, «Carol I», din Metz.
Sinaia, 14 (27) lulie 1902.

Cu cea mai vie plăcere primesc din parte-vă
„cuta ştire că a sosit acolo Cavaleristul Miron Costin
armata Mea și că drumul a fost făcut cu bine de
valerist și de cal, spre deplina Mea mulţumire.
Mulţumesc din toată inima Corpului Ofiţerilor
Regimentul Meu de Dragoni, ca și Comandantului

plădin
Cadin
său,

de primirea călduroasă ce au pregătit camaradului lor
român,

şi am o deosebită satisfacere că vizita ce ne-a

făcut-o d. Locotenent Heyi a fost întoarsă Regimentului Meu în aceleași condițiuni.

Capitanul Miron Costin are ordin de a-Mi aduce
ştiri despre sănătatea Comandantului d-voastre,
General Comite de Haeseler.

d-nul

Se

Ordin
Ragaz,

de zi către

30 August

armată.

(12 Septemvre)

1902.

Ostaşi,

Un sfert de veac se împlinește astăzi de când vitejii oşteni ai ţerii au reînviat
421
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virtute mili-
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tară, cucerind cu jertfă de sânge reduta Griviţa. Acest
măreț

fapt de arme

a întemeiat

renumele armatei

şi

va străluci pururea ca o pildă vrednică de urmat. Cu
mândrie puteţi privi pe un trecut glorios, care trebue
să fie pentru voi neîncetat un puternic îndemn în împlinirea sfintei voastre datorii.
Sunt deplin încredințat că, dacă scumpa noastră
patrie va avea din nou nevoie de serviciile voastre,
nu veţi rămâneă înapoi de bărbăția şi avântul bravilor
ostași din răsboiul neatârnării.
Mare este bucuria inimii Mele putând a vă ură,
în amintirea acestei zile de glorioasă memorie, noroc
şi izbândă.
Dat în Ragaz, la 3o August 1902.
a

Si

Toast
la banchetul militar din Târgovişte.
29 Septemvrie (12 Octomvrie) 1902.

Sunt tocmai treizeci de ani de când s'a întrunit
pentru întâia oară un corp de armată format din toate
unghiurile ţerii pentru manevrele mari, cari s'au isprăvit
la Targoviște. Atunci am amintit ca pildă faptele
răsboinice din secolii trecuţi şi am stăruit că ostașul

trebue să fie totdeauna pregătit spre a puteă împlini
sfânta sa datorie către Patrie. Cinci ani după concentrarea dela 1872, răsboiul a izbucnit și puterea și va-

loarea armatei au fost puse la încercare. Repede ea
și-a biruit un loc de onoare

stabilit renumele său.
422
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Serbăm dar în anul acesta cu mândrie a douăzeci
şi cincea aniversare a bătaliilor şi izbânzilor, cari împodobesc astăzi istoria noastră.
Laurii pe cari armata i-a câştigat prin vitejia sa
sunt pentru dânsa cea mai frumoasă răsplată, însă ea
n'are voe, n'are vreme ca să se odihnească pe ei, fiindcă
cerințele militare au crescut aşă de mult, că ofiţerii sunt

siliți a munci necurmat cu cea mai mare îngrijire şi
abnegaţie. La inspecții și manevre se poate judecă munca
lor și dacă o trupă îşi îndeplineşte toate condiţiile tactice.
Salut dar concentrările din astă toamnă cu o îndoită bucurie: mai întâiu că Mă găsesc din nou în
mijlocul scumpei Mele armate, care Mi-a dat şi în anul
acesta atâtea dovezi de dragoste şi de credință, că
inima Mea este adânc mişcată, apoi că pot exprimă via
Mea mulţumire Corpului II de armată și celorlalte trupe
pentru manevrele de estimp, cari sau executat, sub
conducerea

distinsului lor Comandant,

într'un mod sa-

„tisfăcător.
Sigur fiind că armata va răspunde oricând la aș-

teptările ţerii, ridic paharul Meu în onorul său şi în
deosebi pentru Corpul al Il-lea de armată.
Al doilea pahar închin pentru Târgovişte, acest
vechiu scaun domnesc, plin de amintiri istorice, pe cari
le păstrăm ca o falnică moștenire. Mulţumesc din tot
sufletul pentru călduroasa primire care am găsit îm-

preună cu armata în Dâmboviţa și capitala sa și urez
judeţului și orașului o desvoltare spornică și propășire,
și locuitorilor sănătate.

og
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Răspuns

la întâmpinarea A. S. R. Principelui Ferdinand al Bulgariei şi a
Primarului din Rusciuk.
29 Octomvrie (11 Noemvrie)
La intrarea în Rusciuk,

Primarul

1902.

rostise:

Sire, Oraşul Rusciuk este fericit a primi pe Maiestatea Voastră,
Suveranul frumoasei şi ospitalierei țeri, care în timpuri de restrişte a
fost un refugiu pentru

Bulgari, cari fugeau de

persecuţiuni,

care a îm-

părtăsit cu noi durerile şi bucuriile, şi ai cărei fii, având pe Maiestatea
Voastră în fruntea lor, au luat o parte demnă în răsboiul pentru desrobirea noastră.
Pătrunşi de simțeminte de recunoștință, consiliul municipal şi cu
mine, în numele populațiunii Rusciukului, urăm cu bucurie bunăvenire
Maiestăţii

Voastre

şi O rugăm

a primi

pâinea şi sarea,

Apoi, la masa din Rusciuk, A. S.R. Principele Bulgariei închinase:
Sire, Cu o adevărată satisfacţiune salut pe Augustul Vecin care vine
să-Mi întoarcă vizita pe pământul Bulgariei. Prezența Regelui României
printre noi este o dovadă de relaţiunile de amicie şi de bună vecinătate,
cari din

norocire

există între țara Sa şi a Mea.

Ţin să dau

Maiestăţii

Voastre asigurarea că Eu şi guvernul Meu nu vom neglija nimic spre
a strânge şi întări aceste bune relaţiuni. Această vizită are un preţ cu
atât mai mare pentru Bulgaria şi Suveranul Său, că ea coincidează cu
a douăzeci

şi cincea aniversare

a răsboiului

de eliberare, la care Maies-

tatea Voastră şi vitejeasca Sa armată au luat o parte glorioasă pe câmpurile de bătălie dintre Dunăre şi Baicani. Noi vom păstră cu credință
o aducere aminte recunoscătoare a acelor timpuri, În aceste simțeminte
ridic paharul Meu în sănătatea Maiestăţii Voastre, a Maiestăţii Sale
Reginei şi a Dinastiei Regale, precum şi pentru prosperitatea României. Ura!
M. S. Regele răspunde:

Adânc mișcat de amabilele cuvinte ale Alteţii
Voastre Regale, mulțumesc din toată inima pentru fru:

moasa și călduroasa primire ce Mi s'a făcut din partea Sa, din partea poporului Sau, a armatei Sale și
mai ales a orașului Rusciuk, ale cărui progrese, înde-

plinite în timpul domniei

Voastre,

M'au surprins cu

deosebire. Privesc ca o norocită coincidenţa că am venit
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„să întorc vizita Alteţii Voastre Regale în momentul când
se împlinește a două zeci și cincea aniversară a răsboiului glorios, care s'a desfășurat pe câmpurile de batălie din Bulgaria. Națiunea bulgară salută cu aceleaşi
simţeminte ca şi noi victoriile dobândite de armatele aliate
ruso-române. Aceste fapte nu pot decât să apropie ţerile noastre şi să întărească relaţiunile de prietenie,
cărora le dau un mare preţ, vizita Mea fiind o nouă
asigurare pentru desvoltarea lor în viitor. Formând ura-

rile cele mai sincere pentru fericirea Alteţii Voastre

Regale şi a membrilor familiei Sale, pentru zilele prețioase a Augustei Sale mame şi pentru prosperitatea
Bulgariei, ridic paharul Meu în sănătatea Alteţii Sale

Regale Principelui Bulgariei.

Sg
Reamintire
la masa

din

Plevna.

30 Octomvrie (12 Noemvrie)

rgo2.

Mulţumesc Alteţii Voastre Regele că Mi-a dat
fericita ocazie a revedeă împreună cu Voi câmpul de
bătălie dela Plevna, unde s'au decis sorții răsboiului
din 1877. Am resimţit o profundă emoţiune punând
din nou piciorul pe acest pământ sfințit, adăpat cu
sângele a mii de bravi ostaşi, în capul cărora am fost

mândru a Mă află. Aci am putut apreciă înaltele în-

sușiri militare ale armatei rusești, și aci armata Mea
a cules întâii săi lauri. Mormintele cari înconjoară
acest oraș sunt semnele văzute a luptelor sângeroase
cari, după îndelungate silințe, au fost incoronate cu iz-

bânda armatelor aliate. S'a împlinit un pătrar de secol
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de când ochii lumii întregi erau aţintiți asupra Plevnei, a căreia cădere a fos primită cu o vie satisfacere,
fără a împedică admiraţiunea tuturora pentru eroica
apărare a lui Osman-Pașa.
Istoria a înregistrat acuma strălucitele fapte ostășeşti, a căror memorie trebue să rămână cu atât

mai mult întipărită în inima popoarelor noastre, cu cât
ele au ajutat Bulgariei a întemeiă un Stat monarhic
României a făuri coroana sa de oţel. Alteța Voastră

Regală, remițându-Mi în persoană, înconjurat de bravii
Sai ofiţeri, cari s'au distins pe câmpurile de bătălie,
insemnele ordinului Său militar, a binevoit a Mă asigură, că poporul Său va ţineă o aducere aminte recunoscătoare armatei Mele. Graţioasa atenţiune şi asigurările de atunci M'au mișcat tot atât de adânc ca
și primirea entuziastă și simpatică ce Mi-a făcut orașul
Plevnei, sunt acum douăzeci și cinci de ani, ca învingător, precum și astăzi ca amic sincer al Suveranului
- Bulgariei. Mulţumind Alteţei Voastre Regale pentru
numeroasele dovezi de simţeminte afectuase şi pentru
primirea călduroasă, cu care am fost întâmpinat pre”
tutindenea în timpul acestor zile memorabile pentru
Mine, ridic paharul Meu în onoarea armatei bulgare,
care,

cu toate

că este

încă

tânără,

a dat dovezi

de

virtuțile sale ostășești; dar înainte de toate beau în
sănătatea Capului suprem al armatei bulgare, a Al-

teții Sale Regale Principelui Ferdinand.
A. S. R. Principele Bulgariei răspunde:
Sire, Simțemintele cari cuprind sufletul Maiestăţii Voastre, în aceste
locuri memorabile, Îmi sunt cunoscute şi cu deosebire scumpe. Mă întorc
la timpurile de acum 25 de ani şi văd dinaintea Mea acea Plevnă istorică
care, în timp de 5 luni, a atras asupra ei atențiunea pasionată a națiunei ruseşti și a celei româneşti, a acestor două popoare, ai cărora viteji
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fii au vărsat aici sângele lor în numele celui mai mare principiu creştin,—
emanciparea unui popor frate. Văd dinaintea Mea măreața figură
a Ţarului Liberator

la Poradim,

Bogot şi Studena,

unde,

împărtăşind

sufe-

Văd dinaiatea

Mea

rințele soldaţilor Săi, îi încuraja prin exemplul Său la acte frumoase
de vitejie, Văd dinaintea Mea sdravenile regimente ruseştişi româneşti
de sub comanda

bine chibzuită

a Maiestăţii Voastre.

acele mari fapte ostăşeşti, pe cari istoria le inscrie în analele sale cu
mândrie. Văd, în sfârşit, dinaintea Mea armata Maiestăţii Voastre, dându-se jertfă glorioasă Ja Griviţa şi la Opanez, în locurile aceste istorice

cari vor rămâneă veşnic marture a sacrificiilor făcute de poporul românesc, totdeauna amic pentru libertatea Bulgariei. Sunt fericit că
pot
să rostesc Maiestăţii Voastre recunoştinţa poporului Meu aici la Plevna,
în însuş locul unde sa depus cununa biruinței armatelor comandate
de
Voi cu atâta vrednicie, şi să urez ca victoria să însoţească totdeaun
a
viteaza armată română. Ridic paharul Meu în sănătatea Maiestăţii
Voastre, a nobilului Căpitan al glorioasei armate române,
e
s

Telegramă

către

Țarul

Plevna, 3o Octomvrie

Nicolae

(12 Noemvrie)

II.

1go2.

Aflându-Mă pe câmpul de luptă dela Plevna, Îmi
reamintesc cu o adâncă emoţiune vremea neuitată când
eram alături de Împăratul Alexandru, Augustul moş
al Maiestăţii- Voastre, împărțind cu EI, zi de zi, vicisitudinile luptelor memorabile cari au fost răsplătite,

după lungi sforțări, prin strălucita

victorie dela 28

Noemvrie.
Am depus astăzi, ca mătrurie a sentimentelor Mele
de recunoștință, o cunună pe mormântul vitejilor soldaţi ruși,

pe cari am

avut

cinstea de a-i aveă sub or-

dinele Mele; Ma felicit de această ocazie solemnă de
a reinnoi Maiestăţii-Voastre asigurarea viei Mele simpatii și a sincerei Mele afecţiuni.
Carol.
421

1902
M. S. Împăratul Nicolae II răspunde:
Sentimentele pe cari MaiestateaVoastră a binevoit a Mi-le exprimă vizitând câmpul de luptă dela Plevna, Mă ating viu şi preţuesc
din adâncul inimii Mele omagiul ce a plăcut Maiestăţii Voastre a aduce
victimelor

luptelor eroice cari au încununat

cu o glorie

neştearsă epoca

de înfrățire a armatelor rusă şi română. Rog pe Maiestatea Voastră să
primească, dimpreună cu toate mulțămirile Mele, asigurarea sinceră a
afecțiunii Mele nestrămutate.
Nicolae,

cp
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
13 (28) Noemvrie 1902.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Salut în anul acesta Corpurile Legiuitoare cu o
deosebită şi vie mulțumire.
Am serbat astă primăvară cu ţara întreagă aniversarea de un pătrar de secol a răsboiului victorios
şi a proclamării independenţei, a acelor fapte măreţe
din cari s'a înălţat Regatul României. În asta toamnă
amintirea faptelor ostășeşti a fost reinnoită pe însuş

câmpul de bătălie,

unde

s'a redeșteptat vitejia stră-

moşească în lupta crâncenă în care intraseră armatele
aliate ruso-române.
Primirea călduroasă ce am întâmpinat în Bulgaria din partea Principelui şi a poporului său a dat acestei amintiri o semnificare deosebită. Am fost încă
mișcat că simțemintele de recunoștință pentru România
sunt păstrate cu vioiciune şi că numeroasele legături
de vecinătate din trecut nu sunt uitate. Astfel, între428
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vederea dela Rusciuk și Plevna a
tenești dintre amândouă ţerile.
Sunt fericit a constată că
toate Statele sunt din cele mai
bândi acest rezultat numai prin
pănită,

care,

în acord

întărit relaţiunile prieraporturile noastre cu
bune. Am putut dopolitica noastră cum:

cu interesele noastre proprii ca

şi cu marile interese europeene,
rea

ne-au atras încrede-

tuturor.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

Situaţiunea noastră financiară Sa întărit în mod
atât de satisfăcător încât două bugete se încheiă cu.
excedente, iar sumele disponibile ale tezaurului public,
fiind destul de însemnate, sa putut plăti cu antici
paţie împrumutul provizoriu de 17.092.722 lei din primăvara trecută, al cărui termin expiră la 15 lunie viitor.
Guvernul Meu va prezintă acum al treilea buget,
în care

cheltuielile sunt

mănţinute

la

cifra

hotărită

în primăvara anului 1gor: de două sute optsprezece
milioane și jumătate lei.
Pentru ca excedentele să fie întrebuințate cu prevedere și folos pentru ţară și pentru a mănţine echi-

librul bugetar în viitor, Ministrul Meu de Finance va
propune modificările trebuincioase

la legea

contabi-

lităţii generale a Statului.
Sistemul actual al accizelor comunale pune pie:
deci numeroase transacţiunilor comerciale. Se -va su:
pune deliberărilor domniilor-voastre măsurile menite

a înlătură aceste piedeci şi a asigură comunelor o situaţiune financiară mai bună și mai stabilă
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Pentru a îmbunătăți şi a ajută folositoarea instituţiune a Băncilor populare, Guvernul Meu va prezintă
un proiect de lege, care le va da o organizare temeinică.
Așşezământul sănătos al financelor va avea o înrâurire priincioasă și asupra desvoltării intereselor
noastre economice. Constat chiar de pe acum cu plăcere că lucrările portului Constanţa, conduse cu energie de Serviciul nostru technic, ca şi acele ale căilor
ferate, au dat exportului acestui an un avânt atât de
însemnat, încât putem privi cu încredere desvoltarea
comerciului nostru maritim.
„Pe lângă proiectele de legi rămase din sesiunea
trecută, se vor propune diferite măsuri pentru a înlesni aplicarea exactă a legilor existente şi buna func-

ţionare a administraţiunii.
Reforma învățământului public, votată anul trecut,

a început a fi aplicată, dând şcoalelor o direcțiune
practică, conformă trebuinţelor ţerii şi cerinţelor unui

Stat modern.
Serbările comemorative ale acestui an au produs
în armată cea mai mare însufleţire spre'muncă bărbătească. Oștirea își urmează progresul firesc; iar directivele date vor desvoltă tot mai mult —în conducători simţemântul datoriei şi al răspunderii,
— în armată convicțiunea că ea este nu numai apărătoarea
fiinţei Statului, ci totodată o puternică instituțiune de
cultură a poporului.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Pronia cereaşcă a binecuvântat silințele ţerii pentru a învinge o situațiune de o greutate excepțională.
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Sunt convins că, animați de un patriotism luminat,
veţi urmă și de ac! înainte cu aceeaş râvnă și abne.gațiune munca care a produs roade atât de îmbucurătoare și veți da Guvernului Meu sprijinul necesar
pentru a ajunge la țelul ce-l avem cu toţii: fericirea
scumpei noastre Patrii.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările DomniilorVoastre.
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.
Carol,
Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru al Răsboiului şi
ad-interim al Agriculturii, Comerţului, Industriei şi Domeniilor, D. A.

Sturdza”; Ministru
Pallade; Ministru

Justiţiei, Eug. Stătescu; Ministru de Interne, G. D.
Lucrărilor publice, C. 1. Stoicescu ; Ministru Culte-

lor şi Instrucțiunii publice, Sp. Haret; Ministru Afacerilor
loan I. C. Brătianu; Ministru Financelor, E. Costinescu.

Străine,

«fn
Alocuţiune

către ofițerii de infanterie,
25 Noemvrie (9 Decemvrie)

1go2.

Primesc cu vie mulţumire acest frumos dar, ca o
nouă dovadă a credinţei armatei şi ca o scumpă amintire a răsboiului, în care infanteria a avut un rol aşă
de însemnat. Mă bucur ca aţi ales tocmai chipul unui
dorobanţ, care a câștigat în campania noastră o adevărată popularitate. Regimentele de infanterie şi batalioanele de vânători pot privi cu mândrie pe camarazii lor, cari au cules la Griviţa, Plevna, Rahova şi
Smârdan lauri neperitori. Acolo trupele pedestre au
întemeiat renumele lor; trofeele, cucerite pe câmpu-
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rile
ce
că
un

de bătălie, mărturisesc cu ce avânt au luptat și cu
vitejie au înfruntat toate primejdiile. Sunt convins
faptele răsboinice din trecut vor fi de a-pururea
puternic îndemn pentru viitor, și că armata nu va

uită nici odată marea epocă când s'a redeșteptat acuma
25 ani vitejia strămoşească. Mulţumesc pentru cuvintele călduroase cu cari-Mi oferiţi acest frumos dar, împodobit cu episoade ale răsboiului și care are un preț
deosebit pentru Mine.
sta

Toast

la prânzul dat la Palat pentru aniversarea luării Plevnei.
28 Noemvrie (11 Decemvrie)

1902.

M. S. Regele întrunise la prânz pe toţi ofițerii superiori, cari lup:
taserăla 1877—78, cărora le zise:

Cu vie mulțumire

Meu pe vechii Mei
împreună

am

întrunit astăzi împrejurul

tovarăși de luptă

ca să serbăm

a 25-a aniversare a luării Plevnei.

Nam putut da o sfințire mai înălțătoare glorioasei
aniversări a răsboiului, decât ducându-Mă Însumi pe
câmpul de bătălie, spre a depune, ca semn de veșnică
recunoștință,

cunune

pe

mormintele

acelora. cari au

căzut în lupte.
Adânc mişcat am stat în faţa osemintelor bravilor noştri oşteni, cari odihnesc acum, departe de vetrele lor, în pământ străin, însă Mi s'a pătruns inima
când Mitropolitul de Vratza, în frumoasa sa cuvântare
a exclamat arătând pe câmpul de luptă: «Sculaţi-vă din
mormintele voastre, Regele vostru a venita vă mul:
țumi pentru vitejia voastră.» Da! Am venit la Griviţa
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spre a Mă închină cu dragoste și veneraţiune înaintea
acestor vrednici fii ai țerii, cari au jertfit vieaţa lor pentru neatârnarea

României.

.

Un sfert de veac a trecut de atunci și faptele
răsboinice sunt încă vii în: mintea noastră ; însă mai
vie trebue să rămână în sufletul nostru amintirea eroilor, cari au scris cu sângele lor cea mai frumoasă pagină a istoriei noastre naţionale.
|
Serbând astăzi cu recunoștință a [două zeci şi
cincea aniversare a intrării triumfale a armatelor aliate.
ruso-române la Plevna, gândesc la toţi acei cari, sub
ordinele Mele, au condus trupele la izbândă. In amintirea acelora cari nu mai sunt, şi urând vieaţă lungă
celor

cari trăesc,

ridic paharul

Meu.

«fn
Răspuns

la felicitarea d-lui G. Gr. Cantacuzino,
a luării Plevnei.
28 Noemvrie

(11 Decemvrie)

la a 25-a aniversare
1902.

Adânc mișcat de cuvintele patriotice, prin cari
aţi salutat a 25-a aniversare a luării Plevnei, Mă gră-

besc a vă mulțumi din toată inima pentru sentimen-

tele de afecţiune
ocaziunea acestei
aşă de călduroși
doresc sănătate

și de devotament ce-Mi reînnoiţi cu
mari sărbători naționale, în termini
Şi aşă de măgulitori pentru Mine. Vă
deplină și toată fericirea posibilă.
af

Cuvântări şi scrisori.—II1,

i
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la Adresa

Adunării

2 (15) Decemvrie

Domnule

Deputaţilor.
1902.

Preşedinte,

Domnilor Deputati,
Privirea ce aruncaţi pe un trecut așă de bogat
în 'evenimente

istorice,

ca şi sentimentele de dragoste

„şi devotament ce Mi.le arătaţi din partea Camerei,
cuvinte aşă de călduroase, Îmi sunt astăzi îndoit de
scumpe, căci Mi le rostiți tocmai la aniversarea memorabilelor lupte pentru neatârnare și în fața acestor
steaguri, aşezate acum împrejurul Tronului, ca nişte

martori ai vitejiei armatei.
Gândul patriotic al Reprezentaţiunii naţionale de
a consfinți, prin un monumement neperitor, amintirea
drept cinstea eroilor căzuți
acestor timpuri glorioa— se,
pe câmpul de onoare și pildă pentru urmașii noştri,—
umple sufletul Meu de o vie şi adâncă mulțumire.
După cum ostaşul român și-a dovedit însuşirile
răsboinice acum 25 de ani la Plevna, la Rahova și la
Smârdan, tot așă şi cetăţeanul, în aceşti trei ani din
urmă, a arătat la rândul său virtuțile sale civice, primind voinicește grelele sarcini ce ni le-au impus îm|
prejurările.
Îmbrăţișând cu un patriotism .vrednic de laudă
opera de reculegere ce aţi inaugurat, Ţara a dat dreptate acelora cari au avut încredere într'însa şi nu s'au

îndoit de jertfele ce le poate primi când este vorba
de a înlătură o primejdie

fie politică, fie economică.
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Partea

desăvârşită,
noastre;

lora cari

nu

cea mai

după
vă

grea

cum

a acestei

dovedește

mai rămâne

se îndoiesc

încă

acum

de

opere

este astăzi

starea

financelor

decât să arătaţi ace-

vitalitatea

cu toate piedecile ce ne stau în cale,

noastră,

că,

statornicia nu

ne va lipsi şi că nu ne vom abate dela hotărirea noastră,
până nu vom atinge scopul ce ni l-am propus de a
așeză vieaţa noastră economică pe temelii sănătoase
şi neclintite.
Întru îndeplinirea acestui program de mântuire,
sunt convins că veţi da Guvernului Meu un sprijin devotat şi nemărginit, întregind astfel munca de Dumnezeu binecuvântată ce aţi început, spre
și întărirea Scumpei noastre Românii.

propăşirea.

În numele Reginei, al Familiei Mele şi al Meu vă
mulțumesc din adâncul inimii pentru caldele urări ce

Ne aduceți din partea Adunării Deputaţilor.
VE
Răspuns

la Adresa

6 (19) Decemvrie

Senatului.
1go2.

Domnule Președinte,
Domnilor Senatori,

Sentimentele de iubire și de nestrămutat devotament ce Mi-le arătaţi, în cuvinte așă de măgulitoare,

din partea Senatului, au găsit în sufletul Meu un răsunet adânc şi recunoscător.
Cu cea mai vie mulțumire am constatat că pe
ambele ţărmuri ale Dunării amintirile răsboiului sunt
neşterse în inima tuturor; în zilele din urmă încă Mi
435
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Sau dat dovezi scumpe şi nenumărate despre recunoştiința ce se păstrează iubitei noastre armate.

“Unanimitatea cu care Senatul s'a pronunțat pen:

tru ridicarea unui monument în amintirea răsboiului
Îmi dă o nouă mărturie de dragostea sa pentru armată, întemeietoarea și scutul independenței noastre
politice.
Cu drept cuvânt priviţi băncile populare ca o instituţiune binefăcătoare; sunt convins că ele vor fi întadevăr de mare ajutor claselor muncitoare, dacă vor
fi conduse cu prudenţă și înconjurate de un control

serios şi neincetat. Ele vor desvoltă printre săteni spiritul de economie și de asociaţiune, pârghia puternică

a propășirii și a bunului traiu—ridicând astfel starea
materială şi morală a acestor harnici plugari și buni
ostaşi, cărora dragostea Mea le este pe deplin asigurată.
l;
de înalta
— patruns
Sunt încredințat că Senatu
sa menire şi însufleţit de acest înţelept patriotism ce
l-a arătat în toate împrejurările,—nu va cruţă nimic

spre a desăvarşi munca roditoare şi binefăcătoare așă
de fericit începută, dând astfel Guvernului Meu un spri-

jin luminat și hotărit.
Va mulţumesc din adâncul sufletului pentru bunele și caldele urări ce aduceţi Reginei, Mie și Fami-

liei Mele din partea Senatului.

4)
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1903.
Ordin

de zi către

armată.

1 (14) lanuarie 1903.

Ostaş,

In anul care s'a închis, un sfert de veac s'a împlinit

de când oștirea a fost chemată a luă armele pentru
neatârnarea ţerii şi s'a acoperit în un răsboiu glorios
cu lauri neperitori. Eu însă am avut duioasa mulţumire

de a Mă duce, după 25 de ani de pace rodnică, pe
câmpul de luptă spre a revedeă aceste locuri sfinte și
neuitate unde vitejia strămoșească a reînviat și fapte
eroice

s'au săvârşit,

Depunând cunune pe mormintele

bravilor căzuţi,

am dovedit că se păstrează în inima Noastră o adâncă
recunoştinţă și o vecinicică amintire pentru acei cari,
implinindu-și datoria, au jertfit vieaţa lor pentru mărirea Patriei, și că numele acelor morți vor rămânea
nemuritoare.
Am deplina încredințare că ori în ce moment vom
aveă nevoie de braţul vostru, voi veţi fi vrednici de
bravii voştri camarazi şi că vă veţi sil de a fi pururea
437
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-

scutul neclintit a Țerii și mândria Mea; vă urez dar
din tot sufletul, cu prilejul anului ce începe, ani mulţi
şi fericiţi.
Dat în București, la 1 Ianuarie 1903.

og
Răspuns

la urările Inaltului Cler, ale Ministrilor şi ale
Corpurilor Legiuitoare.
1 (14) Ianuarie 1903.

larăş ne găsim pe pragul unui nou an şi numai
Dumnezeu ştie ce el tăinuește în sânul său. Am înălțat
dar ferbintele noastre rugăciuni către A-Tot-Puternicul,
ca să ne conducă pe calea necunoscută, care se deschide înaintea noastră şi să ne păzească de grije și
de necazuri.
Dea ca anul în care întrăm să fie binecuvântat și
să împlinească tot ce doresc pentru fericirea și pro-

pășirea iubitului Meu popor. Aceasta ar fi pentru Mine

dorul cel mai scump,

voastre

felicitări,

tot aşă de scump ca și caldele

cari găsesc

un

adânc

răsunet în

inima Mea.
|
Pătruns de vie recunoștință pentru nenumăratele
dovezi de dragoste şi de credință, ce primesc neîncetat
din ţara întreagă, urez din tot sufletul tutulor şi din
partea Reginei ani mulţi şi fericiți.
ste
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Răspuns

la felicitarea Primarului Iaşilor.
1 (14) lanuarie

1903.

Călduroasele urări ce am primit din partea celei -

dea doua a Mea Capitală, cum și dela locuitorii judeţului Iași, cu prilejul reînnoirii anului, au umplut inima

de o vie bucurie.
Mişcaţi de aceste nouă dovezi de iubire, Regina și
Eu mulţumim tuturor din suflet și dorim leșenilor și

Mea

întregului judeţ fericire şi propăşire.
Să
Scrisoare

către D. A. Sturdza,

Preşedintele

Consiliului

de Ministri, la

împlinirea vârstei de 7o ani.
Bucureşti, 25 Fevruarie

Scumpul meu
A

(10 Martie)

1903.

Preşedinte al Consiliului,

70 aniversare

a nașterii

tale, Îmi dă plăcutul

prilej de a-ţi aduce felicitările și urările Mele.
Partea însemnată ce ai luat la redeșteptarea naţională, prin o muncă neobosită de aproape o jumătate
de veac închinătă binelui obștesc, iubirea de ţară și
de neam, devotamentul către Mine și Dinastie care
te-a călăuzit şi însufleţit în toate împrejurările, sunt titluri

neperitoare la adânca Mea recunoştinţă.
În timpul din urmă, mai cu deosebire, când ţara

încercată avea nevoe de sfatul și sprijinul fruntașilor

săi, ai dat ostrălucită pildă de neclintită încredere,
de bărbătească voinţă şi de o putere de muncă nease439
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mănată. O izbândă deplină a încununat silinţele tale ;
iar România recunoscătoare nu va uită niciodată pe
vrednicul patriot, care a știut a învinge toate greutăţile, spre a înlătură primejdia ce o ameninţă.

|

Din adâncul inimii iți doresc deplină sănătate și
putere, ca să Mă pot bucură încă mulţi ani de sfatul
şi serviciile tale și-ţi reinnoesc, scumpul Meu Președinte
al Consiliului, încredințarea sentimentelor de înaltă stimă

şi de afecțiune ce-ţi păstrez neschimbat
Carol.
uzi
Scrisoare

către d-na

Pia lon. Brătianu, la inaugurarea

monumen-

tului lui Brătianu.
Bucuresti, 18 (31) Maiu

Doamna

1903.

Mea,

Cu gândul şi cu sufletul Mă asociez la solemnitatea de astăzi prin care poporul român răsplătește
patriotica muncă
a ilustrului Dv. soț, așezând în mijlocul

Capitalei un monument măreț spre veșnică amintire.
Nu poate fi o mângâere mai dulce, o întărire sufletească mai mare pentru Domnia-Voastră și pentru
Mine ca recunoştinţa ce se arată nemuritorului Ion Brătianu, care şi-a închinat întreaga vieață la mărirea țerii.
Această recunoștință cinstește de o potrivă pe acei
cari o simt şi pe acela către care se îndreptează.
Sfatuitor statornic credincios al Tronului, bărbat

de Stat înţelept, fruntaș printre fruntaşi,
tianu a meritat

vrednica

răsplată ce i se
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da astăzi,

1903.
iar monumentul ce i s'a ridicat va spune generațiunilor viitoare cât de însemnată a fost partea ce a luat
la neatârnarea naţională şi la întemeerea Regatului.
Cat pentru Mine, nu voiu uită nici odată devotamentul
cu care a servit Ţara şi Tronul, mai ales în vremurile de lupta; avântul sau generos, pururea îndreptat
spre

înălțarea Patriei; concepţiunea sa vie de nevoile

poporului, precum și această dulce și simpatică înfățișare care câștigă inimile şi ne desvăluiă o bunătate
de suflet fără de ură și de invidie.
Numele său va rămânea în veci nedespărţit de
aceste timpuri glorioase ale renaşterii noastre şi de
faptele răsboinice prin care s'a îndeplinit, cu ajutorul
lui Dumnezeu și cu vitejia armatei, visul secular al

Românilor.
Cu o adevărată bucurie Mă folosesc de prilejul
serbătorirei de astăzi spre a vă reînnoi, Doamna Mea,
încredințarea viei afecţiuni ce vă păstrez.
Sp

Document

la sfinţirea

comemorativ

castelului

Pelişor.

24 Maiu (6 Iunie) 1903.

|

Noi Carol 1 Rege

al României clădit-am această

casa alăturea de falnicul Castel

Peleș

pentru

iubiții

Noştri Nepoti sfinţită de biserică spre a atrage binecuvântarea cerului.
Noi Ferdinand Principe al României cu Maria Principesa primit-am această nouă clădire cu inimă recunoscătoare şi plină de dragoste.
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— Intrat-am cu ai noştri copii, Carol, Elisabeta și
Maria, în anul mântuirii 1903, iar al domniei Regelui
Carol 1 al XXXVIII-lea, în ziua de 24 Maiu.
Datu-i-am nume Pelişor.
După semnarea actului, M. S. Regele, adresându-Se către Nepoţii Săi,
Je ură să stăpânească noua locuinţă în deplină sănătate şi fericire,

vf
Act

de iundaţiune

după târnosirea bisericii reclădită

a M.-rei Sinaia.

26 Maiu (8 Iunie) 1903.

Această

sfântă şi Dumnezeiască

biserică cu hra-

“mul sfintei Treime, clădită din nou pe temeliile bisericei din 1846, spre lauda lui Dumnezeu, A-Tot-Puternicul ocrotitor al Regatului României, s'a sfiinţit în 26

Maiu anul mântuirii 1903 şi al domniei Regelui Carol |
al XXXVIII-lea de Arhiepiscopul și Mitropolitul UngroVlahiei Primat al României Iosif Gheorghian, înconjurat de Arhimandritul Nifon stariţul şi de întregul Sobor al Sfintei Manastiri Sinaia fundată la 1695 de Spătarul Mihail Cantacuzino, faţă fiind Majestatea sa Regele
Carol, Regina Elisabeta, Principele Moștenitor Ferdi:
nand, Principesa Maria, Principele Carol, Principesele
Elisabeta şi Maria, precum şi Ministrii, Dimitrie Sturdza,
Eugeniu Stătescu, Spiru Haret, Constantin Stoicescu,
Ion I. C. Brătianu, Vasile Lascar și Emil Costinescu;
Eforii Spitalelor Civile, Alexandru Sc. Ghika, Doctorul
Constantin Cantacuzino, General Dr. în rezervă An-

drei Fotino; Directorul Eforiei Spitalelor, Alexandru
442
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Culoglu, mulţi înalți demnitari ai Statului și adunarea
mare de popor din județul Prahova și împrejurimi.
Drept care sa semnat acest act spre vașnică a:
mintire.
Gfa

Cuvântare

după târnosirea bisericii M-rei Sinaia.
26 Maiu (8 Iunie) 1903,

Peste doua

veacuri au trecut de când Spătarul

Mihai Cantacuzino a

ridicat aci, în mijlocul pădurilor

nepătrunse, o bisericuţă cu chilioare, înconjurată. cu zi-

duri ca loc de reculegere și liman de odihnă şi adă-

postire pentru trecătorii rătăciţi. Sute de ani acest

sfânt așezământ a rămas departe de zgomotul lumii,
ferit de vijeliile ce zguduiseră ţara. Mai târziu, când mișcarea comercială între România și Transilvania a în-

ceput a se desvoltă, sa mărit schitul şi s'a cladit încă

o biserică mai

încăpătoare,

care a atras mii de cre-

dincioşi din toată împrejurimea.
Scumpe și dulci amintiri Ne leaga de această ve-

che biserică, acuma dărâmată, în care am înălţat cu
familia Mea mai bine de un sfert de veac, rugele Noastre către A-Tot-Puternicul.

În acest lung șir de ani, Mănăstirea Sinaia a fost
scaunul Meu domnesc, primind astfel o sfințire istorică.
În acest timp, doi ani după răsboiul glorios pentru neatârnare, valea Prahovei a fost înzestrată cu calea ferată, care a legat această regiune, odinioară sălbatică, cu ţara și streinătatea, şi s'a ridicat Castelul Pe-

leșului, devenit leagănul Dinastiei române. Tot atunci,
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ca prin farmec,.s'a înfiinţat pe poalele mănăstirei un

orășel care îl încinge ca un brâu minunat.

Astfel pustia, veșnic cutreerată de tâlhari şi făcători de rele, sa preschimbat în adevărat rai al cărui
renume trece departe peste hotarele României.

In faţa acestui avânt neaşteptat, Eforia a hotărit
să reclădească biserica cea mare pe vechiile ei temelii.
După o trudă de mai mulţi ani, o biserică nouă, bogat
împodobită,

se înalță astăzi înaintea

strălucește cu o nouă
tarea şi însemnătatea
potele răsună departe
răș pe credincioși la

ochilor noştri; ea

splendoare, vrednică de desvollocului, și din turnurile sale cloprin munţi şi văi chemând iaslujbă.

Bisericele și mânăstirile sunt aproape

singurele

monumente ce ne-au rămas din trecut; ele au astfel
o însemnătate deosebită pentru istoria Patriei, căci inscripţiunile păstrate pe zidurile lor au fost de multe
ori singura călăuză a istoricului pentru a determină
domnia hospodarilor, obârșia neamurilor, cârmuirea vlădicilor şi faptele răsboinice.
Fie ca această

frumoasă

biserică

astăzi târnosită,

cu hramul Sfintei Treime, de înalt prea Sfinţia sa Mitropolitul Ungro-Vlahiei, Primat al României, în al
8-lea an al domniei Mele, să amintească încă în vre-

murile cele mai depărtate marea epocă a redeșteptarii

naţionale, a neatârnării şi a înălțării României.
Rog pe Dumnezeu să binecuvinteze acest sfânt

locaș, ridicatîn creerii Carpaţilor spre cinstea şi slava Lui.

Voiu păstră o amnitire scumpă de această frumoasă serbare, la care cu o vie plăcere am luat parte, şi
mulţumesc călduros Eforiei de însemnatul ti sprijin pen444
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tru desvoltarea şi îmfrumuseţarea Sinaiei de care ne
putem mândri astăzi șipe careo privesc ca un adevărat
mărgăritar al Regatului României.

“ZP
Cuvântare

la serbarea jubileului de 50 ani dela inființarea Şcoalei

|

de Agricultură dela Herăstrău.
1 (14) Iunie 1903.

Cu mare plăcere serbez împreună cu d-voastre a
5o-a aniversare a fondaţiei Scoalei de Agricultură şi
mulţumesc din suflet pentru caldele cuvântări şi bunele
urări ce-Mi exprimaţi. N'am trebuință a vă încredinţă
cât de viu este interesul Meu pentru agricultura noastră,
pe care o privesc ca un izvor nesecat al bogaţei ţerii. Nu
putem mulțumi destul lui Dumnezeu că a binecuvântat
România cu un pământ așă de mănos, care cere numai
o muncă bine îngrijită. Suntem dar datori ca să îm-

bunătățim întinsele noastre câmpii şi să desvoltăm agri-

cultura noatră, astfel ca productele noastre să poată
luptă cu acele ale altor ţeri pe pieţele Europii.
Doresc din suflet ca această școală, a cărei temelie am pus-o, sunt acum 35 ani, să îndeplinească și în
viitor înalta și frumoasa-i chemare, şi ca tinerii elevi,
cari primesc aci un învăţământ teoretic și mai ales
practic, să închine munca și cunoştinţele lor cu totul
agriculturii și în folosul scumpei noastre ţeri.
Sa
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Telegramă

către Cardinalul Oreglia, după moartea Papei Leon XIII.
12 (25) Iulie 1903.

Adânc mișcat de nereparabila perdere a Bisericii
catolice în persoana venerabilului Pontifice, rog pe

Eminenţa Voastră să fie interpretul viei Mele pareri de

rău pentru această perdere și al respectului de care sunt
cuprins pentru memoria neperitoare a aceluia care,
întrun sfert de veac, a prezidat într'un mod atât de

demn la destinele Bisericii.
Se
'Toast.

in onoarea delegaţiei Regimentului rus de Wologda,
«Carol 1.»

No. 18

16 (29) Iulie 1903.

Salut eu o vie plăcere delegaţia regimentului Meu

de « Wologda».

Îndoita legătură care Mă unește de

dânsul ca șef și ca fostul său comandant suprior, Îmi
este cu atât mai scumpă cu cât regimentul sa luptat
sub ochii Mei cu o aşă mare vitejie. Cu prilejul a celei
de-a 25 aniversare a victoriilor repurtate în jurul Plevnei, am

revăzut

cu emoţiune

câmpul

de bătae,

unde

miile de viteji ai armatelor aliate şi-au vărsat sângele
lor; și am depus în semn de amintire pioasă o coroană
pe monumentul funerar al eroilor căzuţi din regimen:
tul 18 « Wologda». Celebrarea centenarului său Mi-a
dat din nou plăcuta ocazie de a-i arătă simpatia Mea,

și sunt fericit de a o putea confirmă personal astăzi,
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urând regimentului Meu toată fericirea şi ridicând
pa-

harul Meu în sănătatea Maiestăţii Sale Împăratului Ni.

colae II şi în gloria vitejii sale oștiri.

“tape

Răspuns

la felicitările Preşedintelui Consiliului de Ministri
pentru
naşterea A. S. R. Principelui Nicolae-Ferdinand.
Bad-Gastein, 6 (19) August 1903,
La 5 (18) August,

A. S.R.

Principele

Ferdinand

telegrafiase

Sinaia, Preşedintelui Consiliului ad-interim, Eugeni
u Stătescu:
Am

bucuria de a vă anunță că Principesa, prea

iubita

Mea

din

Sotie,

a aat naştere unui fiu, astăzi la orele zo Şi Z0, căruia
i-am dat numele
de Nicolae Ferdinand.
După

facerea actelor de

naştere,

Consiliul

de Ministri

M. S. Regelui o felicitare, la care M. S, Regele
răspunde :

adresează.

Mulţumesc din suflet pentru călduroasele urări
ce

d-voastre Îmi trimeteţi în numele Consiliului de
Ministri.

Inima Mea este plină de bucurie că viitorul Dinas
tiei
este asigurat prin naşterea unui a! doilea prinţ.
ad
Răspuns

la felicitarea Senatului.
“Bad-Gastein, 6 (19) August 1903.

D-lui P.S. Aurehan,

Preşedintele

Senatului.

Calduroasele urări ce d-voastră Îmi exprimaţi
ca

Preşedintele Senatului au un deosebit preţ pentru Mine.
Primiţi viile Mele mulţumiri pentru asigurările de

dragoste şi credinţă ce-Mi reînnoiţi cu ocazia ferici
tului

eveniment în Familia Mea.

ag
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Toast
“la prânzul din Craiova, după manevre.
29. Septemvrie (2 Octomvrie)

1903.

Am simţit o vie satisfacţie că manevrele din ăsttimp s'au săvârşit imprejurul vechiului scaun al Olteniei,
a cărui inimă a batut totdeauna pentru patrie și armată.

Multe şi scumpe legături ne unesc cu Oltenia. De
aci a plecat întâiul semnal al răsboiului pentru nea-

târnare. De aci armata a trecut Dunărea, spre a se
întoarce acoperită cu lauri. Numele Calafatului şi al
Corăbiei rămân dar neşterse

în amintirea

noastră. Bă-

talia dela Rahova în mare parte a fost câștigată de
Olteni: cu sângele lor ei au pecetluit această frumoasă
izbândă.
Faptele glorioase din trecut sunt o puternică garanţie că ţara se poate rezemă cu încredere pe armată.
Noi însă trebue să muncim fără preget spre a putea împlini. ori când datoria noastră.
Cu mare plăcere am constatat buna stare a Cor-

pului I de armată și că fiecare se silește să răspundă

la așteptările Mele.

Mulţumind pentru modul cum s'au prezentat tru:

pele cu ocazia manevrelor, închin paharul Meu în onorul
Corpului | de armată.

AI 2-lea pahar îl ridic cu inima caldă pentru Ol-

tenia, această frumoasă

parte a ţerii, :care strălucește

„cu un scump mărgăritar al Coroanei României.
Craiova s'a distins totdeauna ca centru de înaltă
cultură, deșteptând simțemântul patriotic. Astfel s'au
păstrat neatinse limba și moravurile țerii și s'au desvoltat însuşirile răsboinice și virtuțile civice.
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Dorind ca Oltenia să rămaie cre
dincioasă vechilor
sale tradițiuni, mulţumesc din
suflet pentru călduroasa
întâmpinare, care M'a mișcat adâ
nc, râmâindu-Mi ne.
uitată, precum şi pentru dovezile
de dragoste, de care
am fost înconjurat din partea iubi
ţilor Mei Craioveni

în timpul șederii Mele în mijlocul
lor.

Cu inima recunoscătoare închin
paharul Meu pen:
tru Craiova, urând orașului toată
fericirea, cetăţenilor
sanatate și judeţului Dolj prospe
ritate.

«fin
Ordin

|
i

de

zi către armată,
Sinaia, 29 Octomvrie (a Noemvrie
) 1gog,

În urma

insp

ecțiilor, manevrelor şi revistel
or, am
putut constată zelul pus în executare
a ordinelor şi directivel

or Mele din ro Maiu 1902 și'vă exp
rim tuturora
via Mea mulţumire.
Urmând prescripţiunile acestui ordi
n de ZI, Cu exactitatea și cu energia care trebue
să o arate fiecare
ostaş, chiar în timpal de pace, spre
a fi vrednic și
la răsboiu, oștirea va păși inainte
pe calea progresului,
Am nădejdea că principiile arătate
de Mine vor pătrunde tot mai mult pretutindene
a și în fiecare moment activitatea voastră, ȘI că greu
tăţile, pe cari fireşte le întâmpinați înaintând şi pro
gresând, vor fi cu.
rând şi deplin învinse.
Se ţine socoteală de aceste greutăţi
și nu-Mi sunt
necunoscute cauzele, pentru cari dori
nțele Mele nu sau
îndeplinit incă pretutindenea în acelaş
mod. Cer însă
ca Comandanții generali Și superiori să
conlucreze cu
Mine din toate puterile, pentru ca dire
ctivele date de
"Cuvântări şi serisori.— 11].
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Mine să fie realizate spre binele oștirii şi pentru siguranța ţerii.
Reamintesc, în primul loc, că în rândurile armatei
trebue să domnească ca o lege nestrămutată, că ordinele primite de un ostaş nu se discută, nici nu se
supun la interpretări. Ostașul, care primeşte un ordin,
are sfânta datorie de a-l pătrunde și de a-i pricepe în:
ţelesul, țelul și folosul; iar executarea unui ordin trebue
să se desăvârșească fară şovăire, fără întârziere, îndată

după primire şi cu cea mai mare exactitate. Afară de

aceasta, nu trebue uitat că nu este destul a repeți și
a transmite un ordin primit; lucrul de căpetenie fiind
ca executarea ordinului transmis inferiorilor să se con:
troleze necontenitși cu sârguinţă, căci numai atunci

ajungem la un sfârșit mulțumitor. Astfel doresc ca Înnaltul Ordin de zi din ro Maiu 1go2 să fie aplicat pre-

tutindenea și în toată. întinderea sa. De aceea Sa și
înzestrat armata cu un nou regulament privitor la inspecţii și s'a împărţit oștirea după o nouă ordine de
bătae. Dar nu numai la inspecții, la critici și la conferinţele ce se ţin în cercurile ofiţerilor, subofiţerilor
şi elevilor doresc să se reamintească necontenit ordi-

nele Mele, ele trebue să vă călăuzească și în timpul

serviciului zilnic.
Este dorința Mea ca, în cel mai scurt timp, șefii
de corp și căpitanii comandanți să se obişnuească a
se bucură de iniţiativa și libertatea acordată lor.
Voesc ca permutările și detașerile prea dese în
armată care zdruncină mersul regulat al serviciului
și pregătirea pentru răsboiu, să fie reduse la strictul
necesar prin grija Ministrului de Răsboiu şi a Comandanţilor superiori.
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Doresc ca pedepsele sa se aplice cu
cea mai mare
băgare de seamă și cu cea mai
mare cumpăneală și
judecată în mod progresiv şi având
de ţintă îndreptarea.
Ministrul de Răsboiu va lua măsurile
necesare spre
a se controlă aceasta și a se face
răspunzători cei cari

greşesc.

Va îndemn din nou a conlucra
cu Mine pentru
ca lovirea să dispară din armata.
Reamintiţi gradelor
inferioare, că cel care lovește dov
edeşte că este lipsit
de alte mijloace pentru educaţiunea
soldatului şi că nu

merită,

prin

urmare, gradul său;

iar ofițerilor

că este

în contra demnităţii lor de a intrebui
nţă mijloace cari
nu ridică moralul soldatului ci apasă
asupra lui.
Reamintiţi-le că ei nu au numai dato
ria de a da
soldatului, într'un interval de timp,o câti
me de cunoştinți
teoretice şi practice; ci că trebue să
ridicăm pe omul
necult mai sus prin propria noastră
purtare şi influ-

ența

ei asupra lui. Ordon ca dorinţele Mele
în această

privire să fie executate cu toată sfin
ţenia.
In privinţa examenelor și studiilor de
orice cate.gorie, doresc ca țelul să fie mai mult desv
oltarea dreptei
judecăţi, decât încordarea nemăsurată
a memoriei. Comandanții inferiori, ofițerii şi subofiţe
rii trebuesc necontenit făcuţi atenţi, că a încărca pe
inferiorii lor cu
multe cunoștinţi învăţate pe dinafară
nu însemnează
altceva decât a se înşela pe sine și a înşa
lă şi pe superiorul care inspectează progresele desă
vârşite. In

cazărmi, ca şi în școli, trebue ca, pe lâng
ă dobândirea
unor cunoștinţi pozitive, munca principa
lă să fie în-

dreptată spre formarea şi desvoltarea caracter
ului tânărului român, adică spre formarea și desvolta
rea unei
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juducăţi, unei voințe şi unor apucături, dominate de
simţul datoriei şi al ordinei.
In urma manevrelor de astă toamnă aduc aminte
ca toate armele să aibă cu deosebire în vedere că te:
renul trebue întrebuințat cu multă băgare de seamă

şi că trebue mai ales să fim pătrunși de adevărul că
manevrele
lamentar

nu sunt numai un Joc, cu un număr

regu-

de formaţiuni, ci că se cere, înainte de luptă

ca şi în timpul luptei, o muncă continuă a judecății și
a hotăririi, nimerindu-se în fiecare situaţiune și condiţiune formaţia cea mai potrivită pentru a se mișcă
sau

a sta pe loc, şi că formațiunile să fie alese astfel

ca ele sa garanteze eficacitatea focurilor cari trebuesc
trase totdeauna cu liniște și cât se poate mai adăpo-

stit, sau dacă adăpostul lipsește, culcat, sau în genunchi.

Pentru a asigură progresele armatei, Ministrul Meu,
Secretar de Stat la departamentul Răsboiului, va îngriji următoarele:

1. Câmpurile de răsboiu ale Corpurilor de armată
mijloacelor financiare,

se vor pregăti în măsura

dar

cât mai neîntârziat, spre a primi în curând regimentele de orice armă, pentru exerciţii şi unități mai mari;

II. Se vor organiză asemenea câmpurile de tra-

gere în diferite garnizoane, spre a fi întrebuințate
fără întârziere.
III. Mi se va înaintă un proiect pentru înființarea
cu ziua de 1 Aprilie 1904 a Batalionului 9 de vână-

tori, cu garnizoana la Ploești, având efectivul de răspoiu şi făcând serviciul permanent de 2 ani, cu scutire
de orice gărzi
trupei însăși;

și corvezi,

452

afară

de

acele

necesare
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Mi se vor prezintă la 1 Aprilie 1904, următoarel
e
proiecte de regulamente:
4) Regulamentul asupra serviciului de garnizoa
nă;
5) Regulamentul asupra serviciului interior pentr
u
toate trupele;
d) Regulamentul tragerii în ţintă al infanterie
i;
d) Regulamentul asupra serviciului în campanie
;
€) Regulamentele pentru instrucția infanterie
i;
J/) Regulamentele pentru instrucţia cavaleriei
;

8) Regulamentele pentru intrucţia artileriei,
Dat în Castelul Peleş, la 29 Octomvrie 1903.

Carol.

ră
Mesagiu

la deschiderea

Corpurilor Legiuitoare.

15 (28) Noemvrie

Domnilor

1903,

Senatori,

Domnilor Deputaţi,

Sunt pătruns”de o deosebită mulțumire văzâ
nd
din nou Corpurile Legiuitoare întrunite imprejurul
Meu

astăzi, când, după ce am străbătut ani plini de
îngri:

jire,

am

izbutit să învingem

trat într'o situaţiune

normală.

mari greutăţi ŞI am in-

Nașterea unui al douilea Principe al Casei Mele
a

fost primită cu o bucurie cu atât mai vie de întregul

popor, cu cât el a văzut în ea o nouă garanție pentru viitor. Am fost adânc mișcat de nenumăra
tele
dovezi de dragoste și de devotament cari Mi-au
venit
cu acest prilej din toate părţile ţerii.

|
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Relaţiunile României cu toate Statele urmează a
fi din cele mai bune şi, prin atitudinea noastră ințeleaptă, am contribuit la mănţinerea păcii, țel urmărit
neîncetat de Puterile cele mari.
Domnilor
Domnilor

Senatori,
Deputaţi,

Sistemul financiar inaugurat în 1901 şi urmat cu
statornicie în timp de trei ani a dat roadele sale binefăcătoare. Regularea cheltuielilor după venituri reale
și pe deplin asigurate a avut de rezultat: înlăturarea
unei crize financiare din cele mai periculoase, ridica_rea creditului Statului şi trei excedente. Cu aceste
excedente putem îndestulă trebuințe cerute de desvoltarea şi progresul ţerii, fără a recurge ca altă dată
la împrumuturi.
Proiectul de buget pentru anul 1904-— 1905 este
alcătuit pe baza unui excedent, ca și bugetul exerciţiului curent. El se prezintă cu un spor, care provine
în cea mai mare parte din înscrierea de venituri şi

cheltuieli, cari până acum figurau numai în bugetele
comunelor, precum și din cheltuieli impuse de creşterea unora din veniturile Statului.
Desființarea barierelor şi reforma accizelor dau
rezultatele aşteptate, atât în ce privește încassările
fondului comunal, cât şi prin circulațiunea liberă şi fără
piedici în interiorul ţerii. Comunele rurale găsesc a-

cum în fondul comunal

un ajutor însemnat.

Paza fruntariilor încredinţată trupei cu schimbul

Sa

dovedit a fi neindestulătoare.

prezintă domniilor-voastre

Guvernul

Meu va

un proiect de lege pentru
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înființarea

unui

corp

permanent

sub

Grăniceri.

denumirea

de

Țara așteaptă cu încredere dela conlucrarea dom-

niilor-voastre cu Guvernul

Meu alcătuirea

vamal,

și de desvoltarea

care să

ţină seama

unui tarif
bogăţii-

lor noastre și de relaţiunile comerciale internaţionale.
Caile ferate, navigaţiunea şi porturile fluviale şi
maritime se îmbunătăţesc în fiecare an spre a corespunde cerinţelor crescânde ale comerciului nostru intern și extern.
Producţiunea petrolului a luat în timpul din urmă
un avânt

prin

însemnat.

înlesnirea

Ea

se va desvoltă

transporturilor

zervorii.

tot

mai

şi înființarea

de

mult

re-

|

Guvernul Meu va supune deliberării domniilor:
voastre o nouă lege pentru încurajarea industriei naționale; iar modificarea legei Burselor are de scop un

mers mai lesnicios şi o mai mare siguranță a operațiunilor comerciale.

Atenţiunea tuturor fiind îndreptată asupra populaţiunii dela sate, Guvernul Meu va prezintă un proiect
de lege pentru reorganizarea comunei rurale. Prin a:
această reformă, comunele vor fi mărite în scop de a
avea venituri mai însemnate, pentru a îmbunătăţi ad.
ministrațiunea și a îngriji mai de aproape sănătatea
publică, fără a'pune nouă sarcini asupra contribuabililor.
Învățământul public se desvoltă în mod normal
și satisfăcător pe baza ultimelor legi votate de dom.
niile-voastre. O dovadă îmbucurătoare că poporul recunoaște binefacerile învăţământului este că, în ultimii

doi ani numărul copiilor din şcolile primare a crescut

cu cincizeci la sută și că în comunele
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rurale s'au con-
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struit la opt sute săli de clasă. Învăţământul elemen.tar și inferior al meseriilor şi al agriculturii, înfiinţat
abia

doi ani, a dat cele mai

bune

rezultate.

În anul acesta situaţiunea materială a preoților
va căpătă o însemnată îmbunătăţire prin aplicarea

pentru prima oară a gradaţiunii, prevăzută
rmata,

acest

puternic

scut al ţerii,

de lege.
asupra

că-

reia veghez cu dragoste şi cu ochi neadormiţi, face
din an în an progrese neintrerupte. Buna stare a financelor a permis a spori efectivul armatei, ceeace

va îmboldi încă mai mult râvna și munca corpului ofi-

țeresc. Am putut constată din nou, cu ocaziunea ma:
nevrelor din toamna aceasta, că ţara poate avea în-

credere în oștirea sa, pentru care face jertfe neîncetate.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,
Rezultatele însemnate obținute prin munca d-voastre patriotică şi luminată Mă întărește în credinţa ce
am, că, strâns uniţi și în această sesiune, veţi pune
toate silințele și toată activitatea întru a asigură desvoltarea

şi întărirea

Statului,

dobândind astfel un nou

drept la recunoștința națiunii.
Dumnezeu A-Tot-Puternicul să binecuvinteze lucrările domniiior-voastre.

Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.
Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Răsboiului, D.
A. Sturdza; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor,
C. |. Stoicescu;

Ministru

de Interne, V. Lascar ; Ministru
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blice, Em. Porumbaru;
Haret;

Ministru

Ministru

Cultelor şi Instrucțiunii publice, Spiru

Afacerilor străine, Ioan I.C. Brătianu;

țelor, Em. Costinescu; Ministru

Ministru

Justiţiei, Al. Gianni.

Finan-

sp
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la întâmpinarea Preşedintelui expoziţiei organizate de « Asociațiunea română pentru înaintarea, şi răspândirea ştiinţelor».
21 Noemvrie (4 Decemvrie)

1903.

Sunt foarte recunoscător pentru cuvântarea caldă
cu care Mă salutaţi pe pragul acestei expoziţiuni, care
a atras, cum am aflat cu plăcere, aprobarea generală.
Sper că dorinţele ce-Mi exprimaţi se vor putea împlini
în al 40-lea an al Domniei Mele.
Progresele însemnate săvârșite în toate ramurile

activităţii noastre, într'un timp relativ scurt, au îndemnat pe bărbaţii, cari “au închinat cu râvnă ştiinţelor,

să arate ce poate produce o
îndrumată. Privesc, dar, cu
expoziţie ca o întreprindere
ca ea să aducă roadele cele

muncă statornică şi bine
vie satisfacţiune această
vrednică de laudă, şi urez
mai bune și să aibă o in-

fluenţă fericită asupra așezămintelor noastre de cultură,

ca și asupra desvoltării economice a ţerii. Trebue să
punem ştiinţa în serviciul agriculturii şi industriei, ŞI

să ne silim a le ridică asemenea la înălțimea

vărate ştiinţe.

unei ade-

Sigur fiind că silinţele voastre vor fi pe deplin
răsplătite prin marele avânt al ţerii, mulțumesc tuturor
cari au luat iniţiativa acestei expoziţii, pe careo voiu

vizită acum

cu un deosebit interes.
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către delegaţia ofițerilor de Geniu la primirea darului făcut
de dânşii
28 Noemvrie

(11 Decemvrie)

1903.

Ofițerii de Geniu prezentară ca dar M. S. Regelui o columnă de
bronz în felul Columnei lui Traian reprezentând răsboiul din 1877—78:

Primesc cu vie bucurie acest frumos dar pe care
ofiţerii din Geniu au dorit a-Mi oferi în amintirea glo.
riosului nostru

răsboiu,

și mulţumesc

călduros tuturor

pentru această dovadă de dragoste.
Însă darul cel mai scump pentru Mine
dința

armatei

pe care

Mă pot rezemă

este cre-

ca pe o stâncă

de granit.

Geniul a luat sub domnia Mea un avânt însemnat
și a devenit un adevărat corp de elită, distingându-se
prin marile sale lucrări şi servicii reale în timp de
pace ca şi în răsboiu.

Podul de lângă

Corabia şi întăririle împrejurul

Plevnei strălucesc astăzi în analele Geniului,
cât fortificațiile Bucureștilor și ale Siretului.

„

tot atât

Privesc dar cu mândrie şi încredere pe acest corp

şi sunt convins că dânsul va şti să păstreze locul de
onoare care la câștigat în armată.
Încă odată mulţumesc pentru cuvintele așă de bine
simţite ca și pentru atențiunea voastră şi sunt foarte
simţitor că aţi ales ca dar o copie a Columnei lui Traian
care a sădit virtuțile răsboinice pe țărmurile Dunării.
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la Adresa

Adunării

Deputaţilor.

II (24) Decemvrie 1903.

Domnule

Presedinte,

Domnilor Deputati,
Primesc cu o vie recunoștință, ca o rostire a sentimentelor

Naţiunei

întregi,

mărturisirele

de iubire şi

devotament ce Mile aduce Camera Deputaţilor.
Cu drept cuvânt puteţi fi mândri, d-lor Deputaţi,
de rezultatele dobândite prin înţeleapta cumpănire,
inaugurată acum trei ani, în cârmuirea finanţelor ţerii
și Mă bucur că sunteţi hotăriți a pastră aceeașş prudență și în alcătuirea bugetului viitor, spre a avea
astfel,
— prin excede
— nte
mijloac,
ele necesare pentru
săvârşirea lucrărilor menite a spori puterea noastră
de producțiune.
Sprijinul ce-l veţi da guvernului Meu întru aşeza:

rea tarifului vamal, în vedere de a asigură neatârna- |

rea noastră economică, și întru reorganizarea comu:
nei rurale spre a face dintr'insa un organism viu şi
de căpetenie al vieţii noastre sociale, Îmi dau încredințarea că sesiunea aceasta va fi tot aşa de rodnică
ca cele precedente, desăvârşind astfel opera de recu:
legere și de întărire ce aţi condus-o cu o nestrămutată
voință, vrednică de recunoştinţa ţerii.
Cu o adâncă mulţumire sufletească vad că solicitudinea tradițională a Corpurilor Legiuitoare pentru
scumpa noastră armată este păstrată neștirbită şi că
nu veţi cruţă nici o jertfă din cele trebuincioase des- |
voltării sale neintrerupte.

În numele
vă mulțumesc

Reginei, al Meu şi al Familiei

Mele,

din suflet de felicitările rostite pentru
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nașterea Principelui Nicolae, precum şi călduroaseie
urări ce Ni le aduceţi din partea Camerei Deputaţilor,
ae
Răspuns

la Adresa

16 (29) Decemvrie

Senatului.
1903,

Domnule Preşedinte,
Domnilor Senatori,
Maărturisirile de credinţă şi felicitările pentru naș:
terea Principelui Nicolae, ce Mi le aduce Senatul sunt
scumpe inimii Mele și deşteaptă în Mine, ca întotd'auna, o adâncă recunoștință.
De asemenea privesc cu o vie bucurie asigurările ce Mi-le dați despre hotărîrea domniilor-voastre
de a da guvernului Meu un sprijin statornic și luminat,
spre a duce la bun capăt marea și rodnica muncă, ce
cu atâta râvnă şi patriotism aţi desfășurat dela începutul acestei legislaturi.
Restabilirea stărei normale în domeniul financelor
publice și însemnata reformă a accizelor sunt izbânzi
netăgăduite ale sârguinţii domniilor-voastre; ele sunt
tot odată şi o sigură chezășie că veţi ştia rezolvă cu
maturitate și competinţă problemele economice ce se
vor supune desbaterilor domniilor-voastre.
”
Urmaţi dar înainte, domnilor Senatori, cu acelaş
gând, pururea îndreptat spre binele obştesc și spre

propăşirea scumpei noastre Românii.
Vă mulţumesc din suflet, în numele Reginei, al Meu

şi al Familiei Mele, pentru sentimentele de dragoste
ce cu atâta căldură Ni le arătaţi.
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LÎ 9 Î Dao

1904.
Ordin

de

zi

către

1 (14) Ianuarie

armată.
1go4.

Ostaşi,

În cursul anului ce sa sfârșit

am

avut plăcutul

prilej de a vedea că iubita Mea armată nu incetează

să-și dea toate silințele spre a răspunde la așteptările
Națiunii și a fi vrednică de mulţumirea Mea.
Urmând astfel fără preget, ţara poate fi liniștită

și Eu mândru de vitejii Mei ostaşi.
Vă

mulţumesc

dar și vă

doresc

statornicie

ne-

strămutată pe această cale, spre a păstră României
înalta sa pozițiune, dobândită prin ea însăș cu multe

sârguinţe și jertfe.

Pătruns de această încredințare, vă urez, ofiţeri,
subofițeri și soldaţi, ani mulţi şi fericiţi!
Dat in București la 1 lanuarie 1904.
Carol.
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la felicitările Consiliului

de Ministri.

1 (14) Ianuarie 1904.

Sunt viu mişcat de simțemintele de credinţă și
de bunele urări ce Ne exprimaţi cu atâta căldură în

numele Consiliuliu de Ministri.

|

Privesc cu recunoştinţă vechiul an, în care sau
săvârșit, cu concursul d-voastre, multe și însemnate

reforme de un mare folos pentru ţară. Facă Cerul ca
și în anul care începe munca noastră, a cărei ţintă
trebuie să fie neîncetat întărirea, siguranţa și viitorul
Statului, să fie binecuvântată. Rog pe A-Tot-Puternicul să împlinească dorinţele pe cari inima Mea le hră- neşte pentru fericirea României și să ne dăruiască linişte şi îmbelșugare.
Mulţumindu-vă pentru călduroasele voastre feli.
citări, Noi urăm tuturor ani mulţi și fericiţi, și Eu vă
doresc sănătate și tărie, spre a Mă bucură încă multă
vreme de sfaturile d-voastre.
ce

Răspuns

la telegrama delegaților Băncilor săteşti, întruniţi în
Congres la Focşani.
II (24) Ianuarie

1904.

Domnului Spiru Faret,
Ministru Instruchunu publice.
Focşam.
Cu o vie bucurie salut întrunirea a peste 1.000
de delegaţi ai Băncilor populare, în oraşul Focșani,
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leagănul «Unirii», ca o însemnată manifestaţiune a redeșteptării economice printre iubiții noştrii săteni.
Vă rog să mulţumiţi, în numele Meu, acestor vrednici luptători pentru ridicarea şi întărirea acelor binefăcătoare instituţiuni.
ate

Nicopole
1396—1877—1902.

Comunicare

istorică, rostită la Academia

Română.

21 Martie (3 Aprilie) 1904.

M. S. Regele, însoţit de A. S. R. Principele Ferdinand, prezidează
şedinţa solemnă a Academiei. Preşedintele P. S. Aurelian întâmpină pe
Maiestatea

Sa cu o cuvântare

la care

mătoarele:

Augustul

Protector

răspunde

ur-

Cuvântarea caldă, cu care sunt întâmpinat
din partea
Academiei, găsește un viu răsunetîn inima Mea şi mulțumesc pentru sentimentele de dragoste și de credinţă

ce Mi se aduc astăzi ca în totdeauna.
Nu pot arătă mai vădit necurmatul Meu interes.
pentru activitatea Academiei decât aducându-i lucrări
şi documente de un interes istoric pentru ţară, şi luând
astfel o parte oarecare la munca ei folositoare.
Maăgulitoarea primire ce Academia a făcut comu-

nicărilor Mele anterioare Ma îndeamnă a nădăjdui că

și de astădată va ascultă cu interes ochirea ce doresc
a aruncă asupra două epoce —una foarte depărtată, în

care un strămoș al Meu se află în luptă sub stindardele creştinătăţii alăturea cu un mare Domn român,
—alta recentă, care poate fi privită ca o încoronare
a celei dintâi.
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Aceste evenimente s'au desfăşurat în jurul vechei
cetăţi Nicopole, care prezintă astfel pentru Mine un
îndoit interes, căci sub zidurile sale s'au strâns acele
legături de prietenie între regele Sigismund al Ungarici și Comitele Frederic VI de Zollern, care a întemeiat mărirea Casei Mele, şi tot acolo, după cinci secole aproape, urmașii lui Mircea, răsbunând pe strămoşii lor, au început lupta de desrobire care a întemeiat Regatul Român.
Mircea-cel-Bătrân
— cu drept cuvânt numit şi cel
Mare—este în acest trecut depărtat figura cea mai
impunătoare a neamului românesc : faima faptelor sale
glorioase, străbătând peste hotare, deşteaptă pentru
întâia oară interesul lumii apusene asupra țerii. Alăturea cu cele mai falnice armate streine şi ca vrednic
aliat, el face să strălucească vitejia ostașului român
pe câmpiile dela Rovine și Nicopole; iar, lucru de neuitat, el stabilește de atunci dreptul nostru asupra Dobrogei, realipită prin răsboiul pentru neatârnare şi
“acum deapururea nedespărțită de trupul României.
%

Sigismund, fiul împăratului Carol IV al Germaniei,
dobândeşte prin moştenire în anul 1378 marchizatul
de Brandenburg, iar prin căsătoria sa cu Maria fiica

Regelui Ludovic-cel Mare al Poloniei și Ungariei, primeşște în anul 1387 tronul Ungariei drept zestre.
Cu câţivă ani mai înainte împăratul Carol daduse
în căsătorie pe fiica sa Margareta Comitelui loan de
Zollern, frate mai mare al Comitelui Frederic VI de
Zollern, despre care va fi vorba mai la urmă.

Situaţia lui Sigismund în Ungaria eră foarte grea:
ferberile interioare, dușmănia aristocrației maghiare în
464
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contra lui, și mai ales primejdia groaznică ce ame:
nință regatul său prin apropierea Turcilor, cari cuceriseră dejă toate cetăţile de pe malul drept al Dunării,
îl siliră a-și căută în afară aliaţi şi bani. Mai întâiu e]
vinde marchizatul de Brandenburg vărului său Jodocus
margrav al Moraviei, pe 20.000 galbeni. Apoi, spre a

câștigă timp, trimite Sultanului Baiazid o solie cu scop

de a-l imblânzi. Precum se ştie, solia lui Sigismund
fu primită cu cuvinte trufașe, cari nu lăsau nici o îndoială despre gândurile lui Baiazid.

Văzând

că răsboiul nu poate fi înlăturat, Sigis-

mund alcătui de îndată o mare misiune, cu arhiepiscopul de la Strigon (Gran) în frunte. Ea avea însărcinarea

de a îndemnă

creștinătatea la un

răsboiu

de

mântuire în contra necredincioşilor.
Această misiune porni la regele Carol VI al Fran.
ței, la Ducele Filip al Burgundiei, la Vencţia, la ducii
și principii germani, în fine la Papa Bonifaciu IX, spre
a-l rugă să proclame o nouă cruciată
Pericolul de care creștinătatea erâ ameninţată înflacară popoarele apusene și deşteptă, în Franța şi Bur.

gundia mai ales, un adevărat fanatism. Ducii, principii

și comiții se ridicară spre a luptă alăturea cu Ungurii.
Dându-şi seamă că Turcii. nu vor întârziă a deschide vrășmășiile, Regele Sigismund se duce, la începutul anului 1395, în Transilvania, spre a se pregăti
pentru o campanie de primăvără. El pofteşte la o întruaire la Braşov pe Mircea, care se grabește a luă
înţelegere cu Regele Ungariei și închee un tractat, prin

care se hotărăște că oricând

Sigismund

va conduce

în persoană armatele sale în contra Turcilor,el, Mircea,

se îndatorește a veni și dânsul cu toată puterea sa arCuvântări şi Scrisori.—II[.
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mată ; iar când armatele vor fi comandate de un alt
șef, atunci Mircea va trimite numai trupele sale bine
înzestrate cu toate cele de trebuință. În ambele cazuri
se asigură armatei ungurești libera trecere prin Ţara

Românească care
ei, sub condiţia ca
veniă astfel aliatul
jin preţios pentru
Partea a doua

va îngriji. de traiul și transporturile
totul să fie plătit. Mircea-Voda deregelui Ungariei și-i asigură un sprilupta ce se pregătiă.
a acestui tractat amintește nevrând

tractatul încheiat între Rusia şi România în ajunul răsboiului dela 1877. Deşi acest din urmă nu stipulă o.
alianţă, totuș faptul că trupele ambelor State au purtat
lupta împreună îi dă o însemnătate mult mai mare decât
cuprinsul său.
În luna Maiu' Sigismund porneşte cu armata sa,

intră în Ţara Românească

prin trecătorile dela Bran

pe la Campulung și, apucând spre apus, urmează drumul dealungul Oltului spre Dunăre împreună cu Mircea şi ostașii săi. Turcii se aflau la Nicopole, însă țineau
totodată și întăririle de pe țărmul stâng al Dunării,
în localitatea numită Nicopolea Mică.
Aflând despre apropierea armatelor creştine, Turcii le eşiră înainte; fură însă respinși şi siliţi a se retrage repede la gura Oltului în pozițiile lor întărite cu

ziduri. Urmăriţi de aproape de ostașii lui Sigismund
și ai lui Mircea,

Turcii sunt cu desăvârşire înfrânți 3

trec în grabă Dunărea spre Nicopole.
Pe când armatele creștine se pregătiau a trece
şi ele fluviul,. Sigismund primi ştirea despre moartea,
la Oradea-Mare, a şoţiei sale, a reginei Maria, şi temându-se de o mişcare în Ungaria, în favoarea Edvigei,
„soţia regelui Vladislav al Poloniei și sora reginei Maria,
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încetă deodata campania cu gândul de a reînc
epe mai
târziu, când îi vor sosi ajutoare mai însemnate
din apus.
Cu grabă dar apucă drumul inapoi spre Ungar
ia, unde
găsi întradevăr o mare fierbere în contra
lui,
Mircea, adânc mâhnit de această neașteptat
ă încetare a campaniei care-l expuneă singur la
răzbunarea
Turcilor, fu nevoit a luă o atitudine ostila
față de Sigismund şi a-i împiedică retragerea la
trecătoare.
Anul 1396 incepe sub niște împrejurări,
cari prevesteau întâmplări serioase.
Bizanţiul

eră impresurat

și tare ameninţat

de ce-

tele Sultanului Baiazid. Situaţia Împăratului Manoi
l Il

eră critică. EI adresă, ca şi Sigismund, o chem
are des:
perată Curţilor creștine spre a trimite ajuto
are grab.
nice. Acest apel găsi un răsunet puternic; însă
depăr-.
tarea

cea mare,

dificultatea

comunicaţiilor

și greutăţi

de tot felul întârziara sosirea sprijinului. Totuş
la în:
ceputul lui Aprilie, trupele Franţei şi Burgundiei
întrunite la Dijon se pun în mișcare. Mii de cavaleri
armaţi,
tot ătâţia feciori şi 6.000 simbriași călări și
pedestri
se aflau sub comanda celor mai ilustre căpet
enii ca
tânărul Comite de Nevres, loan-fără-frică, fiul
Ducelui
de Burgundia, Comitele d'Eu, mareșalul de Bouci
caut,
un vechiu luptătur dela Kosovo, și alţi mulţi, purtâ
nd
numele celei mai strălucite din nobilimea franceza.
La Ratisbona ei se întâlniră cu trupele germane
conduse de Ruprecht, palatinul Rinului, şi de Frederic
VI,

Comitele de Zollern, burgravul Nurembergului, și

“urmară drumul spre Buda, unde sosiră la începutul
lui Iulie, impreună cu alte contigente din Anglia, Italia
Boemia și Stiria. În acelaş timp Franţa şi Veneţia
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trimeteau vasele lor în Marea Neagră, spre a urmă
la gurile Dunării, sorții răsboiului.
Preocupirile deșteptate de această cruciată amuțiră certele între Statele apusene şi lăsară loc numai
spiritului de jertfă ce impună scăparea creştinătăţii,
ca şi cum ar fi fost atunci un fel de presimţire că acești năvălitori vor putea vreodată să doboare crucea
de pe turnurile sfintei Sofii și să amenințe chiar capitala Austriei.
Sigismund contopește trupele sale din Ungaria,
Croaţia și Bosnia cu falnica armată din apus, și în luna
August porneşte din Buda în fruntea ei. Urmat de un
calabalâc îngrozitor, în mare parte netrebuincios pentru răsboiu, cu greu sosește la hotarul Olteniei, unde
Mircea-Vodă tot credincios tractatului din Brașov, îl
întâmpină cu oştile sale.

Sigismund are acum 70.000 luptători; trece Dunărea în jos de podul lui Traian şi se îndreaptă spre
Vidin, care cade în mânile sale. La Rahova înfrânge
pe Turci după mai multe zile de lupte crâncene.
La 12 Septemvrie toată armata se află sub zidurile cetăţii Nicopole, unde Turcii se concentraseră sub
bătrânul și răsboinicul Toganbeg. Sigismund ordonă
împresurarea. Toate încercările de a se luă cetatea
cu asalt sunt zadarnice și armata creștină este oprită
în mersul ei înainte.
La 27 Septemvrie sosi vestea în tabăra creștină
că Sultanul Baiazid se apropie de Nicopole. Deși neîncrezători, creștinii nu întârziară a se convinge de
adevăr.
Baiazid, înștiințat, prin o scrisoare către Împăratul

Manoil căzută în mânile lui, că Sigismund
468
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spre Constantinopol,

ridică repede trupele sale de pe

malul Bosforului, trece Balcanul
—se zice ca prin Şipca
—și apucă drumul spre Nicopole.

Văzând primejdia ce-l amenință și neascultar
ea
ce domnește în rândurile armatei creştine, Sigi
smund
întruneşte pe toţi fruntașii la o consfătuire spre
a hotări ordinea și planul de luptă. Părerea lui eră ca
Mircea
cu ostașii săi sa deschidă lupta. Francezii se
împotriviră, cerând pentru dânșii cinstea da a fi pe
întâia i-

nie. Cu toate sfaturile stăruitoare şi experimentate
ale

mareşalului Boucicaut de a se supune dispoziţii
lor luate,

cea mai mare parte a Francezilor, şi mai ales
d'Eu și de Nevers, se înflăcărara și mai mult
clarară că ar fi o ofensă pentru nobilimea din
și Burgundia, dacă ar cedă pasul altora. Din
cire, înțelepţii fură siliți a se închina.

Comiţii
și deFranţa
neferi-
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fară a aşteptă ordinul de atac, se aruncă cu
un avânt

OEI

Ordinea de batae fu urmatoarea: pe linia întâi
a

cavalerii francezi și burgunzi; pe linia a doua
Boemii
și Bosniacii; pe a treia Germanii, Ungurii
şi alții sub
comanda Palatinului Ruprecht şi a Comitelui
de Zollern.
La aripa dreapta Mircea cu Românii ; la stâng
a Ştefan
Lascovicicu Croaţii. Porunca eră ca trupele
să aştepte
în aceasta formaţie inaintarea vrăjmaşului pe
șesul dintre
Dunăre şi Ozem (Osma).
În seara de 27 Septemvrie armata lui
Baiazid se
află întrunită într'o mare tabără, la 7
kilometri de Ni.
copole. A doua zi ea eră gata de luptă
. Sultanul se
găsea în centru cu 20 — 30.000 ieniceri,
adapostiţi prin
palanci, şi 30.000 spahii; în dosul dealurilor
steteau
ascunși incă 25.000 călăreți.
In nerăbdarea și nesocotința lor, cavalerii franc
ezi,
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nebun asupra primilor călăreți vrăjmaşi ce se ivesc.
Năvala lor e așă de puternică, încât Turcii se retrag

în dezordine. Îmbărbătaţi de această izbândă, Francezii
descalecă după obiceiul lor, înaintează pe Jos, dau palancelge la pământ

şi atacă

pe ieniceri

cu o furie ne:

înfrânată. lenicerii sunt puși pe fugă; în fuga lor dau

peste călărimea turcească, care în parte se iea după
dânșii.

.

“Cavalerii francezi, în loc de a se întoarce înapoi
spre a încălecă, merg orbeşte înainte. Folosindu-se de
această

îndrăsneală,

asupra lor;

Sultanul asvârle toată rezerva sa

îi înconjoară

ușor

şi-i măcelărește

fără

milă. Cele mai mândre vlăstare ale nobilimii franceze
sunt culcate la pământ; Comitele de Nevers, Conetabilul d'Eu şi Mareșalul Boucicaut sunt prinși.
Această nenorocită întâmplare hotări soarta cam-

paniei. Spaima intră în rândurile armatei apusene, care
fu sfărâmată de spahii. Zadarnic se încearcă Mircea
a se împotrivi; la aripa stângă, Ştefan Lascovici, cu
Croaţii, părăseşte lupta, plătind mai târziu cu capul
său neincetatele sale conspiraţiuni în contra lui Si:
gismund.
Regele, înconjurat de Unguri, Germani şi Boemi,
caută a scăpă situaţia. Hordele se îndreptează spre
el, năvala lor e sdrobitoare; o învălmăşeală sângeroasă

se desfășură, mii de luptători creștini sunt seceraţi de
baltagele și iataganele Turcilor.
Rândurile creștine sunt sparte, călăreţii duşmani
pătrund până aproape de Sigismund, a cărui vieață

este în pericol. Comitele de Zollern îl apără cu trupul său.
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În acest moment contingentul sârbesc sub Cneazul Lazarevici, care păstrase până atunci o atitudine
nehotărită, intră și el în luptă în contra creştinilor,
după

cum

dealtmintrelea

eră ţinut faţă de Baiazid, în

urma uciderii Sultanului Murad I la Kosovo. Înfrângerea cruciaților fu desăvârșită: 20.000 dintr'inşii zăceau la pământ; din partea Turcilor numărul eră îndoit. În furia sa, pentru o pierdere așă de mare,
Baiazid ordonă ca toţi prizonierii să fie uciși; numai
Comitele de Nevers, Conetabilul d'Eu și Mareșalul Boucicaut sunt cruţați și mai în urmă desrobiţi cu mare preț.

Regele Sigismund, Palatinul şi Comitele de Zol:

lern ajung cu greu până la Dunăre, unde, fugind pe
o luntre, sub o ploaie de săgeți, sunt primiți de un
vas venețian și duși în Dalmația. De acolo Sigismund
se întoarce în Ungaria.
%*

Aşă se sfârși această memorabilă şi nenorocită
campanie, care puse mai toată creștinătatea în doliu.
Printre urmările ei, una a fost de mare însemnătate pentru Casa Zolleriană, care cu drept cuvânt
poate privi acest răsboiu ca punctul. de plecare al înnălțării sale; această urmare fu recunoştinţa Regelui

Sigismund câtre Comitele Frederic de Zollern, pe care
I-O arată

câţivă

ani mai

târziu.

După moartea regelui Ruprecht, fiul palatinului
care combătuse la Nicopole, se deslânţuiră straşnice
rivalități pentru succesiune la tronul Imperiului german.
Reţinut în Ungaria prin luptele sale cu Polonii
și cu Venețienii, Sigismund năzuiă totuș a fi urma:
șul lui Ruprecht. Spre a-şi susține candidatura, el

AI!
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aveă nevoie de sprijinul sigur și credincios al Comitelui de Zollern, vechiul său tovarăş de luptă. În acest
scop Sigismund îl împuternicește cu dreptul său electoral,

ca

Margrav

al

Brandenburgului,

declarând

că

deşi a amanetat această ţară vărului său Jodocus totuş și-a rezervat dreptul de vot. În urma silințelor Comitelui

de Zollern,

Sigismund este

proclamat ales cu

patru glasuri.
O parte din electori contestă însă alegerea şi în
urma unui nou scrutin, Jodocus, Margrav al Moraviei,
este proclamat cu cinci glasuri. Moartea neașteptată
a lui Jodocus lasă câmpul liber lui Sigismund, care
este în fine recunoscut ca rege al imperiului, recăpatând totodată şi marchizatul de Brandenburg.
Mai mult ca niciodată, noul împărat avea trebuinţă

de

sfaturile

cător în trebile
recunoştinţă îl
cu însărcinare
Comitele
Acolo găsește
vârșită

de

Comitelui

imperiului ; îl chemă dar la
numeşte locţiitor al său în
de ocârmuire.
Zollern pleacă la 1412
o stare vrednică de jale,

administraţiune,

priți şi prădați

de Zollern,

de

către

bun

cunos-

Buda şi drept
Brandenburg,
în marchizat.
o lipsă desă-

nesiguranţă, locuitorii asu-

nobili,

cari

sunt

adevaraţi

stăpâni ai țerii. Comitele de Zollern își dă seama de
greaua însărcinare ce a luat. Neascultat de nobilime,
el e silit a începe în contra fiecăruia un adevărat răs-

boiu pentru a impune autoritatea sa. Represiunea este
neînduplecată, dar liniștea și ordinea sunt restabilite.
Tocmai doi ani în urmă, la 1414, Sigismund poate
veni în Germania spre a urmări lucrările marelui sobor dela Constanţa, cerut de dânsul pentru a pune
capăt greutăților și certurilor isvorite din alegerea a
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trei Papi deodată. Acest sobor țină
aproape patru ani.
La 30 Aprilie 1415, împăratul Sigism
und remite
Comitelui Frederic de Zollern hris
ovul prin care îl
investește pe el şi pe urmașii lui
cu marchizatul de
Brandenburg, numindu-l Principe-Ele
ctor, drept rasplată a serviciilor aduse lui ŞI impe
riului. Investitura
solemnă se săvârşeşte, doi ani în
urmă, tot la Constanța,

în faţa reprezentanţilor

lumii întregi, întruniţi

în sobor.
Hrisovul pomenea despre retroceda
rea marchizatului în caz când Comitele de
Zollern sau unul din
urmaşii săi ar fi ajuns la tronul impe
rial. Deşi aceasta
eventualitate s'ar fi putut ivi în mai
multe împrejurări,
totuş,

tâmplă.
gului,

în toată

Însa

durata vechiului

din

pustiile

transformate

părăția

Germană,

nare mai puternice

nisipoase

în câmpii

înțeleaptă și necurmată,

aşezată

decât

imperiu,

roditoare,

ea nu se în-

Brandenburprin

o râvnă

răsăr! regatul Prusiei și Îm.
pe temelii fără

ale

vechiului

vremurile Împăratului Sigismund.
Urcându-se

ale

de

asemă-

imperiu

pe tron, Comitele de Zollern

din

lua

nu:
mele de Frederic ], margrav şi principe
al Branden.

burgului, păstrând titlul de burgrav
al Nurenbergului.
Acest din urmă titlu, care fusese conf
erit Casei de

Zollern la 1191 de catre Împăratul Enric VI,
a ramas

in ambele ramuri ale Casei Zolleriane.
Linia Suabă
primi mai târziu, la 1623, dela Împă
ratul Ferdinand
II, titlul de Principe de Hohenzollern.
În amintirea Împăratului Sigismund, care
înves-

tise pe primul Elector de Brandenburg din
Casa Zolleriană, Principele regal al Prusiei, Freder
ic-W'ilhelm
a dat numele de Sigismund unui fiu al său,
Naşii ace413
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stui principe, născut la 1864, după campania în contra |
Danemarcei, care pregătiă unirea Germaniei, a fost

Împăratul Francisc-losif și Eu. Din nenorocire, principele Sigismund muri la 1866, când se hotări supremaţia Prusiei în Germania.
În memoria Împăratului Sigismund s'a ridicat acum
în urmă la Berlin un frumos monument de către urma:
şii Comitelui de Zollern, care-l ocrotise în ceasul de
primejdie la Nicopole.

În răsboiul dela 1877 pentru neatârnare, vechea
cetate Nicopole a devenit o poziţiune strategica de
mare însemnătate în tot timpul luptelor dimprejurul
Plevnei, căci ea a fost baza de operaţiune a oștirilor
aliate şi punctul lor de legătură cu România.
Hotărârea luată de armata rusească, de a trece

Dunărea între ȘŞiştov şi Nicopole,

impunea suprave-

gherea de aproape a acestei din urmă cetăţi. Pentru
acest sfârșit s'au concentrat o brigadă și trei baterii
din corpul al nouălea rusesc la Turnu-Magurele, unde
se aflau dejă stabilite şease baterii de asediu.
La 14/26 Iunie, în prezența Împăratului Alexandru II, focul se începi asupra cetăţii Nicopole care nu:

întârzie a răspunde. În acelaș timp toate bateriile de

pe linia Dunării, dela Calafat până la Olteniţa, deschid
un foc viu ca prevestire a unei acţiuni serioase.
La 15/27 Iunie, trupele rusești trec Dunărea la

Şiştov şi aşează apoi un pod pe vase. Flancul lor stâng,
dincolo de Dunăre, amenințat prin vecinătatea -cetăţii
Nicopole,

impuneă

stăpânirea

414

ei cât mai grabnică.

1904

La 18/30 Iunie, Marele Duce Nicolae Îmi
scrie la
Zimnicea că corpul .al nouălea rusesc este
gata de a

trece Dunărea și roagă ca divizia a
ocupe Flămânda și Turnu-Măgurele,
artileria rusească. La 19/1 răspund
giment de linie şi o baterie, cari se

patra română să
unde va rămânea
că al șaptelea reaflau la Islaz, vor

trece Oltul şi se vor duce la Turnu
; fac totuş oarecari

rezerve în privinţa întinderii prea mari
a liniei române
și asupra necesităţii de a avea aceste
trupe în mână

pentru o eventuală operaţie între Calafat
și Corabia.
Totodata înștiinţez pe Marele Duce desp
re eşirea lui

Osman Pașa din Vidin și înaintarea lui
spre răsărit cu
cincisprezece batalioane și două baterii.
La 23/5 lunie, în urma unei nouă cereri,
mai pornesc

la Flamânaa al cincilea de linie, al
treilea de ca-

lârași şi o baterie.
La26/8 lunie, un regiment de Cazaci intră
în Plevna,
de unde gonesc pe Turci, puțini la
număr; a douazi
însă câtevă batalioane trimise din Nico
pole alungă pe
Cazaci și reiau Plevna.
În sfârşit, la 29/11 Iunie, corpul al nouă
lea rusesc
acoperit de cavaleria sa, înaintează spre
Nicopole. La
I/13 Iulie, bateriile de asediu și bateriile
române de
la Turnu, Flămânda și gura Oltului desc
hid focul asu.
pra Nicopolei. Spre seara avant-gardele
rusești sosesc
înaintea cetăţii, o brigada de Cazaci ocup
ă drumul spre
Plevna, iar noaptea se aşeză baterii
pe locuri acope.

rite cu lucrări de

pământ.

A

doua

zi dimineaţa,

din

ambele ţarmuri ale Dunării, riouăzeci şi
două tunuri
aruncă ghiulelele lor asupra Nicopolei. O
divizie a cor.
pului al nouălea înaintează spre valea Osmei
Și, în urma
unei lupte înverșunate, ocupă satele dimpreju
rul cetăţii
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precum și podul de peste Osma. Turcii se retrag spre
Nicopole, lăsând în stăpânnirea Ruşilor înălțimea de
la Samovit. Dela răsărit, o brigadă de infanterie susţinută de cavalerie, atacă

retranşamentele

înaintate cu

atâta voinicie, în cât Turcii după o bărbătească împotrivire, sunt siliți a da înapoi spre cetate, care se află
astfel înconjurată din toate părțile și strânsă de aproape.
Noaptea pusese capăt acestei lupte sângeroase, la care
infanteria şi bateriile române participaseră cu un foc viu,
mai ales în momentul retragerii Turcilor din poziţia
dela Samovit. Seara înştiințez iarăş pe Marele Duce
cu o nouă coloană turcească de două-zeci şi cinci batalioane cu cavalerie a eşit din Vidin mergând spre
Rahova.
|
La

3/15 lulie, se hotărâse

luarea cetăţii cu forţa

și de dimineaţă tunurile bubuiau din nou spre a pregăti

asaltul, însă comandantul cetăţii ridică steagul alb pe
meterez. Focul încetă și un parlamentar oferi predarea
sub condiția liberei retrageri a trupelor turcești. Cererea fu respinsă şi comandantul silit a se închină voinței învingătorului. Doi Paşi și şapte mii soldaţi, dintre
cari trei sute răniţi, depuseră armele; șase steaguri,
o sută treisprezece tunuri, peste zece mii pușci şi două
monitoare fură cucerite. Armata rusească perdu în această luptă un ge
neral,

treizeci și unul

oficeri și o mie

două sute

șapte-

zeci şi nouă oameni. Turcii aveau aproape o mie morţi.
Prin înlesnirea ce a dat operaţiunilor ulterioare,

căderea cetății Nicopole poate fi privită ca unul din
cele mai însemnate

evenimente

ale rasboiului.

La 8/20 Iulie, ni se cere ca trupele române de
la Turnu-Măgurele

să ocupe Nicopole
416
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dorinţa ca prizonierii turci să fie esco
rtați de călărași
până la cea mai apropiată etapă ruse
ască. Aceste pro.
puneri nu sunt primite. Tot la 8/20
lulie o divizie a
corpului al nouălea are o luptă crâncenă
la Plevna şi
e silită a se retrage spre Nicopole
cu o perdere de
șaptezeci și cinci ofiţeri și peste două mii
oameni. Plevna
eră ocupata de trupele lui Osman Paşa
, despre a cărui
plecare din Vidin anunțasem pe Mare
le Duce Nicolae.
La 11/23 Julie primesc o nouă cerere
din partea
Împăratului Alexandru pentru ocuparea
cetăţii Nicopole, spre a face disponibile trupele
ruseşti de acolo.
La 13/25 Iulie această cerere este rein
noită și primită.
La 17/29 Iulie, cei dintai ostași români
pun piciorul pe acest pământ, unde luptase Mirc
ea cu aproape
patru veacuri înainte. Regimentele al cinc
ilea de linie și
al patrusprezecilea de dorobanţi, cu
al treilea și al optulea de călăraşi, trec Dunărea la
Turnu-Magurele pe
vase mari și sunt primite cu toate
onorurile de Gene.-

ralul Stolipin, comandantul cetăţii Nico
pole. Regimen-

tele al patrusprezecilea de dorobanţ
i și al optulea de
călăraşi ocupă orașul, un batalion
din al cincilea de
linie

păzeşte podul de peste Osma spre Rah
ova, iar

celălalt batalion drumul spre Plevna.
Regimentul al treilea de călărași este trimis înainte,
însărcinat cu serviciul de recunoașteri. Trecerea
acestor trupe din divizia a patra pe teriotriul Bulgarie
i sa admis, cu condiția ca ele să rămână sub a Mea
comandă și cu dreptul
de a dispune de ele ori unde
vom aveă trebuință.
La 19/31 Iulie se iveşte o nouă
ciocnire între două
corpuri de armată rusești şi trup
ele lui Osman Pașa.
Lupta fu înverşunată și vitejească
din ambele părţi;
spre

seară bătălia eră pierduta pentru Ruși
, cari sunt
471
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siliți a se retrage; o sută șaptezeci ofiţeri şi şapte mii
oameni rămân pe câmpul de luptă. În aceeaș seară
târziu, primesc o depeşă a Marelui Duce Nicolae, prin
care Mă roagă a trece grabnic Dunărea cu toată armata spre a veni în ajutorul trupelor rusești amenințate. Se dă diviziei a patra ordinul de a se concentră
la Nicopole şi de a sprijini armata rusească unde va
fi nevoe.
La 22/3 lulie înștiinţez pe Marele Duce că, cu
toate greutățile unei schimbări a liniei noastre de operație,

o voiu

mută,

și că sunt

gata a cooperă cu tru-

pele sale pentru luarea Plevnei, devenită o primejdie
permanentă pentru armata imperială. Podul pentru trecerea Dunării va fi stabilit între Islaz și Corabia. Cer
însă un răgaz de'8 zile pentru pregătiri şi intrarea în
acțiune.

|

La 23/4 lulie Marele Duce Îmi mulțumește că
am pus divizia a patra la dispoziţia sa, cerându-Mi și
pe a treia. Fiind informat că nici o acţiune serioasă nu
va fi începută înainte de sosirea a şase divizii noi din
Rusia, amân răspunsul Meu.
La 4/16 August, Ruşii insistă iarăş pentru ca divizia a treia să treacă Dunărea şi pentru ca podul nos-

tru să fie aşezat nu la Corabia, ci la Nicopole. Ambele aceste cereri nu sunt primite.

Corespondenţa între Marele Duce şi Mine urmează
până la 13/25 August și are de obiect cooperaţia trupelor române, a cărora individualitate ceream să fie

păstrată neapărat. Întâlnirea Mea cu Marele Duce la
Nicopole este întârziată din cauza neînţelegerii asupra
mai multor chestiuni, pe cari doriam să le văd rezol-

vate mai înainte prin înscris.
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La ro/22 August, Marele Duce Îmi
arată prin
o telegramă din Gorni-Studen ca situaţia
trupelor sale
la Şipca este serioasă şi insistă ca armata
română să
grăbească trecerea Dunarii. Fără întâ
rziere răspund
că podul de la Siliștioara, lângă Corabia,
este aproape
așezat și că trupele sunt concentrate
acolo, gata să
intre în Bulgaria.
La 12/24 August, regimentele al patrulea şi
al
cincilea de călărași cu o baterie călăreaţă trec
Dunărea

la Nicopole. A doua zi Marele Duce Îmi telegrafiază
că Împăratul şi el doresc a Ma vedea cat mai neîntârziat şi că Mă așteaptă cu nerăbdare.
La

14/26 August, o parte din divizia a treia trece

Dunărea la Corabia pe pontoane spre a ocup
ă linia

Iskerului.
La 15/27 părăsesc Corabia şi pornesc spre Turn
u:
Măgurele; la 16/28 seara sosesc la Gorni-St
uden, în
marele cuartier imperial, unde sunt călduros
primit de
“Împăratul Alexandru, care-Mi oferă comandame
ntul superior asupra tutulor trupelor dimprejurul Plev
nei. Di.
„vizia a patra română se află dejă acolo.
Mulţumesc
Împăratului

Mele

de cinstea

făcută țerii, iar la observaţiile

despre răspunderea unei așă grele insărcin
ăni, el

Îmi răspunse: «Dumnezeu ne va ajută.»

A doua zi sa întrunit un mare sfat de
răsboiu
în care s'a hotărit dispoziţiunile de căpe
tenie pentru «detaşamentul dela Vest», denumire ce sa
adoptat pen.tru armatele aliate dimprejurul Plevnei.
Asupra cererii

Marelui

Duce

am

admis

ca podul

de lângă

Corabia,

după trecerea armatei române, să fie
mutat la Nicopole spre a putea servi şi armatei rusești.
Prin această
479
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mutare ne schimasem pentru a treia oară baza noastră
-de operaţie.
După amiază am pornit la Zimnicea, unde am rămas noaptea; pe drum, la podul Şistov, am avut o jal:
nică întâlnire: sutimi de căruțe cu răniţi dela Şipca.
La 18/30 August am părăsit Zimnicea, după ce
am vizitat pe Generalul Dragomirow, grav rănit la

Şipca. Seara eram întors la Corabia. A doua zi am
ținut un sfat de răsboiu în care s'au luat toate măsurile pentru trecerea armatei în Bulgaria și pentru
schimbarea bazei noastre de operaţiuni în urma mutării podului la Nicopole. Aceasta mutare eră să ne
pricinuiască multă trudă şi grije.
In aceeași zi o depeșă Îmi aduce ştirea că Turcii
au eşit din Plevna şi că s'a încins o nouă luptă seri-oasă,în care Ruşii au perdut zo oficeri şi aproape o
mie de oameni.
La 20 August (1 Sept.,) în faţa podului dela Siliştioara, am trecutarmata în revistă. După binecuvântarea dată de, Episcopul Râmnicului Noului-Severin,
trupele sau pus în mișcare cu muzicele în cap și
steagurile desfășurate. Pline de voioșie și de încre'dere în isbândă, ele trec peste marele pod, de o lungime de aproape o mie metri, stabilit pe 120 pontoane
de fir. Seara M'am întors la Turnu-Măgurele şi a doua
zi la şapte ore dimineaţa am trecut Dunărea pe un

mic vaporaş spre Nicopole, unde Generalul Stolipin
M'a primit în capul unei companii din regimentul Kostroma

cu drapel și în sunetul imnului românesc. Apoi,

încălecând, Mam suit pe un drum repede spre a ajunge
la cetate unde fâlfâiă steagul nostru. De acolo am tre:

cut în revistă trupele cari ocupau chiar Nicopole, chiar
480

1904

pe marele

șes care

domină

Dunărea şi unde

se des.

făşurase bătălia dela 1396. Bucuria
Mi-a fost mare de
a putea salută acolo pe cei dintai osta
și români cari
trecuseră pe pământ străin, gata a se
jertfi pentru patrie. Coborându-Mă în valea Osmei am
luat rămas bun
dela d-l Aurelian, Ministrul Lucrărilor Publ
ice, și dela

Prefectul judeţului Teleorman,

şi am pornit cu trăsura

spre Poradim, excortat de un escadron
din al treilea
de calărași. In tot timpul calatoriei bubu
iau tunurile
dela Plevna, ca un fel de salut al sosirii
Mele pe câmpul de luptă. Spre seară am ajuns la noul
Meu cuartier general, unde Ma aşteptă Statul-major
al armatei
de apus.
Am

tras

într'o

căsuţă

țărănească

care,

luni în-

tregi, fu locuința Mea. A doua zi soseau
trupele pe
cari le trecusem în revista la Siliștioara.
Indata după

trecerea lor în Bulgaria, podul fu desfăcut
şi plutit pe
Dunăre, spre a fi așezat între Turnu-Măgure
le și Ni-

copole. O vijelie, care se deslănțui atun
ci, ne strică
mult material: pontoanele fură aruncate
la mal, unele
sfărâmate, altele înecate. Inlocuirea lor
ceru mai multe
zile şi curentul Dunării, mărit prin revă
rsarea Oltului
şi a Osmei, ne sil a lucră zi și noapte
pentru aşezarea podului. În fine la 30/11 August,
chiar în ziua
bătăliei celei mari dinaintea Plevnei, podu
l eră gata
și comunicațiile asigurate.
La sfârșitul lui: Septemvrie vremea se stric
ă; opt
zile ploile nu încetează, un vânt puternic
suflă pe valea Dunării și treizeci de pontoane sunt rupt
e din podul

dela Nicopole. Timp de o săptămână comunicațiil
e sunt
intrerupte, aprovizionarea foarte îngreunată și
tru:
pele suferă de lipsa de hrană, de ploi și de frig.
Cuvântări și scrisori.
— JI].
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fie
Dupa luarea Rahovei am cerut ca Nicopole să
role
pus sub ordinele Mele; la 22/4 Noemvrie trupe
nueste
n
mâne înlocuesc pe cele ruseşti, iar un Româ
mit

comandant

al cetăţii.

Cu acest prilej Marele Duce Îmi scrie că podul

a resistă
dela Nicopole nu este destul de tare pentru
viforului

iernii care

începuse,

şi Mă

întreabă

ce este

de facut spre a-i da soliditatea trebuincioasă. Fără pre:
get îi răspund

că avem

ancore și odgoane

pregătite

nici un
cu cari îl vom întări, însă că la venirea sloiurilor

e
pod pe vase nu va puteă rezistă, așă că de acum
nevoie să ne gândim la alte mijloace mai puternice
spre pilda la
rilor noastre.
de Rusia; o
nuarie, însă
La 24/6

un pod de fer, pentru mănținerea legătuAcest pod a fost comandat mai târziu
parte a fost pornită pe la sfârșitul lui Iaa rămas pe drum.
Noemvrie vremea se strică din nou; va-

lurile Dunării sunt cât ale mării; numeroase pontoane

sunt rupte din pod.
In ziua de 28/10, ziua neuitată a căderii Plevnei,

legătura nu este încă

restabilită şi serviciul se înde:

plineşte cu un pod umblător,
, cinci
La 4/16 Decemvrieîncepe un viscol îngrozitor
are, toate
zile dearândul ninge și viforeşte fară încet
e sunt stricomunicațiile sunt tăiate. Așă de însemnat
a le putea
căciunile la pod, încât piere nădejdea ce
prizonieîndreptă. Tocmai atunci începe transportul
ratului
rilor cu care ne însărcinasem spre a da Împă
l verii
Alexandru o mulţumire, mai ales că în timpu
Nicopole.
refuzasem a luă în primire pe acei dela
la arMii de prizonieri mor pe drum degeraţi;
mult lipsa de
matele aliate se simte din zi în zi mai
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hrană; toate rațiile sunt reduse, chiarla
cuartierul Meu.

Bucria ce ne umplea inimile, în urma strălucite
i izbânde
dela Plevna, ni se micşorează prin multele griji:
podul
rupt, drumurile troienite, vitele de tranport
pierite în
mare parte, iar împrejurul nostru numai jale
și suferinţe.
În fine, la 10/22

Decemvrie,

vijelia încetând, am

putut părăsi Poradimul, unde stătusem peste trei
luni,

Drumul până la Nicopo
— patru
le
zeci chilometri— l-am
străbătut în nouă ceasuri, mare parte călare,
din cauza
adâncimii zăpezii şi a frigului. Termometrul
arată optsprezece grade sub zero.
Pe drum am întâlnit un transport de prizo
nieri,
opriți de oboseală; la fiecare pas zăceau
Turci luptăndu-se cu moartea sau degerați. Mulţi dintr
e călăraşii

și dorobanţii cari îi escortau căzură și €i
și dormiră
somnul cel de pe urmă lânga vrăşmaşii
lor din ajun.
Ajuns pe șesul de lângă Nicopole, când
lumina
asfințiă, Mi se înfăţişă o privire şi mai îngro
zitoare. Pe
toată întinderea șesului, cât ochiul putea cupri
nde, nu
se vedeau decât morţi, căzuţi de trudă,
de foame și
de frig. La intrarea în cetate, toţi ofițerii trupe
lor române din Nicopole Mi-au eșit înainte. Stra
dele erau
astupate cu trăsuri și cu căruțe; pe lângă
ele, mulţi
cărăuși și cai morți; în șanțurile cetății unsp
rezece mii
prizonieri gemeau grămădiţi; spre paza
lor numai o
mie cinci sute soldaţi.
Seara

am stat cu ofițerii Mei, care Îmi oferisera
o

masă. Peste noapte

regimentul al zecilea de dorobanţi

a bivuacat înaintea locuinţei Mele, Turcii
fiind de opt

ori mai numeroşi ca Românii.

A doua zi dimineaţa am părăsit această
cetate care,

dela începutul campaniei, jucase un rol
așă
483

de însem-

1994

nat ca singurul

punct de reazem

al armatei noastre

până la căderea Plevnei. În momentul de a Ma sui pe

micul vaporaș cu care eră să Mă întorc în patrie, gândul Meu nevrând se îndreptă înapoi asupra nopților
de grijă şi luptelor sângeroase încununate cu izbândă
prin ocrotirea Cerului ; sufletul Meu, deși amărât de atâ-

tea jertfe omenești ce văzusem cu ochii, totuș înviorându-se, se înălță cu mândrie şi recunoștință.
Trecerea Dunării țină un ceas, pe un vânt pătrunzător şi un frig de douăzeci de grade. Vaporașul își

făcu drumul său în mijlocul sloiurilor, ocolind pe cele
mari cari l-ar fi răsturnat. Eram pregătit a sări pe ele
la caz de nevoe. Neuitatul loan Brătianu, cu întreaga
populaţie din Turnu-Magurele privea de pe mal cu grijă
“mersul șovăitor al micului vas. Când pusei piciorul pe
pământul

românesc,

un strigăt

de bucurie

izbucni din

toate piepturile.
Cu toţii ne-am dus la biserică şi am înălţat rugele
noastre către A-tot-Puternicul care ne păzise în zile
de primejdie şi revărsase binecuvântările sale asupra
vitezei noastre armate.
+

Unsfert de veacînurmă,în anul când Ţara sărbătoria a douăzeci şi cincea aniversare a acestor

eveni-

mente, am avut nepreţuita mulțumire dearevedeâcâmpul

de luptă dela Plevna, împreună
nand al Bulgariei.

cu principele Ferdi-

Cu o emoţiune adâncă am călcat pe acest pământ
stropit şi sfințint de sângele vitejilor noştri. Pe pra-

gul paraclisului, ridicat în a lor pomenire, Mitropolitul
de Vraţa Ne-a întâmpinat cu o mişcătoare
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«Sculaţi-vă din morminte», ziceă el,
arătând câmpul de
luptă unde zăceau cei căzuți, «Sculaţi
-vă, voinicilor, iată
că a venit Regele vostru să vă
mulțumească pentru
jertfele

voastre».

|

Ca la un adevărat pelerinaj am mers
la Griviţa
spre a Mă închină, cu dragoste
și vene

i

raţiune, înaintea

|

mormântului acestor vrednici fii ai
Țerii cari şi-au dat
vieaţa pen
tru

neatârnarea

României.

Spre seară sosiam la Samovit
unde eram primit
de primarul și populaţiunea din
Nicopole, veniţi spre
a reinnoi mulțumirile lor pentru
desrobirea orașului.
Principele Ferdinand avu curt
enia de a Mă con-

duce cu yachtul său, escortat
de vasele noastre de răs.boi,

până la Turnu-Magurele.
Noaptea eră senină ; razele lunii
se răsfrângeau

în luciul Dunării

liniștite; vasele

lăsau în

urma lor ta.
lazuri argintii; în depărtare Nico
pole, scăldat într'o mare

de

lumină,

se înălță pe

țărm

ca o falnică

rămășiță a
vremurilor trecute.
Această fermecătoare priveliș
te facu să se desfa.
șure trecutul înaintea Mea:
tinereţele Mele petrecute
la izvo

rul marelui fluviu, istoria Casei
Mele şi mai pre
sus de toate cartea ursitei
scu

în care ostașii noștri scrise
seră

taa

mpei noastre Românii,
o pagină neperitoare.

Scrisoare

cătră Preşedintele Consiliului
de Ministri.
5 (18) Maiu

Scumpul Meu

zg04.

Președinte al Consihului,

În frumoasa calatorie ce am făc
ut pe Dunăre, de

la Varciorova

la Sulina, împreună cu Reg
ina, cu Prin483
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cipele şi Principesa României și cu Copiii lor, Carol
ă
și Elisaveta, Mi s'a dat o nouă şi mişcătoare dovad

cat de adanc este înrădăcinată in inima iubitului Meu
dragostea cu care suntem

popor

Am

simţit

înconjurați.

revăzând

o vie emoţiune

locurile

1s-

artorice din răsboiul neatârnării, unde viteaza Mea
mată și-a întemeiat faima, şi cu bucurie M'am putut
convinge cât s'au întipărit în mintea și sufletul _tinerelor generaţiuni datele mărețe cari au înălţat Regatul.
La Calafat, Corabia, Siliştioara, Turnu-Măgurele și la
Olteniţa sa reamintit, cu cuvinte pline de căldură,
această epocă în veci neuitată. La Smârdan şi Vidin,
ca şi la Rahova şi Nicopole, de unde Mi sau trimis
semne de amintire recunoscătoare, gândirea Mea s'a

îndreptat cătră vitejii cari au înscris aceste nume

în

istoria Patriei.
Asemenea

Mi

sa

am

ajuns la hotarul Dobrogei,

țărmuri

ale Dunării

Această

primire

inima

umplut

fost salutat de ambele

Nostru

popor.

a Dobrogenilor,

cari au

de credinciosul

călduroasă

de bucurie când,

alergat din satele și oraşele cel mai depărtate, va ră-

|
mâneă neuitată.
Un simţemânt de mulțumire sufletească M'a pătruns constatând desvoltarea porturilor noastre și progresele vădite ale celor două orașe surori, Brăila și
Galaţi,
cător.

cari Ne-au

întâmpinat

cu un avânt așă de miş-

Aceste progrese se datoresc marei reţeli
ferate care, îndrumând cu înlesnire produsele
naţionale spre Dunăre, a înzecit însemnătatea
mică a acestui puternic fluviu şi a dat porturilor

de căi
muncii
econonoastre

maritime fireasca lor menire întru propășirea ţerii.
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Îndeplinesc o datorie scumpă sufletului Meu, rugându-vă a arătă tuturor viile Noastre mulțumiri pentru strălucita primire făcută Mie, Reginei și Membrilor Familiei Mele în toate orașele, satele și cătunele
străbătute, ale căror ovaţiuni nesfârșite Ne-au mmsoţit
din munţii Mehedinţilor până la Marea-Neagră.
Amintirea

acestei

călătorii va rămâneă neștearsă

în inimele tinere ale urmașilor Mei, chemaţi a conduce odată destinatele scumpei Noastre Românii; iar

Eu pot fi mândru de un

popor

care Ma înconjoară

cu atâta dragoste şi-Mi dă dovezi de atâta
la care răspund cu aceeaș căldură de inimă,
rile cele mai ferbinți pentru ca Dumnezeu
ceteze a revârsă asupra lui binecuvântările

credință,
prin urăsă nu în:
sale.

Primește, Scumpul Meu Preşedinte al Consiliului,
încredințarea sentimentelor de afecţiune ce-ţi păstrez.

up
Toast
la masa dată in onoarea Regimentului 2 de Dragoni din
Garda Regală Prusiană.
18 Iunie (1 Iulie) 1904.

Din toată inima vă zic d-voastre, Domnule Colonel
şi Deputaţiei Regimentului al doilea: de Dragoni al

gardei: Bine aţi venit în mijlocul Nostru. Vizita d.voa-

stre și frumosul tablou al Corpului ofițeresc Îmi fac
o bucurie cu atât mai mare, cu cât privesc în această
atențiune o nouă dovada a credincioasei amintiri ceMi păstrează al douilea de Dragoni al gardei. Neuitaţi au rămas pentru Mine anii în cari am aparţinut
regimentnlui d-voastre şi-Mi-aduc aminte, cu deosebită
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satisfacțiune şi de vremurile frumoase petrecute în cercul foştilor Mei camarazi.

Mulţumind călduros

Maiestăţii

Sale

Împăratului

și Regelui, prea înaltul d-voastre Cap ostăşesc, că v'au
dat voie să vă prezintaţi Mie, ridic paharul Meu în
sănătatea Sa și formez totodată cele mai vii urări pentru regimentul Său al doilea de Dragoni al gardei,
care poate contă totdeauna pe interesul Meu cel mai
viu şi pe toată simpatia Mea. Dumnezeu să ocrotească

pe Maiestatea Sa și să binecuvinteze mândra

Sa ar-

mată, cu care am strânse legături, acum, aproape de
o jumătate de veac. Să trăească Maiestatea Sa Împăratul Wilhelm !
Colonelul Bartsch von Sigsfeld răspunzând, zise:
Prea Mărite Rege,
Sunt fericit că pot astăzi să mărturisesc Maiestăţii Voastre, pe
teritoriul românesc, că corpul ofițeresc al acestui vechiu regiment al
Vostru a urmărit necontenit, cu mândră admiraţiune, calea înaltă şi înnălțătoare urmată

de Maiestatea

Voastră

din momentul

în

care,

eşind

în 1866, din rândurile acestui regiment, aţi pus pentru întâiaş dată piciorul pe pământul românesc.
Admiraţiunea noastră se adresează nu numai fundatorului viteaz
şi puternic al Statului român unit, nu numai conducătorului înțelept a!
poporului românesc, ci înainte de toate Căpitanu! încununat de glorie.
Astăzi încă răsună de vie admirațiune inimile ostăseşti ale regimentului a] doilea de dragoni la amintirea zilei Grivitei şi faptelor glorioase
ale vitezei armate

române

şi a Eroicului

lui nobil al Casei de Hohenzollern.

«fn
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a descendentu-

1904
Cuvântare
la Expoziţia Societăţii agrare.
26 Septemvrie

(9 Octomvrie)

1904.

Răspunzind d-lui Dr. C. L. Istrati, Preşedintele
Expoziţiei,
M. S. Regele

zise:

Am ascultat cu deosebită atenţiune darea de seamă
a expoziției ce-Mi supuneţi și mulțumesc călduros pen-

tru cuvintele pline de dragoste cu cari Ma salutați în

numele Societăţii agrare.
Cu viu interes am urmat pregătirile acestei expoziţii, datorită iniţiativei voastre. Însemnate au fost
greutăţile cari aţi întâmpinat dela început și cari s'au
îmmulțit încă din cauza unei recolte slabe ; însă silinţele
voastre sunt astăzi răsplătite prin o frumoasă izbânda.

Voiu privi cu atâta mai mare plăcere această ex-

poziție, că ea reprezintă adevăratele bogății ale
ţerii
și este, prin urmare, o întreprindere naţională
care

merită

să fie lăudată.

Doresc

din suflet, ca dânsa să

fie de folos real pentru toţi acei cari au expus
și un
îndemn pentru o muncă raţională şi pentru
desvoltarea noastră economică, chemate a asigură viitorul
Și
propășirea Statului român.
Numai prin muncă statornică, „prin o economie
pricepută şi prevedere ageră, agricultorii noștri
vor

putea luptă în contra greutăților la

cari ei sunt ex-

puși, mai ales în anii de lipsă.
Sa dea Dumnezeu ca anul viitor să fie mănos
şi
holdele noastre binecuvântate.
aa
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Toast la prânzul din Iaşi.
1 (14) Octomvrie

1904.

Am venit cu atâta mai mare bucurie împreună
cu Regina şi membrii familiei Mele în mijlocul domniilor-voastre,

cu cât a trecut

multă

vreme

de când

nu am fost în a doua Mea Capitală. Primirea strălucită și plină de căldură, care Ne-a întâmpinat în acest
vechiu

scaun

domnesc,

Îmi dovedește din nou

cât

de

adâncă este credinţa iubiţilor Mei leșeni pentru Noi.
Strigătile lor entuziaste au găsit un puternic răsunet
în inimile Noastre și viu mișcat, mulțumim pentru atâta
dragoste. Având toată dorința ca lașul, acest centru
cultural, să se desvolte încă mai mult şi ca vieața sa

comercială să iea un avânt mai însemnat, închin paharul
Meu în sănătatea cetățenilor și în prosperitatea acestui
frumos oraş.

cp
Act

comemorativ

la târnosirea bisericii Sf. Nicolae din Iaşi.
Iaşi, 2 (15) Octomvrie

1904.

În al treizeci şi noulea an al Domniei Regelui
Carol I şi în prezenţa Sa s'a sfințit întru lauda lui Dumnezeu Celui A-Tot-Puternic, apărătorul Regatului șiocrotitorul poporului român, acest locaș Dumnezeesc cu
hramul Sfântului Ierarh şi făcător de minuni Nicolae

fondat de Ştefan Voevod cel Mare și Sfânt, domnui
Moldovei, de către Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit al
Moldovii şi Sucevii,

Parthenie Clinceni, faţă fiind Re-

gina Elisaveta, Principii Ferdinand şi Maria, Principele
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Carol și Principele Wilhelm de Hohenzollern, precum
şi numeroasă adunare de creștini din toate părţile României.

cu
Toast

la dejunul

2 (15) Octomvrie

din

Iaşi.

1904.

Îndeplinesc o datorie scumpă Mie, ridicând acest
pahar în onoareaM. S. Impăratului Francisc Iosif și M. S.
Împăratului Nicolae, cari au binevoit a Ma salută în a
doua a Mea Capitală prin trimişi speciali. Exprimând viile
Mele

mulțumiri pentru această graţioasă atenţiune, fac

urări călduroase pentru fericirea Maiestăţilor Lor și
prosperitatea puternicelor Lor imperii, legate prin o
o strânsă prietenie cu România. Beau în sănătate
M. S. Împăratului Austriei Rege al Ungariei și în să.
nătatea M. S. Impăratului Rusiei.

«fin
Cuvântare

la centenarul Seminariului
laşi 4 (17) Octomvrie
Răspunzind

Veniamin.
1904.

Mitropolitului Moldoveişi Ministrului Cultelor, M. S. Re:

gele zise:

Primirea călduroasă ce a doua Noastră

Capitală

a făcut Reginei, Mie și Familiei Mele, Ne-a dovedit dra-

gostea adâncă și neţărmuritul devotamentce ea Ne
păstrează neschimbat. De asemenea și cuvântările cu
cari Ne

întâmpinați

aci, ne

arată

cât de vii sunt

în

inima iubitului Nostru popor aceste sentimente, pe cari
le tălmăciţi în mod așă de vrednic şi de înalt. Din par-
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tea domniilor-voastre nu vă veţi îndoi de răsunetul şi
de recunoştinţa nesfârşită ce aceste mult preţuite măr:
turisirii de iubire au deșteptat în sufletele Noastre MiŞcate și îmbucurate.

În această vieaţă, încărcată cu griji şi lupte, omul
găsește un sprijin puternic şi sigur numai în credinţă:
ea înlesnește a trece vremurile de mâhnire și încercare, ea dă tărie spre a învinge.

Întâia noastră datorie este dar de a o sădi cat

de adânc în inima poporului. Domnii ţerii ne-au dat
în această privința o nobilă pildă, rezemându-se în toate

împrejurările pe Pronia Cerească și înălțând în amin-

tirea

evenimentelor

însemnate

aceste

sfinte

locașuri,

păstrătoare ale măririlor din trecut.

Este pentru Mine o nemărginită bucurie sufletească

de a fi putut luă parte la aceste trei zile de sărbătoare
închinate Bisericii şi de a vedea biserica Sf. Nicolae,
reînființată în vechea ei strălucire și deschisă din nou

slujbei Dumnezeeșt
— tocmai
i în anul când poporul ro-

mân prăznueşte cei patru sute de ani trecuţi de la moartea

ctitorului ei, Marele Voevod Ştefan.
Stefan Vodă

şi-a croit, în istoria universală

ca și

în inima neamului său, un loc așă de mare în cât patru
veacuri au putut trece fără a-l micșoră. Prin faptele

sale răsboinice, prin înalta sa înțelepciune politica ŞI
prin o adevărată evlavie, acest falnic Voevod, mare
printre

cei mai

mari,

ne înfăţişează o vieață cârmuită

și însuflețită de două credinţi adânci, nedespărţite, is-

voare de putere și de izbândă: credinţa în Dumnezeu
și credința în popor. Ele luminează și tălmaăcesc slăvita sa domnie. După fiecare victorie repurtată asupra dușmanului cotropitor, gândirea sa recunoscătoare
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se indreptă catre voinicii săi şi mai ales către Acela

care ţine în dreapta Sa destinele popoarelor şi regilor,
spre a-l slăvi numele prin nenumărate sfinte locașuri.

Ștefan Vodă este nu numai fala neamului roma:

nesc, dar și un erou al creştinătăţii, căci a întrupat în
el, împreună cu virtuțile firei româneşti, și măreţul avânt :
al Cruciaţilor, punând singur o stavilă valului năvalitor
al Islamului.
Împreună cu întreaga suflare românească, care şi-a
rostit pioasa sa amintire cu o căldură de inimă într'adevăr mișcătoare, întâiul Rege al României, unite şi
de sine statatoare, îndeplinește astăzi o sfântă datorie
către Marele Voevod Ştefan, aducându-i prinosul recunoştinții şi veneraţiunii sale nemărginite.
Facă Cerul ca iubirea sa de ţară şi de neam să
ae însuflețească

pe toţi în toate

actele

noastre

Şi ca

virtuțile lui să strălucească de apururea în ochii urmașilor Mei ca o sfântă pildă de urmat.
Nu

cu mai

puţină

mulţumire

am fost faţă Ia sfin.

țirea Bisericii Trei Ierarhi a lui Vasile Lupu, încredin.
țată acum ca un sfânt odor iubitei Mele a doua Ca.

pitală. Este o dreptate ca tocmai în sânul acestei vechi

reședințe domnești, care a facut atâtea jertfe pentru
unirea şi mărirea României, în care au trăit atâţi Domni
mari și Mitropoliţi slăviţi, să se înalțe una din cele mai
minunate Biserici ale răsăritului, ca un semn vădit al
culturii și credinţii noastre. Alăturea cu acest mândru
monument, Vasile Lupu a mai aşezat o modestă școală,
insă cu scop măreț, acela de a pregăti pe preoţi spre

a înlocui limba slavonă cu aceea a poporului în slujba

Dumnezeească.

Sub orânduirea învățatului Mitropolit

Varlaam, această mică școală cu tipografia ce-i eră ali493
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pită, deveni cu încetul un adevărat adăpost al culturii
naţionale, făcând să se dea graiului românesc locul ce
i se cuvine şi să răsune și la altar. Un veac și jumătate mai în urmă Mitrpolitul Varlaam găsi în marele
Veniamin un urmaş vrednic de dânsul.

Întru îndeplinirea gândului lui Vasile Lupu, Mitropolitul Veniamin închină toată energia sufletului său
înflăcărat de un patriotism cald şi luminat. Într'un lung
şir de ani nu cruță nimic pentru a ridică cultura morală și intelectuală a ucenicilor săi șia înlătură înrâuririle slavone şi greceşti, atunci precumpănitoare în
Biserica răsăriteană. Astfel fu întemeiat seminarul dela
Socola, care wa întârziat a deveni, cu sârguința neobosită a marelui Veniamin, un focar de studii serioase

și o pepinieră de preoți pătrunși de înalta lor menire.
Roadele acestui binefăcător aşezământ le putem judecă
astăzi,

când sărbătorim

a o suta aniversare

a înteme-

erii sale. Să pomenim dar cu dragoste și recunoştinţă
numele

neuitat al acestui venerat

Prelat,

alăturea cu

numele celor mai buni și mai mari dintre fii Ţerii. În
urma lui a rămas o operă adevărat naţională, pe care
a apărat-o în contra tuturor zguduirilor ce i-au stat în
potrivă. El ne-a trimes-o ca o dovadă pipăită de patriotismul clerului românesc şi de strânsa legătură ce
în totdeauna a domnit între propăşirea Bisericii şi desvoltarea Statului român. Silinţele lui Veniamin n'au
fost dar deşerte, de oarece pe lângă biserica metropolitană începută de dânsul se ridică astăzi această nouă
clădire,

în care

se va

urmă cu sfinţenie

învățământul

său. Când o întocmire evlavioasă se coboară dela o
obârşie aşă de curată, ea nu poate da decât roade

binecuvântate de Dumnezeu.
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Doresc din adâncul sufletului ca amintirea acestor
zile de sărbătoare, chemate a întări credinţa în inimile
noastre, să ne ajute a întâmpină cu bărbăţie greutăţile
acestui an așă de puţin mănos pentru ţară. Să înălțăm dar cu toţii rugele noastre fierbinți către A-TotPuternicul, ca să nu înceteze a revărsă binecuvântările

Sale asupra scumpei Noastre Românii și iubitului Nostru popor.

og
Convorbiri

cu Principele Sergiu Urussof, la Iaşi.
4 (17)—6 (19) Octomvrie 1904.
Principele Urussof, pe atunci Guvernatorul Basarabiei, primise în:
sărcinarea să. salute pe Suveranul nostru, în numele M. S. Impăratului
Nicolae II, la Iaşi. Trimisul Rusiei fu oaspe la masa regală şi avi mai
multe convorbiri cu M. S. Regele, pe cari Principele le reproduce în
parte în memoriile sale:

Regele Carol se interesă mult de Rusia; mă chestionă
cu deamănuntul despre poporul nostru, despre aspiraţiunile
şi nevoile lui, despre gradul de cultură.
Odată, venind vorba despre un tractat de comerț
pe care-l

încheiasem cu Germania, începu să vorbească despre unitatea
autorităţii guberniale ruseşti, care permitea a se luă măsuri
de seamă fără a le supune mai înainte Camerelor, a căror com-

poziţie fără încetare schimbăcioasă aduce adesea oarecare incoerenţă şi inconsecvenţă în ocârmuirea ţerii. Incercam să explic monarhului constituţional că în autocraţia noastră, şi noi
avem un mare număr de Ministere, de gubernii, că la noi
schimbările directivei politicei interne erau tot atât de dese
ca şi ale celorlalte ministere.
Ficare Ministru rusesc
— zic — înaintează raportul său
Împăratului

cu totul a parte;

se ocupă de afaceri, fără a se

preocupă de cele ce se petrec în ministerul vecin. La drept
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vorbind tocmai unitatea ocârmuirii păcătueşte în Rusia. De
bună seamă, Împăratul nu poate stabili dela sine între Mini:
stri această legătură ce ar trebui să rezulte din solidaritatea lor,
Regele răspunzându-mi că Consiliul de Ministri stabileşte
o legătură între Ministri, îi atrăsei atenția că Cabinetul rusesc
este o instituţie cu totul fictivă, că nu se întruneşte niciodată
şi nu îndeplineşte nici un rol în afacerile guvernului.
Regele se informă apoi despre organizaţia locală, Zemstvouri şi Zemschi nacialnici, şi arată părerea că ar fi
neapărată nevoe de descentralizarea puterii şi de extinderea
competinţii administraţiunilor autonome, după spiritul reformelor lui Alexandru II, despre care vorbeă cu multă
venerație. Insistând asupra necesităţii descentralizării puterii
în Rusia, Regele adaoge că imperiul nostru ar trebui împărţit în câtevă provincii mari, după naţionalităţile predominante, lăsând în seama instituţiunilor locale grija de a-şi întocmi ocârmuirea proprie după particularităţile istorice ale fiecărei regiuni. Regele afirmă că, cu vremea vom fi siliţi să ajungem la organizarea provinciilor autonome, cari vor constitui
Imperiul rus,
şi în acest caz reprezentanţii Împăratului cari

le-ar guvernă,

ar trebui să serve

drept legătură

între aceste

provincii diferite pentru toate chestiunile ce privesc interesul
general al Imperiului. Regele socoteă reforma aceasta inevi'tabilă, căci, în ochii lui, sforțările guvernului rus, căutând a
şterge deosebirile de rasă, a nivelă şi a centraliză administraţia, mar contribui decât la slăbirea puterii şi ar vătămă
mai mult ideea imperalismului rus, decât ar ajuta-o.
Prince S.D.

Ouroussof, Memoires d'un Guverneur,

le manuscrit par S. Persky. Paris, 1908, pag. 212—215).
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la întâmpinarea Rectorului Universităţi
i din Iaşi.
5 (18) Octomvrie

1go4.

Mulţumesc, cu inima caldă, pentru
cuvintele aşă
de bine simţite cu cari Ma salutaţi
în numele Univer-

sității în această

falnică

clădire,

ridicată

ca un

sem

n
vădit, că Iașul este și trebuie să
rămână un centru
insemnat de cultură. Privesc ca o
întâmplare fericita
pentru Mine că pot fi aci faţă tocm
ai în ziua deschiderii

unui nou an universitar. Am
via dorinţă ca
cursurile, cari vor incepe acuma,
să fie însufleţite de

vederi înalte, patrunzând tinerele
generaţiuni de
bire de știință şi, mai ales, de iubi
re de patrie.
ca
la felicitările

_iu-

Răspunsuri

primite cu ocaziunea aniversării căsă
toriei
MM. LL. Regelui şi Reginei..
Castelul Peleş, 2 (15) Noemvrie

1904,
Către P. S. Aurelian, Preşedintele
Senatului :

Viu mișcat de bunele urări ce vă
grăbiţi a Ne trimite, mulțumim din totsufletul, Regina
și Eu, pentru asigu.
rarea simțemintelor de dragoste și
credință reinnoite cu

atâta căldură, cu prilejul aniversă
rii căsătoriei Noastre.
Către C.F. Robescu, Primarul
Capitalei :

Cu o deosebită

bucurie

am

felicitări ce Ne supuneți în numele

nal, cu ocaziunea

aniversării

primit călduroasele
Consiliului comu-

căsătoriei

Noastre.

Regina și Eu Ne grăbim a trimite viile
Noastre mulțumiri

pentru această nouă dovadă de cred
ința ca și pentru
mărturia de dragoste de care iubita
Mea Capitală
este însuflețită pentru Noi.
Cuvântări şi scrisori. 117.
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Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (28) Noemvrie

Domnilor

1904.

Senatori,

Domnilor Deputati,
Ca totdeauna, vin şi astăzi cu vie mulţumire în
mijlocul Reprezentanţilor naţiunii spre a le aduce salutările Mele. Am adânca încredere că sunteţi hotarâţi a intră în lucrările ultimei sesiuni a acestei legislaturi cu acelaș simțemânt al datoriei pentru binele
obştesc și. cu aceeaș energie rodnică cari vau însuflețit până acum.

Stăruinţa Statelor de a deslegă prin bună

înţe-

„legere cestiunile ce le pot desbină, întăreşte tot mai
mult pacea. Pe această cale, România își urmăreşte
ținta neclintită a politicei sale internaţionale, care i-a
dobândit încrederea și prietenia tuturor, și asigură paș-

nica desvoltare a puterilor Regatului.

!

Guvernul Meu va supune deliberării d-voastre Convenţiunea comercială încheiată cu Imperiul German.
Avem speranţa că în curând vom regulă și cu celelalte State relaţiunile noastre comerciale. Așezând
acestea pe o bază statornică, vom da un nou avânt
desvoltării noastre economice.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,
Un an de secetă a bântuit iarăș ţara. Guvernul
Meu a luat la timp măsurile necesare pentru a micşoră nevoile acestei crize, care apasă astădată mai mult
populaţiunea rurală.
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Cu toate acestea, prin cheltuie
li măsurate și echilibrarea neîndoielnica a bugetu
lui Statului, creditul țerii
va rămânea neatins și vom put
eă învinge greaua încercare ce îndurăm în moment
ele de față. Bugetul
anului 190
— 5
1906 va fi stabilit pe aceleași
baze ca
bugetele exerciţiilor precedente.
Ministrul Financelor va prezin
tă un proiect de reformă a legii vamale, spre a
o pune în acord, atat
cu progresele realizate în aceast
ă ramura a admini:
strațiunii, cât şi cu trebuințele
noului tarif vamal. Noua
lege va prevedea înființarea de
întrepozite în Bucureşti,
spre a da o mai mare înlesnir
e comerțului.
Industria petrolului a luat în
ultimii ani un avânt
atât de mare încât ea ocupă
astăzi un loc însemnat
în desvoltarea noastră econom
ică. Ea a fost ajutată
de înfiinţarea la Constanţa a rez
ervoriilor şi a portului
de petrol,
cari înlesnesc într'un mod Sigu
r și

eftin exportul acestui nou isvor de bogăţi
e a pământului nostru,
Instrucţiunea publică pășește
înainte în direcţiunea
practică,

dată

ei de legile votate de d-voas
tre

, menite
a formă generaţiuni cari să-si
asigure, prin muncă te.
3
meinică, existența și bunul trai
u.

Armata,

car

e în curând va fi complet
înzestrată
cu armele cele mai perfecționat
e, se întăreşte neincetat,
însufleț
ei de a fi pregătită,

când

|

Senatori,

i

Domnilor

ori

Deputat,

In anul acesta am avut o vie mul
țumire sufletească

de a străbate cea mai mare

torind pe măreţul

parte a Regatului

fluviu al Dunării,
499
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călă-

fruntariile

RR

Domnilor

scut al țerii.

PR

datoria

bt,

de

se va cere, ca adevărat

a

ită
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noastre până în Marea Neagră, şi în văile Bârladului
și ale Siretului, iar în a doua Mea Capitală a Iașilor
am

petrecut

zile frumoase,

înălțate

prin

serbările

în-

chinate Bisericei noastre. Cu acest prilej, M'am încredinţat

din

nou

cât de adânc înrădăcinate sunt în inima

scumpului Meu popor simţemintele de dragoste și devotament pentru Mine și Familia Mea şi cât de statornic s'a înfipt în inimile tuturor cetăţenilor încrederea în viitorul asigurat al patriei. Sunt fericit a reînnoi încă odată aci, în mijlocul Reprezentanţilor națiunii, marea mulţumire ce am simțit, și a vă asigură

că vom păstră

acestei

credinţă o neștearsă
Domnilor

vii

şi sincere manifestări de

amintire.
Senatori,

Domnilor Deputat,
Urând din tot sufletul ca lucrările d-voastre să
fie și de astădată rodnice, rog pe Dumnezeu să reverse binecuvântarea și harurile Sale asupra scumpei
|
noastre Românii.
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.

Carol.

Preşedintele

Consiliului

Ministrilor

şi Ministru

al Răsboiului,

D.

Sturdza; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Sp. Haret; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, C. 1. Stoicescu;
Ministru

de Interne, V. Lascar;

Ministru Lrcrărilor publice, Em. Porum-

baru; Ministru Afacerilor streine, Ion 1. C. Brătianu; Ministru Financelor, E. Costinescu; Ministru Justiţiei. Al. Gianni.
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Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministrii,
25 Noemvrie (8 Decemvrie) 1904.

Scumpul Meu

Preşedinte al Conshului,

În zilele de mâhnire

ca și în cele senine

am fost

în totdeauna înconjurat de dragostea iubi
tului Meu popor.
Și de astădată când cruda soarta Îmi
răpi pe mult

iubitul Meu frate Frederic, mărturis
irile de o adevărată

simpatie Mi-au venit nenumărate

țerii.

din toate unghiurile

Sunt viu mișcat de aceste simțeminte
atât de duioase, în cari îndurerata Mea inima
găseste o mânga.cre şi O alinare.
ficcărui în parte. În ne-

putință de a face aceasta, te rog,
scumpul

Meu

Pre.

şedinte al Consiliului, să arăţi, în
numele Meu, întregului
cler, domnilor reprezentanţi ai nați
unii, autorităţilor ci.

vile şi militare, precum
nețărmurita și adânca
“Primeşte, scumpul
încredințarea atfecţiunei

și tuturor persoanelor private
Mea recunoștință.
Meu Președinte al Consiliului,
ce-ţi păstrez.

a

Aş fi dorit să mulțumesc

ada

Răspuns

la Adresa

26 Noemvrie

Senatului.

(9 Decemvrie)

Domnule

Preşedinte,

Domnilor

Senatori,

1904.

Sunt viu mișcat de mângâerile ce Mi le
aduceţi

din partea Senatului pentru pierderea
prea iubitului Meu
frate. Recunoștinţa Mea este tot atât de
adâncă ca și

R
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simpatia ce Mi-o arătaţi în această dureroasă încercare.
Însemnatele reforme ce aţi săvârșit pe terenul administrativ și financiar în cursul acestei roditoare le-

gislaturi Îmi dau încredințarea că veţi întregi opera
d-voastre cu aceeaș râvnă pentru binele obştesc ce
v'a însuflețit până acum.
Cu vie mulțumire am văzut că Senatul împărtaşește vederile guvernului Meu cu privire la măsurile
de luat pentru a ușură nevoile populaţiunii rurale. Nu
Mă îndoesc că în această împrejurare inima compătimitoare a Românului va ști, ca în totdeauna, să ușu:
reze greutăţile acestui an nenorocit.
De asemenea sunt convins că veţi studiă cu toată
atențiunea ce li se datorește, condiţiunile regimului nostru economic, asigurând tuturor ramurilor activităţii naționale legitima lor desvoltare.
Din partea Mea, a Reginei și a Familiei Mele vă
arăt viile Noastre mulțumiri pentru
. sentimentele de
dragoste ce Ni le rostiţi cu atâta căldură și cari găsesc
în inimile Noastre, mai ales în momentele de față, un
răsunet

adânc

și recunoscător.

«fin
Răspuns

la Adresa

Adunării

27 Noemvrie (ro Decemvrie)

Domnule

Deputaților.
1904.

Președinte,

Domnilor Deputati,
Din tot sufletul vă mulțumesc

pentru

scumpele

mărturisiri de adâncă simpatie ce Camera Deputaţilor,
împreună cu țara întreagă, Milearată cu prilejul pierderii
502
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prea iubitului Meu
la durerea Mea.

frate. Ele sunt o dulce
|
,

mângâere

O altă mâhnire, tot atât de mare pentru Mine,

este lipsa ce bântue o parte din populaţiunea
noastră
rurală. Măsurile de uşurare ce V'aţi hotărît
a le luă
în înțelegere cu guvernul Meu, nu-Mi lasă
nici o în-

doială

că, cu ajutorul

bunăvoinţei

ferințe vor putea fi alinate.

tuturor,

aceste

su-

Seceta din acest an ne dovedeşte cu prisosinţă cât
de justificate sunt regulele de prevedere și prud
enţă
ce ați aplicat Ja alcătuirea bugetelor, căci astfel
numai
finanțele și creditul Statului au putut rămânea neati
nse.
Țara nu va uită aceste însemnate îmbunătăţiri
aduse
gospodăriei noastre de Stat în această legislatur
ă, iar
efectele lor binefăcatoare vor fi cea mai frumoasă
răsplată a patrioticii d-voastre munci.
Cu o vie satisfacţiune văd că Camera Deputaţilo
r
va da guvernului Meu întregul ei sprijin întru întăr
irea
armatei și întru aşezarea sistemului nostru econ
omic,
potrivit cerinţelor și trebuinţelor ţerii, asigurând
astfel
acestor două elemente precumpănitoare ale puter
ii noastre o desvoltare neîntreruptă.
În numele Meu, al Reginei şi al Familiei Mele
vă

mulțumesc din inimă pentru sentimentele de drago
ste

și credinţă ce Mi le reinnoiţi asă de călduros
din partea
Camerei Deputaţilor.

dn
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Ordin

de zi către armată.
1 (14) Ianuarie 1905.

Ostas,

Deși în anul ces'a sfârşit, cu vie părere de rău Mam

văzut silit a amână manevrele de toamnă cari-Mi dau
totdeauna prilejul de a Mă încredinţă de râvna ce pu:
neți întru

a vă pregăti pentru înalta voastră chemare,

totuș am nestrămutata credință că urmaţi fără preget
buna cale care a condus pe bătrânii voştri la gloria
dobândită în răsboiul neatârnării, ca astfel să fiţi ori
când gata a corespunde cu vrednicie la încrederea ce
Ţara şi Eu punem în îndemânarea și vitejia voastră.
Ofiţeri, subofițeri şi soldaţi, vă urez ani mulţi şi
fericiţi.
Dat în București, la 1 Ianuarie 1905.

So
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Răspuns

la felicitările Clerului, Ministrilor şi ale înaltelor autorități.
I (14) Ianuarie 1903.

S'a închis un an greu, mai ales pentru țărănime,
talpa casei noastre, pe care trebue să o încojurăm cu
toată dragostea.
Nu fără grije intrăm în cel nou, care este inca
acoperit de un văl nepătrunzător. Am însă credința
ca cu înțelepciune și prevedere, vom învinge numeroasele

dificultăţi ce avem înaintea

noastra.

Rog pe A-Tot-Puternicul să ne ajute în sforţarile

noastre, să păzească

scumpa noastră Tară de nouă în-

cercări și să reverse binecuvântările sale şi îmbelșugare asupra holdelor noastre.

Pătruns de această adâncă dorinţăa inimii Mele,
vă mulțumesc călduros pentru urările așă de bine sim-

țite ce-Mi rostiţi Mie, Reginei și Familiei Mele la în-

ceputul

acestui an, și din tot sufletul vă urez

şi fericiţi.

ani mulți

.
2

Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
23 Fevruarie

(8 Martie) 1905.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputat,
Simt în totdeauna o vie mulțumire când Ma găsesc în mijlocul Reprezentaţiunii naționale, şi deschizând întâia sesiune a acestei legislaturi, vă salut cu

inima caldă, întruniţi în Capitala Regatului.
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Eşiţi din nouă alegeri, făcute sub o lege menită să
asigure mai bine libera expresiune a voinţei Terii, domniile-voastre

sunteţi

mai în

putinţă să cunoaşteţi ade.-

văratele nevoi ale Statului și să munciţi pentru întărirea și propășirea scumpei noastre Românii.
Politica prudentă pe care o urmăm întrun mod
statornic ne-a atras încrederea tuturor Puterilor, a carora neîncetată grijă este mănţinerea păcii. Sforţărilor
lor datorim că pacea n'a fost turburată, cu toate greu.
tățile din acele provincii ale Imperiului Otoman, pentru cari România are un interes deosebit, prin ființa
unei numeroase populaţiuni de acelaș neam şi limba
care trăeşte acolo ca supuși credincioși ai Maiestaţii

Sale Sultanului.

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputaţi,

Cea dintâi lucrare a domniilor-voastre va fi vo- |
tarea la timp a bugetului, căci bâna cumpănire dintre
venituri și cheltueli este nevoia de căpetenie a Regatului. Pe langă câtevă legi legate cu bugetul, Guvernul Meu vă va spune legea vămilor şi legea _recensământului, cari nu mai pot fi amânate.
Convenţia de comerţ cu Germania, cea dintâi
convenţie încheiată pe baza noului tarif vamal, va fi

supusă de îndată deliberărilor domniilor-voastre.

Al-

cătuită pe concesii reciproce, ea aşează pe doisprezece ani regimul relaţiunilor economice, mereu cres„cânde, dintre noi şi Imperiul German. Nădăjduim că,
în curând, nouă convenţii vor stabili relaţiunile noastre economice și cu celelalte State.
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Agricultura noastră vede produsele sale expu
se la
urcarea neîncetată a taxelor de import în ţeril
e de consumaţie. Îi datorim deci o deosebită îngrijire.
In parte
îi putem veni în ajutor prin îmbunătăţirea
mijloace-

lor de transport. De aceea Guvernul Meu va va
pre-

zintă legea drumurilor și legea căilor ferate Jude
ţene,

şi din iniţiativă privată, cari, executându-s
e sub

prive-

gherea Statului, vor primi o subvenție din part
ea lui.
Anul care a trecut Mi-a pricinuit o adâncă mahnire prin seceta care a lovit într'un mod aşă de
crud
populația rurală. Numai trebue să fim surprinşi
nepregătiți. De aceea Guvernul Meu vă va prop
une o legiuire care să înlăture pentru viitor greutăţile
pe cari
le-am întâmpinat estimp.
In ultimele decenii s'au facut progrese în toate
ramurile activităţii Statului. A venit acum timpul
să se
dea garanţii mai mari în contra arbitrului admi
nistrativ. Guvernul Meu vă va prezentă în acest scop
un
proiect de lege care să organizeze recursul în cont
ra
tuturor actelor administrative cari ar călcă o lege sau
ar nesocoti un drept pozitiv. Curtea de Casaţie
va fi
chemată să implineasca aceasta înaltă sarcină.
În legile poliţiilor și comunelor rurale, părţile
re-

lative la condiţiunile de admisibilitate şi la stabi
litate
au nevoe de o nouă reglementare. Guvernul
Meu va
propune modificări în acest sens.

Legea clerului are și ea

trebuință

de unele în-

dreptări pe cari le-a învederat experienţa. Ele
se vor
“supune domniilor-voastre; nu vor schimbă însa
întru
nimic temelia
ani de zile.

unui

edeficiu

597

care

sta neclintit

de zece

a.
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Grija de căpetenie a Ţerii a fost şi este neincetat
pentru armată, fără de care orice progres ar fi zadarnic.
Guvernul Meu, hotărit să întărească instrucţia Și să
întregească și îmbunătățească armamentul și echipamentul, vă va propune sporirea treptată a locaţiilor
bugetare, începând chiar dela acest prim buget. Tot
in acelaș scop se va întrebuință o parte din excedentul
bugetar al anului din urmă.
Domnilor

Senatori,

Dommlor

Deputat,

Lucrările cari vor fi supuse la chibzuirea domniilor-voastre sunt numeroase şi însemnate. Am însă
toată încrederea că domniile-voastre veţi fi la înălțimea așteptărilor Țerii şi veţi dovedi din prima sesiune că noua legislatură este menită să lase urme din
cele mai trainice din opera de desvoltare statornică şi
aşă de binecuvântată a Statului Român cu care se fălește istoria naţională din ultima jumătate de veac.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările domniilorvoastre.

Sesiunea
deschisă.

ordinară

a Corpurilor Legiuitnare

este

Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne,

Cantacuzino;

Ministrul

Răsboiului, General G. Manu;

G. Gr.

Ministrul A faceri-

lor străine, General Iacob Lahovari ; Ministrul Financelor, Take Ionescu;
Ministrul

Agriculturii,

Industriei,

Comerciuluişi Domeniilor, Ion N. La-

hovari; Ministrul Lucrărilor publice, lon C. Grădişteanu: Ministrul Cul-

telor si Instrucțiunii publice, M. Vlădescu ; Ministrul Justiţiei, Al.
A. Bă
dărău.

«fa
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Răspuns

la Adresa

23 Martie

(5 Aprilie)

Domnule

Preşedinte,

Domnilor

Senatori,

Senatului,
1905.

Primesc cu vie recunoştinţă mărturisirile de
credință şi de devotament ce, cu atâta căldură, Mi
le aduceţi din partea Senatului. Aceste sentimente, întem
eiate pe o reciprocă și deplină încredere întrun
lung
șir de ani, sunt pentru Mine neclintitul reazem
spre
împlinirea înaltei misiuni ce Țara Mi-a încredinţa
t-o.

Cu o deosebită mulţumire am văzut că Senat
ul
a primit, cu unanimitatea glasurilor, convenţia
comercială cu Germania, dovedind astfel unitatea
de vederi

ale Terii întregi de câte ori este vorba
obștesc

precumpănitor.

de un interes

Am încredințarea că veţi aduce aceeaş matu
ră
și conștiincioasă chibzuire în cercetarea diferitelo
r legi
ce vi se vor supune de către guvernul Meu, mai
ales
pentru acele menite a îmbunătăți starea materială
a
țăranilor noștri. Cu o dragoste întradevăr părin
tească
trebue să îmbrățișăm cu toții cauza ridicării lor,
căci
ei, ca plugari şi ca ostași, alcătuesc adevărata tărie
a
Statului. Ma simt fericit ca înființarea așezămân
tului
de ajutor pentru săteni în vreme de secete,
ce am întemeiat în anul 1895, cu prilejul serbarii nunţi
i Noastre
de argint, a putut contribui, în două rânduri
deja, la

alinarea

multor

suferinţe
— fireșt
,e în margini modeste,

faţă cu însemnatele lipsuri de acuma.
Credinciosul sprijin ce Senatul este hotărit a-l
da
guvernului Meu şi patriotica sa râvnă de a merită
încrederea ce Națiunea a pus în el, Îmi sunt chezășii si509

1905
sure că această legislatură va duce mai departe munca
rodnică întru întărirea şi propăşirea scumpei noastre
Românii.
Din tot sufletul vă mulţumesc în numele Reginei,
al Meu și al Familiei Mele, pentru bunele urări şi călduroasele dovezi de iubire ce Ni le aduceţi.

cp
Cuvântare

către Academia

Română.

1 (14) Aprilie 1904.

M. S. Regele, insoţit de A. S.R. Principele Carol, fu salutat

sosire de Preşedintele

Academiei, d-l |. Kalinderu,

la

care zise între altele :

Maiestatea Voastră, cunoscând că toate se dobândesc prin
deprin"dere, până şi virtutea, a binevoit a aduce în mijlocul nostru
pe A. S.
Regală Principele Carol, a cărui desvoltare e urmărită cu dragost
e plină
de frumoase speranțe, de toată suflarea românească. Urăm
celui mai
scump odor al ţerii să întrupeze toate însuşirile Augustu
lui său Unchiu,
Şi suntem adânc recunoscători Maiestăţii Voastre pentru
această nouă
şi puternică dovadă ce ne dă, că instituţiunea noastră
va aveă totdeauna binefăcătoarea atenţiune a Dinastiei.

M. S. Regele răspunde:

Urările cu cari și de astadată salutaţi venirea Mea
printre domniile-voastre și credincioasele marturisiri

ce Mi-le rostiţi din partea Academiei, Îmi sunt deosebit de scumpe. Cu aceeaș căldură de inimă va mul-

țumesc și vă reinnoesc statornicul Meu interes pentru
lucrările voastre.
Mă bucur de câte ori am prilejul de a luă cuvântul în acest locaș, unde am auzit atâtea conferinţe
atrăgătoare și disertaţiuni iscusite cari au răspândit

lumini nouă asupra trecutului

nostru

și îndrumări

înţe-

lepte pentru propășirea științei, adunând astfel un ma310
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terial de mare preț pentru lărgirea Templului care adăpostește sufletul neamului românesc.
La temelia acestui templu se află limba, această
duioasă limbă românească care Mi-a venit indoit
de
scumpă din ziua când am auzit-o răsunând pe buzel
e neuitatei Mele copile și decând, sprea Mea mângâ
iere,
urmaşii Mei o grăesc în jurul Meu.
Mânat de această simţire, am propus Academiei
acum 21 ani, întocmirea dicționarului «Etymologicu
m
magnum Romanice», având mai ales în vedere
culegerea și păstrarea acestor cuvinte vechi car
—i,
deşi
obârșia lor este slavonă, grecească sau turc
ească,—
alcătuesc originalitatea şi bogăţia limbii. Dorin
ţa Mea

eră ca Academia

să scape

aceste odoare

amenințate

a cădea în uitare, redându-le locul la care
au drept,
șisă pue o stavilă la acest val de nepăsare
pentru graiul bătrânesc, stârpind tot odata buruenile
neologismului care înăbușe limba strămoşească. Limbi
le își au

într'adevăr vieaţa lor proprie care se desvoltă

după

niște regule statornice, însă înrâurirea scriit
orilor de
frunte și a Academiilor asupra acestei desvo
ltări este
de asemenea netăgăduită.
De ce să ne ferim de aceste locuţiuni
vechi, cu
obârşie așă de curată ca aceia a liturghiei
şi letopisiţelor ţerii, şi care

nici măcar

arhaisme

nu sunt,

de

oarece le întâlnim în limba bisericii și a
poporului?
Mult mai de temut sunt aceste neologisme
sterpe, cu
formă şi înţeles pocite, cari nu aduc nici o
idee nouă, ci
isgonesc numai cuvinte curat româneşti
spre a le în„locui cu altele străine cu înţeles absolut
identic, ca spre
pildă: <avansare», în loc de înaintare
; «voiaj» în loc
de călătorie.
SII
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Aceste parazite răutăcioase sunt mii; numarul lor
creşte pe zi ce merge și sfârșitul -va fi schilodirea lim-

bii. Strecurarea

lor o datorim

în mare

parte vieţii

politice, obiceiurilor apusene și educaţiunii copiilor în
străinătate. Aceste înrâuriri nu au fost totdeauna no-

rocite, nu numai asupra limbii, ci și asupra moravu-

rilor, cari au perdut poate mai mult decât au câștigat.
Urmarea cea mai de plâns a acestei greșite îndrumări
este șanțul

ce se sapă între

limba claselor culte

şi ne-

prihănita limbă a poporului. Despărţenia aceasta trebue dar cu orice preţ preintâmpinată ca o primejdie
pentru neamul românesc a cărui unitate se întemeiază
pe legea și limba sa. Știu ca Academia și un mânun-

chiu de scriitori vrednici

luptă cu o patriotică osâr-

die spre a alungă această vătămătoare cotropire, însă
râvna şi silințele tuturor nu vor fi de prisos spre a
duce la un bun sfârșit această operă de însănătoşare.
lată pricina pentru care o grabnică dare la lumină
a dicționarului este atât de dorită de Mine. Îmi dau
seamă

de

greutăţile lucrării, de timpul

ce cere,

totuş

cred că in acest lung şir de ani Sar fi putut îndeplini în mare parte programul alcătuit. Dacă mai zăbovim, ştirbirea și schimonosirea limbii se vor întinde
tot mai mult; iar îndreptarea va fi cu atât mai anevoioasă. Aştept dar cu nerăbdare ca Etymologicum
să fie cât mai curând pus în mâna tuturor, avându-se
grija ca întocmirea lui să fie cât de întreagă, cu un
număr de citaţiuni bine alese, însă limitat, spre a nu seîno-

mol lucrarea într'o prea mare întindere. Perfecţiunea
lui are mai puţină însemnătate decât fiinţa lui.
Sunt încredinţat că domniile-voastre veţi întâm-

pină aceste mici îndrumări ce Mi-am permis a le aş512
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terne ca un semn al vii Mele
dorinţi de a vedea Etymologicum odată desăvârşit
spre cinstea Academiei
şi folosul generaţiunilor viitoare
.

sh
Act

comemorativ

ia sfinţirea vasului <România».
15 (28) Maiu

CAROL

1905.

1,

Din graţia lui Dumnezeu ȘI voin
ţa naţională,
Rege al României.

Sfinţitu-s'au acum șapte ani vas
ele «Regele Carol 1»
și «Principesa Maria», cari au
asigurat legătura reguJată prin căile noastre ferate,
între Europa Occidentală și Constantinopol.
Serbam azi botezul vasului
«România», prin care
se întinde linia Serviciului nos
tru Maritim până la coas:

tele Aticei

și ale Asiei,

Fie ca acest vas să înfrunte
biruitor furtunile ŞI
valurile mărilor și să ducă,
tot mai departe, faima nu-

melui de Român.
În acest dor, am voit să fiu faţa
Eu Însumi, îmîmpreună cu

Maiestatea Sa Regina şi cu
Alteţele Lor
Regale Principele şi Principes
a României, la botezul
acestui vas care s'a sfinţit
de P. S, S. Episcopul Dunării-de-Jos, azi în a XV.a zi
a lunei Maiu, anul una mie
nouă sute cinci al mântuirii
și al XXXX-lea al Dom.
niei Mele, martori fiind Ministrii
Mei, Preşedinţii și Vice.
preşedinţii Corpurilor Legiui
toare, înalții demnitari ai
Statului, clerici, ostașiși civili
și mare mulțime din iu-

bitul Meu popor.

Cuvântări şi scrisori.—I1].
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Acest document s'a semnat de Noi în două exemplare, cari se vor

păstră

unul

în Arhiva Statului,

iar

celălalt pe vas.

“a
Răspuns

la toastul Ministrului Lucrărilor publice.
Constanţa,

15 (28) Maiu

1903.

Ministrul Lucrărilor publice rostise:

Sire, Sunt abiă o ani de când, într'un chip care păreă îndrăzneţ,
se înființă Serviciul Maritim până la Constantinopol, cu două vase mici şi

şubrede şi cu personal numai străin.

|

Azi, după așă scurt timp, Maiestatea Voastră ați botezat al treilea
vas mare de călători care, dimpreună cu celelalte două, leagă Occidentul
-

Europii cu coastele Asiei şi ale Aticei, în afară de cele cinci vase de
marlă, cari înlesnesc schimbul între România şi Nord-Vestul Europei,
Prelungim acum linia noastră orientală dela Constantinopol! în
două părți: până la Pireu şi până la Smirna; cu ajutorul lui Dumnezeu

nădăjduim

să nu treacă

mult

mai mult

de un

an, fără ca vasele noastre

îmmulţite să ducă veste anticei Lybii despre propăşirea Strănepaţilor Îm.păratului Traian şi despre măreţia României sub domnia Regelui Carol I.
M. S. Regele răspunde:

Mulţumesc din suflet pentru cuvântarea caldă ce
Ne rostiți cu prilejul acestei frumoase serbări în portul Constanţa, ale cărui lucrări și desvoltare le urmăresc de mulţi ani cu un deosebit interes. larăș am avut
bucuria să sfințim un nou şi falnic vas. L'am botezat
România ; doresc ca acest nume, aşă de drag inimilor
noastre, să. răsune necontenit în tot Răsăritul și ca el

să amintească că Regatul este astăzi o putere care nu

mai poate fi tăgăduită. Statornicia noastră, izbânzile
oştirii și jertfele ce țara şi-a impus ne-au deschis căile
nemărginite ale mării; într'un timp relativ scurt, am
514

1905

întemeiat

Serviciul nostru

Maritim, ale căr

ui vase au
cinstea să ducă steagul națion
al departe peste valurile
furtunoase ale oceanului, Dru
murile de fer, podul Du.
nării și portul Constanţei
au atras comerciul internațional şi multe State au făc
ut deosebite convenţii cu
țara spre a înlesni transitul
lor. În această privinţă
trebue să fim datori Imperiulu
i german, care a îndreptat traficul și Serviciul sau
postal și telegrafic prin
țară, dându-ne astfel o dovadă
măgulitoare de încredere
în administraţia noastră. Se
sustine

că viitorul este
pe mare. Fie! In tot cazul
noi am dobânâit prin Dobrogea, acest mărgăritar al
Coroanei României, nea.
târnarea economică, legătu
ri libere cu lumea întreagă
și Marina Comerciala. Sigur
fiind că dânsa, împreună
cu Marina de Raăsboi se vor
înfățișă pretutindeni cu
vrednicie și mândrie, urez
noului vas călătorii pline de
folos pentru ţară ȘI neîncetat
îl vom însoți cu strigătul:
să trăească România.

vi
Act

comemorativ

la aşezarea cablului Constanţa
-Constantinopol.
16 (29) Maiu
NOI CAROL

1903.

],

Cu mila lui Dumnezeu şi
voința națională,
Rege al Româmei.
Fiindu-Ne dat de A-TotPuternicul ca să ducem
tot mai departe pe calea pro
pășirii iubita Noastra Ţară;
Dând urmare convenţiunii
încheiate Ja 1 Martie
(17 Fevruarie

) anul

1899 între Noi Regele Româ
niei
şi Maiestatea Sa Împăratul
Germaniei şi Rege al Prusiei;
515
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Azi, în al 4o-lea an al domniei Noastre, luna Maiu,

ziua 16, iar dela Christos ani 1905, pus-am pe malul
Marii Negre, în noul port Constanţa, piatra de temelie,
hotar de unde a pornit lanţul de sârmă purtător al
gândului, care străbătând marea va legă țărmul Ro-

mâniei cu acela al Împărăției Otomane;

Şi precum vasele române pornite dela acelaș
liman, străbătând mările, duc în ţinuturi depărtate bogățiile isvorite din îmbelșugata Noastră țară, sau pornite din ţeri streine,

Tot astfel, acest lanţ va duce gândul românesc
peste ţeri și peste mări, menit fiind a legă Împărăţiile
Apusului cu cele mai depărtate ale Răsăritului.
Fost-au față la această sărbătorire iubita Noastră
„soție Maiestatea Sa Regina Elisabeta, Alteţele Lor Regale Principele și Principesa României cu Auguștii Lor

copii Rrincipele Carol și Principesa Elisabeta.

P. S. S. Episcopul Dunarii-de-Jos, Ministrii Noştri,
E. S. D. Baron de Marschal Bieberstein, Ambasadorul

Împărăției Germane pe lângă Împărăţia Otomană;

E. $.

Kiazim Bey, Ministrul Turciei; E. S. Kiderlen W aechter,
Ministrul Germaniei, acreditaţi pe lângă persoana
Noastră.
Preşedinţii şi Vicepreședinţii Corpurilor Legiuitoare
și cei-lalți înalți dregători ai Statului Român mai Jos
iscăliți, precum și cei cari prin meșteșugul lor sunt chemaţi a aduce la îndeplinire această lucrare. ....

“n

s16

1995
|

Telegrame

către Împăratul Germaniei şi către Sultan
la aşezarea cablului
Constanţa-Constantinopol.
16 (29) Maiu

1go5.

La ora 1 p.m.M.$. Regele telegrafia
ză de pe bordul vaporului
«Von Podbielsky», la Berlin, M. S. 1.
şi R. Wilhelm II:

In momentul când se pune cablul Constant
inopolConstanţa și prin aceasta să adauge ulti
ma verigă a
lanțului relaţiilor telegrafice între Berl
in și Orient, ţiu
din inimă sâ-Ţi trim
o amic
it
ala salutare de pe ţărmul
Marii Negre. Fie ca aceasta operă,
care în curs de
mai mulți ani a fost oprită în loc,
prin dificultăţi a
căror înlăturare nu a atârnat de noi,
să fie spornică,
să vie în folosul traficului mondial, şi
mai ales să contribue la strângerea și mai mare a rela
ţiunilor Noastre
intime. Cu prilejul ospăţului de astăz
i, îndeplinesc o
dorință scumpă inimii Mele, ridicând
în sănătatea Ta
şi a Împărătesei un toast Care va întâ
mpină un ecou
entuziast.

Carol.

M. S. Împăratul Germaniei răspunde:

Îti trimet sincerile Mele mulțumiri pentr
u salutul Tău atât de căl.
duros cu ocaziunea punerii cablului Const
anța-Constantinopol.
Salut cu vie satisfacțiune realizarea racord
ării telegrafice directe
Berlin-Bucureşti-Constantinopol, la care
sa muncit de multă vreme şi
unde astăzi văd depărtate cu desăvârşir
e dificultăţile întâlnite pentru stabilirea acestei noui căi de comunicațiune.
!
Nutresc împreună cu Tine Speranţa că
această legătură, a cărei importanță economică egalează importanţa
politică, va contribui să apropie
şi mai mult încă popoarele Noastre
şi să restrângă în mod şi mai intim
relațiunile Noastre mutuale.
Împărăteasa

şi cu Mine

Îţi mulțumim

din toată

inima pentru ură.
rile ce Ne exprimi şi-Ți adresăm Tie,
precum și Reginei, salutul Nostru

cel mai

călduros.

Wilhelm.
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Apoi la orele 2,15 de pe bordul aceluiaș vapor, M. S. Regele
a expediat următoarea telegramă M. S. Sultanului:

In momentul aşezării cablului care va legă

Cons-

tanța cu Capitala Maiestăţii Voastre Imperiale, Îmi îm-

plinesco datorie scumpă inimii Mele reinnoindu-l expresia
sentimentelor Mele de înalterabilă amiciţie şi urările pe
cari nu încetez de a le face pentru fericirea Maiestăţii
Voastre și pentru preţioasa Sa sănătate.
Serbarile din Constanţa au fost înălțate prin prezența Ministrului plenipotenţiar al Maestaţii Voastre
acreditat pe lângă Mine, precum și prin marea bucurie
care domneşte în ţara Mea în urma magnanimei deciziuni în favoarea credincioşilor Săi supuși de rasă ro-

mână,

asupra

cărora

Maiestatea

Voastră

a binevoit

„să răspândească atâtea binefaceri și să mărturisească
părinteasca Sa solicitudine.
Sunt cu adevărat atins de aceasta ŞI cu atât mai
fericit cu cât Augusta Sa rezoluţie va contribui în mod
considerabil la întărirea excelentelor relațiuni cari există
de mai mult de un sfert de secol între puternicul Imperiu al Maiestăţii Voastre Imperiale şi România.
Carol.
M. S. Sultanul a răspuns la 17 (30) Maiu:
|
Cu cea mai mare plăcere am primit telegrama pe care Maiestatea
Voastră a binevoit să Mi-o adreseze cu prilejul aşezării cablului telegrafic.
Sentimentele de sinceră simpatie şi relațiunile de buna prietenie

sunt statornice

de ani îndelungați

între ambele Noastre

guverne. Foarte

mişcat de cordialele expresii cuprinse în această privinţă în telegrama
Maiestăţii Voastre, vin să-l prezint mulțumirile Mele. Mă folosesc de
acest prilej spre a reînnoj urările Mele pentru fericirea şi preţioasa sănătate a Maiestăţii Voastre.
Abdul

Se

Hamid.

1905

'Toasturi
la prânzul din Constanţa.
16 (29) Maiu
La ora

1!/, sa dat pe

bastiment

1gos.
un prânz

de gală, la care au par

ticipat Excelențele Lor Ambasadorul Baronul Marsch
al v. Bieberstein
cu doamna, Ministrii plenipotenţiari Kiazim Bey şi
Kiderlen-W aechter,
Episcopul,

Ministri, înalții demnitari ; în total 83 de persoan
e.

În timpul mesei
Adresându-Se

M. S. Regele a ridicat

către Baronui

următorul toast:

Marschal:

Sunt cu atât mai recunoscator M. S. Împăratului

Wilhelm de a fi binevoit să permită Excelenţii Voastre

de a asistă la serbările noastre, cu cât am și mulţumirea de a vă salută în Constanţa.
Prezenţa domniei-voastre printre noi este o che:
zășie prețioasă a raporturilor excelente cari unesc
ambele ţeri. Germania arată de mult timp ua viu intere
s
entru propăşirea şi desvoltarea economică a României. Tractatul de comerciu încheiat de curând şi
convențiunea din 1899, care regulează un Serviciu specia
l
de cai ferate, poste și telegrafe, constituesc
o nouă
dovadă despre aceasta. Execuţiunea desăvârşită a
acestei din urmă convențiuni a fost întârziată de oareca
ri
dificultăți, şi numai astazi, afundând cablul între
Constanţa și Constantinopol, putem sărbători izbânda
sforţărilor noastre.
Ma simt fericit că această plăcută împrejurare
Îmi

dă prilejul de a reînnoi urările călduroase ce le fac pen:

tru Maiestatea Sa Împaratul Wilhelm și beau în sănă.
tatea Maiestaţilor Lor Împăratului și Împaratesii Ger-

maniei.
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Apoi către d-l Kiazim-Bey:

Cu o plăcere cu totul deosebită Ma folosesc de
această împrejurare, pentru a rugă pe Excelenţa Voastră de a face cunoscut Maiestăţii Sale Sultanului cat
de mare preţ pun pe prietenia Sa şi cât Mă simt de
fericit de solicitudinea părintească pe care Maiestatea
Sa o arata credincioşilor Săi supuși de neam românesc, pentru care am firește o vie și statornică sim-

patie.

Călăuzit de aceste simţeminte, beau în sănătatea

Maiestaăţii Sale Sultanului, făcând

urări pentru fericirea Sa și pentru
periului Său.

cele mai călduroase

prosperitatea im-

DU

Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
1 (14) Iunie

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputaţi,

1goş.

Închizând întâia sesiune a acestei nouăi Legislaturi
constat

cu deosebita

am

mulţumire, că încrederea cu care

salutat pe Reprezentanţii naţiunii a fost întemeiată.
Mai toate proiectele coprinse în Mesagiul de deschidere s'au prefăcut în legi, mulțumită râvnei şi pa:
triotismului domniilor-voastre.
Amintesc printre ele convenţia de comerț cu Germania, legile vămilor și recesământului, legea căilor

ferate din inițiativă privată, legea privitoare la reor-

ganizarea

Înaltei Curți de Casaţie și la înfrânarea ar520
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bitrarului administrativ. şi legile cari au
reformat în
parte organizaţia poliţiilor şi a comunelor
rurale.
Bugetul ţerii pe anul 1905
— 1906 a fost așezat
pe temelie trainică. Nevoiţi să sporiți chelt
uelile pentru apărarea naţionala, naţi pregetat de
a cere na.

țiunei nouă jertfe, cari cumpănesc veniturile
cu cheltuelile, fără a turbură alcătuirea economică
a ţerii.

Prin conversiunea unei părţi însemnate a rente
i
aţi îndeplinit un progres netăgăduit în opera
întăririi
creditului României şi aţi creat o rezervă
pentru nevoile mereu crescânde ale Statului.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputaţi,

In cursul acestei sesiuni am avut fericirea să
vedem că una din năzuinţele de căpetenie ale
Regatului, deopotrivă îndreptăţire a Românilor din Imper
iul
Otoman, supuși prea credincioși ai Maiestaţii
Sale
Sultanului, a făcut un pas hotăritor înainte.

Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Lucrările săvârșite în această primă sesiu
ne Îmi
dau credința ca întreaga legislatură va
fi tot atât de
rodnică. Astfel se va asigură opera
neîntreruptă de
întărire și înălţare a Statului Român,
care a fost și
rămâne singura Mea grijă, chiar în ceasu
rile de mare

durere,

cari Mi-au

dovedit

încă odată cât de adâncă

și caldă este dragostea cu care Mă înconjoa
ră iubitul
Meu popor.
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Vă

mulţumesc

pentru sprijinul pe care l-ați dat

Guvernului Meu şi rog pe A-Tot-Puternicul să reverse

binecuvântările Lui asupra scumpului Meu Regat.
Eu declar închisă sesiunea ordina
a Corpur
ră
ilor Legiuitoare.
Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, G. Gr.
“Cantacuzino; Ministru'Răsboiului, General G. Manu ; Ministru Afaceri
'or

străine, General I. Lahovari; Ministru Finanţelor, Take
Ionescu; Minisstru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor,
Ion N. Lahovari ;

Ministru Lucrărilor publice, |. C, Grădişteanu ; Ministrul Cultelor
şi Instrucţiunii publice M. Vlădescu; Ministru Justiţiei, A. A. Bădărău.

«fa
Scrisoare
către Preşedintele Consiliului de Ministri.
Sigmaringen 2, (15) Iunie 1gog.

Scumpul Meu

Preseahnte al Cousihului,

Dumnezeu, în nepătrunsele sale hotăriri, Mi-a răpit pe mult iubitul Meu Frate.
Acei cari au cunoscut însușirile acestui nobil suflet
şi necurmata Sa iubire pentru România, vor înţelege
cât de crudă și de mare este pentru Mine această neașteptată pierdere.

Ca în totdeauna, iubitul Nostru popor a luat o
parte vie și adâncăla durerile Noastre.
Mărturisirile de simpatie ce am primit cu acest
dureros prilej din toate parţile ţerii au fost aşă de

numeroase și călduroase încât pot spune că mai din fie-

care vatră românească Mi-a venit un răsunet de com-

pâtimire și de dragoste.
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Această obștească şi mişcătoare împărtăş
ire a fost
cea mai dulce alinare la durerea Mea.
Îndeplinesc dar o sfânta datorie de
recunoştinţă

rugându-te, scumpul Meu Președinte
al Consiliului, să
mulțumești tuturor în numele Meu,
atât clerului, dom-

nilor reprezentanţi ai naţiunii, magistra
turii, consiliilor judeţene și comunale, corpului prof
esoral, asociațiunilor culturale, diferitelor comunități
și societăţi,
precum și nenumăratelor persoane din
toate treptele sociale cari Mi-au adresat telegrame
așă de calduroase
şi duioase.

In deosebi

te rog să arăţi viile Mele mul-

țumiri iubitei Mele Capitale, care, în
acele zile ce restriște, s'a arătat ca o vrednică expresiune
a sentimentelor ţerii întregi.
Primește, scumpul Meu Preşedinte
al Consiliului,
încredințarea afecțiunii ce-ţi păstrez.

ta
Toast
în onoarea delegaţiunii Regimentului austro-ungar
No. 6
«Carol [»
Sinaia, 24 Iulie (6 August) 1goş.

Cu o vie bucurie salut aflarea în mijl
ocul nostru
a delegaţiunii Regimentului Meu austro-u
ngar, pe care
M. S. Împăratul şi Rege, şeful vostru supr
em, a binevoit a
o însărcină să-Mi transmită felicitări cu
ocazia jubileului
de 25 de ani, de când sunt proprietar
al regimentului.
Foarte mișcat de această grațioasă
atenţiune, mul:

țumesc din suflet pentru îmmânarea aces
tui atât de frumos dar, în amintirea neuitatei zile în
care M. S. Îm-

paratul M'a numit cap suprem al regimentului
6 de

infanterie unguresc.
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Sa dea Dumnezeu ca legăturile, ce de un sfert
de veac Mă unesc cu regimentul şi care acuma 40 de
ani au luat ființă pe câmpul de luptă înainte de Fredericia,

să se

întărească

din ce în ce mai

mult!

Fie

încredințat regimentul că și în viitor voiu purtă cel mai
viu interes soartei lui.
Nu pot da acestor sentimente o expresiune mai
fidelă decât ridicând paharul în sănătatea Augustului
vostru Stăpân, a bravei Sale armate şi a scumpului Meu
regiment. Dumnezeu să ţie în paza lui pe Maiestatea
Sa încă mulţi ani în deplină sănătate pentru fericirea
și prosperitatea credincioaselor Sale popoare! Tara şi
armata Mea, care au înalta
de Maiestatea Sa, se unesc
_la aceste adânci urări.

Trăească
Ungariei.

onoare pe a fi cunoscute
cu Mine din toată inima

M. S. Împăratul Francisc

Iosif Rege al

dp
Toast

în onoarea delegaţiunii I ului Regiment de dragoni de Hanovra
No. 9. «Carol I»
Sinaia, 22 Septemvrie (5 Octomvrie)

Simt o deosebită

1905.

plăcere de a putea salută în mij-

locul nostru deputaţiunea regimentului Meu de dragoni

prusian, şi sunt foarte recunoscător Maiestăţii Sale Îm.
păratului și Regelui, supremului Vostru Şef, de a-i fi
încuviințat să Mă felicite cu ocaziunea jubileului Meu
de 25 ani, ca Șefal regimentului. Tot de odată exprim cele mai vii mulțumiri pentru frumosul album care
M: l-aţi adus ca dar.
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Amintirea zilei de 3o August
defunct,

Împăratul

1880, când ilustrul

Wilhelm-cel-Mare,

Mi-a

conferit al

g-lea de Dragoni, este adânc întipărită în inima Mea
şi sunt foarte mândru de a fi, aproape de o jumătate
veac, strâns unit cu glorioasa armată prusiană.

Neuitat Îmi va rămânea timpul ce l-am petrecut

în mijlocul ei, timp care Mi-a dat ocaziunea de a preţui

străluciteleei calități, cari au întemeiat mărireaGermaniei,

Îndelungatele Mele raporturi cu armata prusiană
sunt o chezășie de sincera Mea simpatie pentru regimentul Meu de dragoni, care poate fi asigurat că calduroasele Mele urări îl întovărășesc mereu și pretutindeni. Nu pot dovedi mai bine aceste simţeminte decât ridicând paharul Meu în sănătatea ilustrului Vostru
Şef, în acea a vitezei

Sale

armate și a scumpului Meu

-

Fie ca binecuvântarea Dumnezeiasca să dăinuiască

asupra Maiestăţii Sale, a Regalei Sale Familii și a pu:
terii Sale armate.
Cu

aceasta

|

din suflet a Mea

urare,

vă invit deci

pe d-voastre toţi a vă uni cu Mine pentru a

strigă:

Sa trăească Maiestatea Sa Împăratul şi Rege Wil.
helm.
Locotenentul-Colonel Jochmus răspunde în modul următor:
Fie-mi

permis,

Maiestate,

ofițeresc al Regimentului
stre

multumiri

pentru

ca să Vă

exprim,

Maiestăţii-Voastre
cuvintele

aşă

de

în numele

dragoni,

de binevoitoare

Corpului

umilele

noa.

ce ne-aţi adresat,

Pot asigură pe Maiestatea-Voastră că bucuria cea mai viea
domnit între

ofiţeri, inimile băteau mai tare, când am avut fericirea
de a le face cunoscut Înaltul ordin al Cabinetului, prin care Maiestatea
Sa, prea gra-

țiosul nostru Împărat, a ordonat ca o delegaţiune a Corpului ofițeresc
să plece în România şi să supună Maiestăţii-Voastre cele mai respectuoase şi călduroase felicitări ale regimentului, pentru serbarea jubileul
ui

de 25 ani al Maiestăţii-Voastre

ca Şef al acestui Regiment. Cu acest
525
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regiment.

1995
prilej i-a fost totodată dat ca să-şi exprime prin
viu graiu

sale mulțumiri

pentru

toate dovezile

de bunăvoință,

profundele

între cari, ultima,

constă intro splendidă podoabă de masă, de argint,
care provoacă admirațiunea tuturor. În saloanele Casinului va străluc
i, de acum înainte,
la fiecare serbare, acest dar adevărat regal, în
mijlocul mesei, şi o bucurie mândră va cuprinde inimile ofițerilor oridecâ
teori vor privi această splendidă operă de artă, căci ofiţerii iubesc,
admiră pe MaiestateaVoastră,

pe

genialul,

energicul

Domnitor,

care

Hohenzollern, şi care, împodobit fiind cu

ale Hoienzollernilor,

a Stiut, prin

măsuri

toate

născându-se

virtuțile

înțelepte

în

de

din

vița

Domnitor

toate domeniile-

să redeă, întrun timp scurt, unui popor brav, care
eră divizat prin frământări, unitatea, şi prin această prosperitatea şi
fericirea, precum a

făcut-o odinioară Marele nostru Împărat Wilhel
m 1. Și precum Marele
nostru Împărat trebuiă să-Şi creieze, la 1860,
mai întâiu armata, pe care
a condus-o, mai târziu, la isbânzi aşă de
strălucite, tot astfel a fost rezervat şi Maiestăţii-Voastre de a pregăti într'o
activitate pașnică, legiunile, pentru a fi vrednice a-şi îndeplini
însărcinările pe cari viitorul
le predestinase; căci asalturile redutelor dela
Plevna, în zilele anului

1877, şi acel al redutei Rahova, sub conducerea
Maiestăţii- Voastre, sunt

fapte eroice şi rare în istoria, aşă de bogată,
a răsboaielor, şi cari vor
rămâneă o pagină dc glorie în istoria poporu
lui Român, pe cât timp

- vor fi bărbaţi însufleţiți de fapte eroice.
Poporul

român

se pregăteşte

cu Casa

domnitoare

de a serbă

anul viitor rarul jubileu de 40 ani de domnie ai
Maiestăţii- Voastre.
Întregul popor

german

va luă cea mai

în

călduroasă partela această

serbare de bucurie a naţiunii împrietenite, Şi se va
uni în rugăciuni ca
A-Tot-Puternicul Dumnezeu să dăruiască Maiestăţii-V
oastre încă mulți
ani fericiţi pentru fericirea credinciosului Vostru popor
şi pentru bucuria şi satisfacţiunea a acelor mziliodne de inimi, cari bat
și în afară de
România cu cea mai mare dragoste pentru Maiestatea-V
oastră. .,...

«fa
Toast
după manevrele din Moldova.
Botoşani, 3o Septemvrie (13 Octomvrie)

1905.

Privesc ca o întâmplare fericită că manevrele de
est-timp s'au desfășurat în județul Botoșani, pe acest
pământ sfinţit prin faptele măreţe ale lui Ştefan-Vodaă
a cărui aniversare de 4oo ani toată suflarea românea526
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scă a sărbătorit-o anul trecut cu dragoste și recunoştinţă.
Amintirea domniei sale binecuvântate este adânc

intipărită în mintea şi inima tuturor, şi noi toți, cu Regele în cap, trebue să ne închinăm cu recunoştinţă îna-.

intea acestui mare Voevod.
Pentru armată, Dânsul este cea mai frumoasă pildă.
care ne-a călăuzit în răsboiu şi ne-a condus la izbânda.
Un regiment din corpul IV, care are cinstea să aibă.

numele lui Ştefan și steagul său impodobit cu Steaua

României, arată că urmașii lui sunt vrednici de luptătorii de atunci, reinviind vitejia strămoșească. Sigur
fiind că faptele răsboinice ale trecutului vor înflăcără
de apururea

pe armată,

gata să se jertfească

pentru

patrie, ridic acest pahar în onorul Corpului IV de armată, care și-a atras în timpul manevrelor via Mea
mulțumire.
Împlinesc o dorinţă a inimii Mele, închinând al
doilea pahar în onorul județului și orașului Botoșani,
care Ne-au făcut o primire așa de calda și strălucită.
Sunt adânc mişcat de toată iubirea de care am fost

înconjurat în timpul șederii Noastre în mijlocul domniilor voastre și vom păstră o amintire scumpă de

aceste zile petrecute în Botoșani. Mulţumind încă odată
din suflet pentru toate dovezile de credință ce Ne-au fost
arătate,

urez

prosperitate judeţului

și orașului

cari au

luat un avânt aşa de însemnat în decursul acestor 35
de ani de când nuam mai avut bucuria dea le vedea,
iar orășenilor, cari Ne-au primit cu braţele deschise,
le urez fericire și sănătate.

1905
Toast
la prânzul din Dorohoiu.
1 (14) Octomvrie 1935.

Primirea strălucită și cuvintele călduroase cu cari
Ma salutaţi în numele judeţului şi oraşului, umplu inima
Mea cu vie recunoştinţă. Am dorit cu atât mai mult
să vin în mijlocul d-voastre, că sunt 39 de ani de când
nam mai avut plăcerea a revedea Dorohoiul, care
atunci eră un târgușor, în o stare cu desăvârșire pri:
mitivă. Astăzi am satisfacția de a găsi un oraș în plină
desvoltare şi cu frumoase clădiri, care, bogat împo-

dobit şi în haine de sărbătoare, M'a primit cu un avânt
așa de entuziast. Prin muncă şi trudă aţi dobând
it

acest frumos sfârşit.
Adânc mișcat de dragostea și credinţa ce Mi sa
arătat în aceste puţine ceasuri ce am petrecut aci,
atât de orăşenii cât şi de sătenii cari au alergat
de
departe spre a Mă salută, urez judeţului prosperitate
și închin paharul Meu în sănătatea şi pentru fericir
ea
5
pi
2

cetățenilor.

Răspuns

la telegrama de felicitare a Preşedintelui Consiliului de
Ministri
pentru aniversara naşterii A. S. R. Principelui Carol.
Sinaia,

, 33.

(16)

Octomvrie

905 1goş.

Adânc mișcat de patrioticele cuvinte cu cari salutaţi aniversarea naşterii iubitului Meu strănepot,
vă
mulțumesc din toată inima pentru această nouă dovadă de afecţiune care-Mi este cu osebire prețioasă,
528
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Facă Cerul ca tânărul vlăstar al Dinastiei naţionale să răspunză într'o:zi aşteptărilor ţerii Sale de
naștere și să săvârșească opera începută

tru fericirea scumpei

de Mine pen-

noastre Românii.

af
Telegramă
către

Dimitrie

de felicitare

A. Sturdza

la ziua

numelui.

26 Octomvrie (8 Noemvrie) 1905.

Din tot sufletul vă doresc ani mulți în deplină sănătate, spre a puteă urmă bogata voâstră activitate
și muncă cu aceeaș râvnă şi aceeaș stăruinţă ca până
acum pentru binele scumpei noastre ţeri.
Rog pe Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dăruească încăo lungă vieaţă, ca să Mă puteţi sprijini
cu luminatele voastre sfaturi, şi pentru fericirea iubitei
voastre familii.
ap
Răspuns

a felicitarea d-lui D. A. Sturdza pentru aniversarea căsătoriei
MM. LL. Regelui şi Reginei.
3 (16) Noemvrie

1goş.

Viu mișcat de cuvintele atât de călduroase și așă
de bine simţite cu cari Ne aduceţi urările voastre cele
mai bune pentru aniversara căsătoriei Noastre, vă mul:
țumim Regina și Eu din tot sufletul pentru această
nouă

dovadă de dragoste

și credință cari Ne sunt de-

osebit de scumpe.
râs
Cuvântări

şi scrisori. — III.

529

34

1903
Răspuns

la notificarea Regelui Haakon VII al Norvegiei pentruurcarea
Sa pe tron.
13 (26) Noemvrie
M. S. Regele

Norvegiei

telegrafiase

1905.
la iz (25) Noemvrie:

Sosind astăzi la Cristiania, Mă grăbesc a comunică Maiestăţii-Voastre că am

luat posesiune

de putere

regală.

e
Nădăjduiesc că Maiestatea-Voastră va binevoi a înlesni sforțăril
ce,
amicale
lor
Mele întru desvoltarea din ce în ce mai mult a relaţiuni
din fericire, există între ţerile noastre.
M. S$. Regele răspunde:

Am primit cu vie satisfacțiune notificarea Maiestăţii Voastre că a luat posesiune de putere regală.
Prezentând Maiestăţii Voastre cele mai sincere ale
Mele

felicitări, ţin din inimă

a-i exprimă

urările Mele

călduroase pentru fericirea și prosperitatea Norvegiei
ale cărei destinate Ea este chemată a le dirige. De

asemenea Maiestatea Voastră binevoește a-Mi împăr-

tăși, cu acest prilej dorința Sa de a strânge din ce în
ce mai mult legăturile de amiciţie dintre Statele Noastre.

Pun un prea mare preț la realizarea acestei gândiri pentru a nu răspunde cu grăbire sentimentelor Maiestăţii
Voastre.
Mele

vor

O rog deci să fie convinsă

că toate sforțările

tinde la mănţinerea și la desvoltarea

turilor ce-Mi sunt atât de preţioase.

fe

rapor-

1905
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor legiuitoare.
15 (28) Noemvrie 1905.

Dommlor

Senatori,

Domnilor Deputat,

În totdeauna Ma simt mulţumit când Ma găsesc
în mijlocul Reprezentanţilor naţiunii. — Mulţumirea Mea
este şi mai vie azi când Mă aflu în pragul celui de-a

patruzecilea an al domniei Mele.
Privind

drumul străbătut, încă odată ţin să con-

stat că la munca pe care i-am închinat:o, poporul ro-

mân, şi în vremurile cele grele ca și în cele de fericire, Mi-a răspuns cu ocredință şi o iubire neclintită.
Astfel în acești patruzeci de ani, zi cu zi, ceas cu ceas,

Sau strâns pentru vecie legăturile dintre Dinastia Mea
şi națiunea română.

<
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,

Grecia s'au înăsprit.

|
Li
A

"ei

ae

îi“A
E,

Pair spe Ta

Statornicia şi înţelepciunea politicei noastre ne-a
atras şi ne-a păstrat încrederea și prietenia tuturor
Puterilor.
În vremurile din urmă, din pricina goanei violente
care s'a pornit asupra Românilor din Imperiul Otoman, supuși credincioși ai M. S. Sultanului, cari nu au
altă vină decât de-a fi obţinut dela Suveranul lor re
cunoașterea dreptului primordial de a-şi păstră și desvoltă individualitatea lor etnică, relaţiunile noastre cu

ai
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Tari de dreptatea cauzei ce susţinem, nădăjduim
că Guvernul elin va contribui la suprimarea acelei goane
neumane şi zadarnice, fiindcă prin silă nu se pot desnaţionaliză neamurile cele mândre, și ne va da astfel
putinţa de-a restabili relațiunile prietenești de altă dată.
Dommilor
Domnilor

Senatori,
Deputaţi,

Soliditatea așezământului financiar al României a
rezistat și la greaua încercare a secetei din anul trecut.
Bugetul exerciţiului 1904
— 1905 s'a încheeat și el tot
cu excedent. Bugetul în curs dă cele mai bune speranţe;

iar bugetul

de cheltueli

al anului

viitor, mulţu-

mită celei din urmă conversiuni, vi: se va prezentă
aproape cu aceeaș cifră, deși va satisface nevoile mereu
crescânde ale diferitelor noastre servicii şi în întâiul
rând ale armatei.
„ Starea îmbucurătoare a finanţelor ţerii ne îngădue să reformăm darea căilor de comunicaţie, făcându-o

mai potrivită cu mijloacele fiecăruia și reducând cu o
treime sarcina păturilor mai numeroaseși mai sărace.

Desvoltarea economică a României este cea mai
bună garanţie a financelor Statului. In acest scop, Guvernul Meu vă va prezentă o nouă legiuire care să
facă posibilă punerea în valoarea bogățiilor cari zac
în terenurile petrolifere ale Statului, iar penru a înlătură neajunsurile cari s'au constatat, vi se vor cere
creditele necesare ca să se pună căile ferate în măsură de a satisface nevoile agriculturii și ale industriei.

Tot în scopul îmbunătăţirii economice, Guvernul
Meu

vă va înfăţişă proiectele relative la creiarea unui

532
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fond pentru lucrările menite
cultivabilă

a ţerii, prin

să

sporească

suprafața

secarea zonei inundabile

a Du-

nării, la înfiinţarea unui Credit viticol şi a unui Munte
de pietate și la brevetele de invenţie.
Fixarea sistemului nostru vamal a fost dusă mai
departe prin încheerea cu Marea-Britaniea unei con-

venţiuni de comerciu, cari va fi supusă aprobarii Domniilor- Voastre.
Desvoltarea industriei noastre ne impune nouă le:
giuiri asupra muncii. În această sesiune vi se va aduce
o lege relativă la protecţia muncii femeilor şi a copuilor întrebuințaţi în aşezămintele industriale și o alta
în privința răspunderii întreprinzătorilor în caz de ac-

cidente.
Buna stare a populaţiei noastre rurale trebue să
fie grija noastră de căpetenie.—De aceea, pe lângă
proiectele anunţate

de Mine în Mesagiul primei sesiuni

și cari nu au fost încă

transformate în legi, Guvernul Meu

va supune deliberărilor Domniilor-Voastre reinnoirea
domeniului Statului și creiarea unui fond special pen:
tru îmbunătăţirea stării sanitare a satelor noastre.
„Unele din legile organice ale învățământului public au nevoe să fie modificate. — Deocamdată veţi avea
să vă ocupați cu învățământul normal și cu cel pro-

fesional.

Reforma codurilor noastre se va urmă chiar în
această sesiune cu acele părţi din codul civil cari pri:
vesc mai ales populaţiunea rurală.
Vi se vor propune de asemenea modificări în legea
de procedură electorală, în legea pensiunilor în care
experiența ne-a dovedit că putem fără pericol să re533
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ducem întru câtvă limita vârstei, și în legea organică
a Corpului advocaţilor.

Oricât de mari ar fi progresele Statului Român,
ele nu ar avea temelie dacă veşnic nu ne-am preocupă de întărirea armatei. Sunt sigur că veţi primi cu
căldură cererea Guvernului Meu de a i se da mijloacele
necesare pentru îmbunătățirea armamentului nostru.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputat,
Câmpul care se deschide activităţii şi patriotismului Domniilor- Voastre este larg şi frumos. Chipul în
care ați conlucrat cu Guvernul Mea în prima sesiune
a acestei legislaturi, Îmi dă siguranța că și această sesiune va fi dintre cele mai rodnice și mai demne de
amintit.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările Domniilor-

Voastre.
Sesiunea
deschisă.

|
ordinară

a Corpurilor Legiuitoare este

Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne G. Gr.
Cantacuzino; Ministru Răsboiului, General G. Manu; Ministru Afacerilor străine, General I. Lahovari; Ministru Financelor, Take Ionescu;
Ministru Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, lon N. Lahovari; Ministrul Lucrărilor publice, Ion C. Grădişteanu; Ministru Cul-

telor şi

Instrucțiunii

publice,

M. Vlădescu;

Bădărău.
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Ministru

Justiţiei,

A. A.

1905
Răspuns

la Adresa Adunării Deputaţilor.
14 (27) Decemvrie

Domnule

1905.

Preşedinte, :

Domnilor Deputat,
Bucuria
este

Mea

de a vă vedeă astăzi înjurul Meu

cu atât mai mare, cu cât de adânc am fost mâhnit

de a nu putea deschide Eu insumi a doua sesiune
a acestei legislaturi. Calduroasele urări ce Mi le aduceți
din

partea

Adunării

Deputaţilor,

Îmi sunt o dulce

şi

nepreţuită dovadă de credinţa sa şi a ţerii. Le primesc
cu vie recunoştinţă și rog pe A-Tot-Puternicul să-Mi
dăruiască sănătate spre a putea închină și în viitor
toate puterile Mele binelui scumpei noastre Românii. Cu deosebită satisfacțiune constat din Adresă că,
Camera este hotărită a urmă şi în anul acesta opera
de consolidare a finanţelor. Învăţământul anilor trecuţi
ne arată că nici odată nu vom puteă fi în deajuns
de prudenţi și prevăzători întru întocmirea bugetului,

amânând pentru mai târziu toate

cheltuelile cari nu

contribuesc direct la mărirea puterei noastre produc:
tive sau la întărirea situaţiunii noastre politice.
In vederea luptelor economice, ce vor deveni din
ce în ce mai grele, avem datoria pe de o parte să
ne gândim matur la măsuri îmbolditoare pentru munca
naţională,

spre

a-i da, prin

toate

mijloacele,

desvol-

tarea dorită, iar pe de alta, să asigurăm cât mai neîntârziat, în mod statornic, transportul și exportul bogatelor producte ale pământului nostru.
535
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Din tot sufletul va mulţumesc pentru nestrămutatele sentimente de dragoste și devotament ce le
arătaţi Reginei, Mie şi Familiei Mele, şi vă urez muncă
spornică pentru binele și înălţarea Patriei.
ta

Răspuns

la Adresa

21 Decemvrie

Senatului.

1905 (3 Ianuarie 1906)

Donmule Președinte,
Domnilor Senatori,

Bucuria ce simt, de a vă vedea astăzi în Jurul Meu,
este tot așa de vie, ca şi părerea Mea de rău, că n'am
“putut deschide Însumi aceasta sesiune a Corpurilor Legiuitoare.

Nici o mângâere nu puteă fi maidulce inimii Mele,
întristate de perderea iubitului Meu frate, ca duioas
ele
sentimente ce Mi-le aduceţi, în cuvinte aşă de mişcătoare, din partea Senatului. Alinarea ce o găsesc în
dragostea

marei

familii

românești,

— cu care

am

îm-

părtășit vremurile bune ca şi cele de restriște, — este
cel mai statornic reazim al vieţii Mele.
Cu

drept cuvânt

arătați

că grija noastră

de că-

petenie trebue să fie îmbunătăţirea soartei materiale
și morale
a iubiţilor noştrii săteni. Ridicarea lor însem.-

nează întărirea Statului, iar viitorul nostru politic și eco-

nomic

atârnă de sănătoasa creştere ce le vom da.
Nu Ma indoesc dar că, in această însemnată cestiune, ca şi în celelalte ce se vor supune cercetărilor
domniilor-voastre, veţi da guvernului Meu un sprijin
536
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patriotic și înțelept, pururea însufleţit de grija binelui
obştesc.
Calduroasele urări ce le aduceţi Reginei, Mie și
Familiei Mele, ca un răsunet credincios al glasului Națiunii, deşteaptă

în inimile Noastre cea mai adâncă re-

p

cunoștință.
|
i

cz

537.
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1906
Ordin de zi către armată.
1 (14) lanuarie 1906.

Ostași,

În curând se împlinesc 4o de ani de când am venit
în capul vostru cu nestrămutata credință că Mă pot

sprijini pe devotamentul și vitejia armatei, neapărat trebuincioase pentru Mine în implinirea grelei sarcini ce

luasem asupră-Mi.
Am găsit în orice împrejurare, adânc săpat în inimile voastre, simțimântul de datorie şi de disciplină.
Silinţele voastre au întemeiat apărarea ţerii așă
de tare că putem așteptă viitorul cu liniște şi încredere.
Vitejia fraţilor voştr
a făurit
ii Coroana Regală de
oțel şi încă în anul acesta vom sărbători un pătrar de

veac de când România este Regat. Cu mândrie puteţi

dar privi un trecut bogat în fapte însemnate.
Pastrând ca o sfântă moștenire virtuțile răsboinice
reinnviate pe câmpiile de lupta și urmând pe calea bună
ce aţi apucat, Patria impreună cu Mine ne vom putea
rezemă cu dragoste pe voi.
538

1906

Ofiţeri, subofițeri și soldaţi, vă urez un an bun
și fericit.
Dat în București, la 1 Ianuarie 1906, in al 4o-lea
an al Domniei

Noastre.
Carol.

ada
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.'
7 (20) Martie

Domnilor
Dommilor

1906.

Senatori;
Deputat,

Închizând a doua sesiune a acestei legislaturi, văd
cu 0 vie mulţumire că deși scurta, ea a fost dintre
cele mai demne de amintit.
,
Mai toate proiectele cari fuseseră anunţate în Mesagiul Meu de deschidere ca și cele cari rămăseseră
din Mesagiul primei sesiuni, au fost transformate în legi.
Ne-am îndrumat ast-fel spre stabilirea unei regule de
căpetenie pentru bunul mers al lucrării legislative : Mesagiul fie-cărei sesiuni să nu anunţe decât ceeace în
adevăr se poate făptui într'o sesiune, și cele cuprinse
în Mesagiu să nu rămână neindeplinite.
Preţuesc cu atât mai mult hărnicia domniilor.
voastre,
nate.

cu cât roadele ei au fost

din cele mai însem-

Grija domniilor-voastre de căpetenie a fost traiul
sătenilor noștri.
Asigurarea în contra

secetei, pe care aţi alcătuit-o

în această sesiune, va rămânea una din acele fericite
reforme ale căror urmări se vor simţi vreme îndelun539
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gată. Tot de acest gând âţi fost pătrunși în modificările legilor Creditului agricol, Cassei centrale a Băncilor sătești, Clerului și a unor părţi din Condica civilă.

Numeroase

au

fost legile votate de

voastre.

domniile-

Unele au avut drept scop să întărească puterea
armată, reazămul neatârnării și chezășia liniştitei pro-

păşiri a României.

|

Altele au fost menite să ajute desvoltarea noastra
economică. Citez printre ele legile destinate a îmbunătăţi căile ferate, și prin creare de nouă linii și prin
sporirea mijloacelor de cari dispune rețeaua actuală,
noua legiuire asupra drumurilor, secarea zonei inunda:
bile a Dunării, punerea în valoare a terenurilor petrolifere ale Statului, crearea Creditului viticol şi a Cassei
de, împrumut pe amanet, întocmirea hărţii geologice
și legiferarea brevetului
de invenții.
Înfiinţând impositul asupra venitului capitalului mobiliar, uşurând cu o treime darea căilor de comunicaţie

pentru marea majoritate a contribuabililor și transformându-o într'un impozit proporţional pentru ceilalţi,
aţi
făcut un mare pas în opera reformei impozitelor noastre
directe şi un act de dreptate. Iar întinzând stabilitatea
la funcționarii financiari, aţi asigurat o mai bună administraţie a financelor publice.
|
Deși

pătrunși

de datoria

de a cumpăni

cu mare

îngrijire cheltuelile publice, aţi adus îmbunătăţiriîn legea
pensiilor şi aţi putut să sporiţi lefurile magistraţilor şi
ofițerilor superiori, mulţumită unei reduceri a sarcinelor fiscului faţă de industria zaharului.
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Dommlor

Senatori,

Domnilor

Deputaţi,

Ca în totdeauna când am avut prilej să Mă adresez
Representanților naţiunii, şi de astă-dată ţin să constat
că în toată vremea și în toate împrejurările am fost
înconjurat de dragostea cea mai caldă şi de credința

cea mai adâncă a iubitului Meu popor.
Mulţumindu-vă pentru sprijinul pe care l-aţi dat
şi în această sesiune Guvernului Meu și pe care nu Mă
îndoesc că i-l veţi da și de aci înainte, rog pe A-TotPuternicul să bine-cuvinteze scumpul Meu Regat.

Eu declar închisă sesiunea ordinară a Corpurilor
Legiuitoare.

Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, G. Gr.
Cantacuzino; Ministru de Răsboiu, General G. Manu; Ministru Afacerilor Străine, General 1. Lahovari; Ministru Financelor, Take ionescu;
Ministru Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, Ion N. La-

hovari; Ministrul Lucrărilor Publice, Ion C. Grădişteanu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, M. Vlădescu; Ministrul Justiţiei, A. A.
Bădărău.

Răspunsuri

la felicitările pentru aniversarea naşterii şi a
urcării pe tron.
Lugano, 9 (22) Aprilie 1906.
Cătră D. A. Sturdza, fost Preşedinte al Consiliului:

Vă mulțumesc din toată inima pentru urările voastre aşă de călduroase şi pe cari le-am primit cuo vie
mulţumire.
Sper că în curând

vom
541

fi pe

deplin

restabiliţi.

1906
Cătră P. S. Aurelian, fost Preşedinte al Consiliului :

Am primit cu o vie plăcere urările voastre cal:
duroase şi vă mulțumesc din toată inima pentru sentimentele de devotament ce-Mi reînnoiţi cu ocaziunea

acestei îndoite aniversări.
tap
Telegramă
către G. Gr.

de felicitare

Cantacuzino, Preşedintele
ziua numelui său.
Lugano,

Consiliului,

pentru

23 Aprilie (6 Maiu) 1906.

Cu ocaziunea zilei d-voastre onomastice, vă rog
să primiţi călduroasele Mele felicitări și sincerile Mele
urări pentru d-voastră și familia d-voastre. Rog pe Dum-

“nezeu să vă acorde încă mulți ani de sănătate spre
a-i puteă închină la serviciul iubitei noastre ţeri.
a
Răspuns

la telegrama Comisiunii Dunărene.
Lugano,

28 Aprilie (az Maiu)

1906.

M. $. Regele răspunde d-lui Consul Marheinike:

În modul cel mai sincer mulţumesc pentru ama:
bila telegramă și bunele urări ce-Mi exprimaţi în numele Comisiunii Europene, cari Ne-au procurat o adevărată plăcere. Regina şi Eu am regretat mult ne-

putând asistă la frumoasa D-v. serbare, cu ocazia căreia
doream să exprim Comisiunii Dunării toate urările Mele
și admiraţia Mea pentru marile lucrări executate în
cursul unei jumătăți de veac.
ef
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Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
8 (21) Maiu

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

1906.

A-Tot-Puternicul Dumnezeu
4o de ani în scaunul Domniei.

a vrut să împlinesc

În toată această lungă vreme, pururea am împărtăşit cu întreg poporul și bucuriile și nevoile. Şi astă-zi,
când se încununează în siguranță și în belșug munca
vieței Mele, împreună cu toți Românii Mă veselesc,
şi fericit Mă simţ că cea dintâi vorbă a Mea este cu
Reprezentanţii naţiunii.
|
Când Îmi întorc privirile spre drumul străbătut
în aceşti 4o de ani, când revăz ceasurile cele hotăritoare
ale Domniei Mele, întâiul Meu gând este să mulțumesc
tuturor Românilor, cari în ori-ce treaptă au stat, din
înaltele dregătorii până la talpa țerii, în totdeauna și în
toate împrejurările, cu credință nedrămuită și cu dragoste
nesfârşită, M'au ajutat în îndeplinirea măreţii, dar grelei
meniri cu care am venit în noua Mea patrie acum 40 de
ani: reclădirea din temelii a Statului Român. Mai ales

gândul Meu merge către cei cari nu mai sunt printre
noi, și înainte de toți către cei cari pentru

asigurarea

neatârnării şi făurirea Coroanei care stă pe capul Meu,
au trecut la nemurire în câmpiile de cinste şi de slavă.
Sărbătoarea de astăzi, care nu este numai a Mea,
ci a întregului popor, care sa învrednicit să ajungă
unde a ajuns, prin muncă necurmată și prin înțelep-

ciune, strânge şi mai mult legăturile d'apururea binecuvântate

dintre

Dinastia

Mea

543
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Dommlor

Senatori,

Domnilor Deputati,
Nu Mă îndoesc că vă veţi folosi de această sesiune extraordinară ca să mai sporiți cu nouă legiuiri
opera legislativă atât de bogată din cele două sesiuni
ordinare în care aţi fost chemaţi.
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările domniilorvoastre.

Eu declar deschisă sesiunea extraordinară a Cor-

|

purilor. Legiuitoare.

Carol.
Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne G.

Gr.

“Cantacuzina; Ministru Răsboiului, General G. Manu; Ministrul Afacerilor străine, General I. Lahovari; Ministru Financelor, Take Ionescu;
- Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, lon N. La-

hovari; Ministrul Lucrărilor publice, Ion C. Grădişteanu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii, M. Vlădescu; Ministru Justiţiei, A. A. Bădărău.
a

Răspuns

la felicitările Ministrilor pentru jubileul de 40 de ani de
domnie.
9 (22) Maiu 1906.

Sunt viu mişcat de patriotica voastră cuvântare,
plină de simţiri înalte, şi din adâncul sufletului vă mulțumesc pentru aceste calde urări ce-Mi aduceţi în nu-

mele Consiliului de Ministri.
Cu mare satisfacţie privesc acest răstimp de 40
ani, bogaţi în fapte însemnate, în capul cărora străluceşte transformarea României din Principate-Unite
într'un Regat, întemeiat pe voinţa naţională și prețuit
de lumea întreagă.
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Acest rezultat fericit sa putut dobândi numai cu
sprijinul bărbaţilor de Stat, cari M'au înconjurat în toate
imprejurările cu dragoste și credinţa.
Sfetnicilor Mei datoresc dar că pot sărbători astăzi
o lungă domnie încoronată cu cele mai frumoase iz.

bânde.

Recunoștinţa Mea pentru domniile-voastre.şi pen:

tru toți aceia cari au lucrat cu Mine de-a pururea va

rămânea întipărită în inima Mea.
uz
Răspuns

a felicitarea Corpului Diplomatic.
10 (23) Maiu 1906.

Sunt adânc mișcat de amabilele cuvinte prin cari
salutați sărbătoarea noastră naţională și vă rog să primiți sincerele Mele mulţumiri pentru felicitările ŞI bu:
nele urări ce-Mi adresaţi în numele Corpului Diplornatic.

Le primesc cu atât mai mare bucurie, cu cât văd

în ele, nu numai un omagiu adus lungii Mele domnii,
binecuvântată de Providenţă, ci și o prețioasă mărturisire a interesului și a viei simpatii pe care le arată

Ţerii Mele Statele ce le reprezintaţi.

Veţi binevoi a fi interpreţii sentimentelor Mele
recunoscătoare față de Suveranii și Şefii voştri de Stat
pentru acest nou și preţios semn al prieteniei Lor,
adăugându-Le mărturisirea statornicelor urări ce fac
pentru fericirea Lor.

Cuvântări

şi scrisori,— 1].
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Act

comemorativ

la jubileul de 4o de ani de domnie a M. S. Regelui Carol |
şi de 25 de ani dela proclamarea Regatului.
Io (23) Maiu 1906.

Noi Carol |, Rege și Domn al României, chemat
prin mila lui Dumnezeu şi prin voința poporului pe

tronul Principatelor-Unite Moldovași Ţara Românească,
ales fiind prin plebiscit Domn al României, cu drept

de moştenire, sosit-am în ziua de 8 Maiu 1866 în ţară
şi am pus piciorul pe pământul românesc la Turnul
Severinului, unde cu șeapte-spre-zece sute și șease-zeci
de ani mai înainte a descălecat Traian, Împăratul Romanilor. Intrând în ziua de zo Maiu în Capitala Noastră
“București, început-am cu binecuvântarea lui Dumnezeu
|
domnia Noastră.
Cea dintâi grijă a Noastră fiind întocmirea ţerii,
promulgat-am şi am jurat în ziua de 3o lunie acelaș an,
Constituţia votată în ajun de Adunarea Constituantă,

prin care

așezământ s'a desăvirşit întruparea

Prin:

cipatelor-Unite Române într'un singur Stat nedespărțit
sub numele de România, și prin care Noi am chezăşuit naţiunii drepturile şi libertăţile ce au alcatuit te:
melia desvoltării sale politice de atunci încoace, îm-

plinindu-se îndelungatele năzuințe naţionale pentru Unire, Dinastie și Constituţie.
În cei 11 ani următori, Noi, împreună cu scumpul
Nostru popor şi cu conlucrarea tuturor acelora ce s'au
închinat

cu credință

Ţerii și Tronului,

străduit-am

și

am izbutit a stabili Statul și Tronul pe trainice temelii,
pentru a căror întărire Ne-am însoțit în ziua de 3 Noemvrie 1869 cu prea iubita Noastră Consoartă Elisaveta
546

1906

Doamna, şi făcut-am de s'a proclamat în ziua de
ro
Maiu 1877 neatârnarea României, consfinţită
prin

răsboiu.

|

Am avut fericirea să conduc la izbânda oștire
a
noastră, reincepând în ziua de 15 Maiu luptele
glorioase ale străbunilor şi făcând să reinvie, după
veacuri
de umilire sub. jugul suzeranității turceşti, timpu
rile
de vitejie și de biruințe ale Românilor din zilele
feri.
ciţilor întru pomenire eroi ai neamului
român şi ai
creștinătății.
Cu ajutorul Celui A-Tot-Puternic, Noi coma
ndând
dinaintea Plevnei oștirile Noastre, unite
cu cele ale

Împăratului tuturor Rosiilor, fericitului întru pomen
ire

Alexandru II, augustul Nostru prieten și aliatul
Nostru

pentru

desrobirea

creștinilor, și cuprinzând în ziua de

28 Noemvrie 1877 Plevna cea cumplit întărită, biruit
-am
și am învins oșştirile osmane pe câmpiile din Bulga
ria,
unde vitejii noștri ostași, în luptele eroice la luarea
Griviței, a Rahovei, a Plevnei șia Smârdanului, au recâș
tigat

prin sângele lorneatârnarea României şi slobozenia fra.

ţilor creștini 'din

Balcani, şi cucerit-am

vechea

ţară

românească de peste Dunăre, Dobrogea, din
nouunind:-o

cu țara Noastră și legând-o apoi prin podul peste
Du.

năre, pentru care biruinţă și cucerireDumnezeu fie lăudat
!

Luptele noastre victorioase pentru neatârnarea
țerii şi pentru desrobirea creștinilor au fost
în urmă
incununate prin proclamarea României ca
Regat în
ziua de 14 Martie 1881. Noi, Carol I, Rege al
Roma:
ni€i, primit-am și am puș pe capul Nostru în
ziua de

ro Maiu Coroana Regala, făurită în Arsenalul oastei

din oţelul unui tun luat dela vrășmaşul învins la
Plevna,
iar pe fruntea Reginei Elisaveta Doamna o
coroană
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de aur, amândouă

sfinţite la Mitropolia

din

Capitala

Noastră şi menite să fie ca scumpe mărturii ale întemeierii Regatului, simbol al puterii şi al măririi României din veac în veac.

În vremile de pace ce au urmat după

răsboiul

neatârnării, Noi, cu sprijinul sfetnicilor cari Ne-au slujit
Nouă, şi Ţerii cu dragoste și credință, închinat-am pu:
terile Noastre pentru propășirea României în desvoltarea sa politică, culturală și economică, spre întărirea
și sporirea ei și spre a-i chezășui viitorul. Dorind a
întări legăturile Dinastiei cu Ţara, chemat-am lângă
Noi pe iubitul Nostru nepot Ferdinand, dându-l titlul
de Principe al României ca Moștenitor presumtiv al
Coroanei, carele însoţindu-se cu Principesa Maria, iu„bita Noastră nepoată, căsătoria lor de Dumnezeu binecuvântată a dat României pe tinerii vlastari ai Dinastiei,

născuţi

pe

pământul

românesc

și

crescuţi

în

legea ţerii, cari vor strânge tot mai mult aceste legături.
Cu darul şi cu binecuvintarea lui Dumnezeu împlinind acum 4o de ani de domnie şi 25 de ani dela
proclamarea Regatului, în acelaș timp împlinindu-se

18 veacuri dela înitemeierea neamului român prin Traian
Împăratul, Noi aducem laudă și mulțumire Proniei Dumnezeești care ne-au ajutat să ajungem această zi deosebită și să conducem cu fericire România la rezultatele dobândite până acum, şi facem rugăciuni şi urări

pentru fericirea și mărirea ei în viitor. Dumnezeu să
binecuvinteze şi să ocrotească România și poporul român acum şi deapururea.
În amintirea împlinirii celor 4o de ani ai domniei
Noastre şi a celor 25 de ani dela proclamarea
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gatului cari s'au serbat cu mare avânt în toată țara,
poruncit-am de s'a alcătuit acest act al Nostru, semnat
de Noi şi de Regina, de Principele şi Principesa României şi de Principele cel întâiu născut al Lor ŞI întărit cu pecetea Noastră, și cu iscăliturile Ministrilor
Noştri, ale II. PP. SS. Mitropolitului Primat şi Mitropolitului Moldovei, ale Președinţilor Senatului şi Adunării Deputaţilor şi Președintelui Înaltei Curți de Ca.
saţie și Justiţie, și am poruncit ca să fie păstrat în
Arhivele Statului.
Dat în Reședința Noastră, la București, în anul
_ mântuirii una mie nouă sute şease, luna Maia
în 10,

începând

al 41-lea an al domniei Noastre.

Răspuns
la urările Sf. Sinod.
I1 (24) Maiu

1906.

Din adâncul sufletului mulţumesc Înalt Prea Sfin.
ției Voastre pentru caldele urări cuprinse în actul
sinodal ce Mi-l aduceţi în numele Sfântului Sinod.
Împreună cu Înaltul Cler înălțăm inainte de toate
rugile Noastre de mulțumire către cel A-Tot- Puternic,
care a binecuvântat lunga Noastră domnie, ocrotind
scumpa noastră ţară și ferind-o de sguduiri și
pri:
mejdii.
În veacurile trecute Biserica şi-a câştigat titluri
neperitoare la recunoştinţa ţerii prin păstrarea neștir
.

bită a naţionalităţi şi a graiului strămoșesc, pregătind
astfel calea la neatârnarea politică şi bisericească.
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O chemare tot așă de falnică și patriotică are
astăzi Biserica : îndulcirea moravurilor, înălțarea sufletelor şi îndrumarea voinţelor spre bine.
Doresc ca locașurile slăvite din trecut, acum readuse la vechea lor strălucire, să adăpostească totdea.
una o credință vie şi adevărată, căci numai credința
are putere înălțătoare şi mântuitoare..
Rog pe bunul Dumnezeu să răspândească cu belșug

darurile Sale asupra Bisericei noastre naţionale şi asupra
păstorilor săi.
ada
Răspuns

la urările. Corpurilor Legiuitoare.
11 (24) Maiu

1906.

Cu o vie emoțiune şi o adâncă recunoștință arunc
astăzi o privire asupra acestui lung şir de ani, străbătut în strânsă unire de simţiri și de voinţă cu iubitul
Meu popor. — şi Mă simt fericit și mândru că am ră<puns,

acum 40 de ani, la chemarea lui, primind nobila,

dar greaua sarcină de a închină puterile Mele Ia îndeplinirea aspiraţiunilor sale.
Nu Mă jeluesc de greutățile ce le-am întâmpinat
în cale,

nici de'ceasurile

de întristare,

căci le-am îm-

părtășit cu întreaga naţiune care Ma sprijinit cu credinţa sa și M'a răsplătit indoit prin o dragoste nesecată;

din potrivă, toate aceste piedici și dureri măresc chiar
preţul izbândei noastre.

Da, binecuvântată și rodnică a fost această epocă
de renaştere a României, în care, prin patrioticul avânt

al tutulor inimilor și prin înţelepciunea
530
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marilor noștri bărbaţi de Stat, am putut înscrie în
istorie pagini glorioase pentru neamul românesc.
Este o sfântă datorie pentru Mine de a da astăzi
acestor neuitaţi fruntași prinosul recunoștinței Mele
nemărginite. -- Mulţi din ei au trecut înti”o vieață mai
bună; însă credincioasa noastră aducere aminte nu se

va şterge nici odată, căci lor şi vitezei noastre armate
datorim înfiinţarea la gurile Dunării a unui Regat român
neatârnat, așezat pe temelii trainice, a căruia aniversare de 25 ani o sărbătorim acum impreună cual
4o-lea

an al domniei

Mele.

Aceste roade strălucite sunt cea mai mândră răsplată pentru munca statornică a unei întregi generaţii,
care a înfruntat lupte crâncene și grele încercări spre
a mântui Patria de primejdiile ce amenințau chiar
fiinţa sa.
Cuvântările călduroase ce Mile rostiţi în numele
Representaţiunii

naţionale, cu prilegiul

acestei

îndoite

aniversări, umplusufletul Nostru de o nespusă bucurie. —
Le primesc cu recunoștință ca o credincioasă mărturisire a dragostei poporului Nostru iubit.— Mulţumesc
în deosebi fruntaşilor în vieaţă, cari M'au ajutat întru

îndeplinirea grelei Mele chemări şi au luat o parte însemnată în faptele săvârșite. — Mă rog apoi la Dum.
nezeu să le dăruiască lor şi Mie încă mulţi ani cu să.
nătate ca să-i putem cu toţii închină la desăvârșirea

operei începute și la întărirea tot mai mare a scumpei
noastre Românii.
Ori-cum va fi voința Dumnezeiască, căreia Ne supunem cu smerenie, totuș nu ne putem opri de a privi
viitorul ţerii cu încredere, căci acest viitor se întemeiaza pe virtutea acestui neam românesc care a în-
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fruntat neștirbit restriştele a 18 veacuri, pe o țărănime

vânjoasă în răsboiu și muncitoare în timp de pace, și
se reazămă pe reciproca şi neclintita credință între
Națiune şi Dinastie, ale cărei tineri Vlăstari, născuţi
pe pământul românesc şi crescuţi în legea strămoşească, vor ști, cu ajutorul lui Dumnezeu, să strângă
tot mai mult aceste legături sufleteşti.

Sa ne unim dar cu toţii în acest strigăt atât de
scump inimilor noastre, care coprinde și cele mai
sfinte dorinţi:
Să trăească România, tot mai tare, tot mai fericită, tot mai

binecuvântată!

ED
Răspuns

la urările Primarilor din

ţară.

II (24) Maiu 1906.

Graba
aceste

cu care vaţi adunat în jurul Tronuluiîn

zile mari

este cea

mai

vădită

dovadă

că, în

toate judeţele până în căminurile cele mai depărtate,

se împărtăşeşte avântul patriotic al iubitei Noastre Capitale în sărbătorirea acestei îndoite aniversari de 40
ani de domnie și de 25 ani dela proclamarea Regatului.
La urările călduroase ce Mi le -aduceţi din România întreagă,
— ca un mișcător răsunet al simţirilor.
sale —, răspund cu cea mai vie recunoștință și cu rugi
ferbinţi pentru fericirea poporului, care ştie să preţuiască acest lung șir de ani de muncă, închinat binelui său.

Cu toţii ne putem mândri 'astăzi de lunga cale ce
am străbătut împreună, de roadele câștigate și mai cu
„seamă de legăturile sufletești ce s'au statornicit între
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Ţară şi Dinastie. Din aceste sfinte legături au isvorit
liniştea, munca spornică, propăşirea şi înălțarea noastră,
dând

României

un

nume

ce răsună

falnic şi peste ho-

tare, iar Mie dulcea răsplată a datoriei implinite și dragostea nepreţuit de scumpă a mult iubitului Meu popor.
a

Răspuns

la felicitările Inaltei Curți de Casaţie.
12 (25) Maiu 1906.

Deosebit de scumpă-Mi este încredințarea simţemintelor de dragoste și devotament ce-Mi aduceţi în
numele întregei magistraturi a ţerii, această însemnată putere a Statului, care, în cursul celor 4o de ani

trecuţi, şi-a dobândit

deplina Mea încredere.

O justiţie luminată şi nepărtinitoare este nu numai
o chezășie a ordinei, a libertăţii şi a averii cetăţe.nilor, dar şi cea mai puternică pârghie a progresului
moral în vieață publică şi privată.
Cu mare mulțumire sufletească constat că magistratura română este din ce în ce mai pătrunsă de înalta

sa menire socială şi că se arată tot mai vrednică.,de
măsurile ce s'au luat spre a o înconjură cu o neatârnare tot mai deplină.
|
Va arăt adânca Mea recunoștință pentru caldele
urări ce Mi le rostiți cu prilejul acestei îndoite aniversări și rog pe Dumnezeu să împlinească dorinţa
noastră a tutulor: ocrotirea scumpei noastre Românii.
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Răspuns

la felicitările Inaltei Curți de Conturi.
12 (25) Maiu

1906.

Primesc cu vie plăcere urările ce Mi le aduceți
din partea Înaltei Curți de Conturi.
Starea înfloritoare a finanţelor noastre ne îngădue
a privi cu mândrie la progresele desăvârşite în acești
40 ani din urmă.

Totuş nu trebue pierdut din vedere

trolul neadormit

și riguros

că, de con-

al intrebuințării

banilor

publici, atârnă în mare parte și regulata gestiune a
averii obşteşti.
Nu Mă îndoiesc dar că veţi îndreptă silinţele domniilor-voastre

spre. o tot mai conștiincioasă îndeplinire

a însemnatei

misiuni

ce

vă

este

încredinţată.

ada
|

Răspuns

la felicitările Camerelor de Comerţ din ţară.
12 (25) Maiu

1906.

Pentru întâia oară am placerea de a salută toate
Camerile de Comerţ din ţară, întrunite în Capitală, cu
prilejul îndoitei aniversări a 40 ani de domnie șI a
unui sfert de veac dela proclamarea Regatului.
Cu o vie recunoștință primesc urarile ce-Mi le
aduceţi din partea Corpurilor ce reprezintaţi.
Prin munca şi stăruinţele voastre neobosite pentru
propășirea comerţului şi a industriei ţerii, aţi știut în
mai multe rânduri să vă arătaţi vrednici de însemnata

voastră

chemare

cătoare

pentru

şi să desfășuraţi o înrâurire bineltădesvoltarea
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noastră economică.
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ziția ce se va deschide

peste

puţine

zile şi unde

se

vor oglindi progresele îndeplinite pe câmpul muncei
naționale, va fi şi pentru Camerele de Comerţ o frumoasă răsplată a silinţelor lor.
Urez din suflet ca şi viitor aceste silinţe să fie
indreptate spre întemeierea în ţară a unei industrii
sănătoase și a unui comerţ cinstit, care singure pot
da României deplina sa neatârnare economică.
asta

Răspuns
la urările Armatei.
12 (25) Maiu

1906,

M. S. Regele, răspunzând d-lui General Manu, Ministru de Răsboiu, zice:

Viu mișcat de privirea retrospectivă ce aruncaţi
asupra unui trecut, care-Mi amintește vremuri deosebit
de scumpe, răspund cu recunoştinţa cea mai caldă la
cuvântarea așa de bine simțită ce-Mi rostiţi în nu:
mele armatei.
Armata cunoaște cât de vie este dragostea Mea
pentru dânsa și cât de mare-Mi gste grija pentru propășirea ei. La rândul Meu ştiu ce răsunet adânc gă:
sesc aceste

simțeminte

Îndoita aniversare,

în rândurile

voastre.

care vă adună astăzi în jurul

Meu, Îmi este dar un scump prilej de a vă mulţumi
cu toată căldura inimii Mele, pentru statornica credință ce Mi-aţi arătat în cursul lungei Mele domnii,

pe câmpul de luptă ca și în timp de pace.

Medalia

comemorativă ce împodobește astăzi pieptul luptătorilor,
cari au slujit Ţara în aceşti 4o de ani ai Căpităniei
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Mele, va rămâneă

ca un semn vădit al acestor strânse

legături între armată şi Șeful ei.
|
Ţara nu uită că armatei se cuvine o parte insem-

nată a izbândelor strălucite înscrise în istoria noastră
şi că ei datorim că putem sărbători cu mandrie împlinirea unui sfert de veac dela neatârnarea noastră
și dela înființarea Regatului.

Dar nici armata nu va uită ce grea răspundere

isvorăşte pentru dânsa din încrederea Naţiunei și din
jertfele ce le face necontenit pentru întărirea ei.
In România, armata este o instituțiune populară,
iubită şi cinstită, Acest fapt, de care ne putem. făl
cu drept cuvânt, ne impune îndatoriri mari. La ne-

mărginita încredere a Țerii, care a dat în paza noastră

cele mai sfinte ale sale odoare, adică onoarea Şi nea:
târnarea ei, să răspundem dar prin un nemărginit

devotaiment.

Cu

toţii să fim pătrunși de această înaltă

chemare și să nu cruțăm
a: o îndeplini şi a ne arătă
cari au făurit coroana de
Într'un gând și cu o

scumpa noastră: Românie !

nici muncă, nici jertfe, spre
totdeauna vrednici de aceia
oțel pe câmpul de luptă.
inimă să strigăm: Trăească

sie

Răspuns
“la

urările- Academiei

Române.

13 (26) Maiu 1906.

„ Printr'o potrivire placută sufletului Meu, Academia
Română 'serbează în anul acesta a 4o-a aniversarea

sa, impreună cu jubileul celor 40 ani ai Mei de domnie.
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Înfiinţată sub numele de Societate Literară, începuturile ei au fost modeste; munca însă, pe care a
desfăşurat-o în acele patru decenii
— zp24nd
, întrun Ssu-

fel pe reprezentanții culturii uturor Românilor—, a.
fost din ce în ce mai mare, așă că puteți privi cu
mândrie calea străbătută și roadele dobândite.
Pe câmpul întins al culturii românești, Academia!

n'a lăsat nici un lan nelucrat. Bogatele sale publicaţiuni despre

limba

și istoria ţerii,

precum

şi asupra

ştiinţelor naturale, buna rânduială şi sârguinţa în sporirea și păstrarea preţioasei sale Biblioteci, Ne arată
in deajuns cât de neobosită a fost râvna Membrilor
săi, spre a răspunde înaltei ei meniri. Prin bine cumpănita întrebuințare a însemnatelor sale dotaţiuni, Aca-

demia a ajuns asemenea a fi înțeleapta diriguitoare a
generaţii

tinerelor

de învăţaţi.

Cunoaşteţi necurmatul
pentru

acest

noastră
de calde
șirea lui
Va
felicitări.

așezământ,

interes ce Ma însufleţeşte

în care se întrupează cultura

națională, aşă că n'am nevoie să vă spun cât
și sincere sunt urările Mele pentru propămai departe.
mulţumesc din suflet pentru bunele d-voastre
asi
Răspuns

la felicitările Profesorilor şi Studenţilor universitari.
13 (26) Maiu 19096.

Deapururea am urmat cu cea mai mare luare
aminte şi cu cel mai necurmat interes, tot ce priveşte
educațiunea și instrucțiunea poporului, pătruns fiind
că în şcoală se fâureşte viitorul ţerii.
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de

Urările călduroase și încredințarea simţemintelor
dragoste şi credinţă ce Mi-le aduceţi în această zi

memorabilă, din partea Corpului profesoral şi a tinerimii studioase, găsesc un recunoscător răsunet în
inima Mea.
|
Plină de greă răspundere vă este, prin urmare,
chemarea, deoarece generaţiunea
voastră.

Pregătiţi-Ne
fletul curat

de mâne va fi opera
|

dar, bărbaţi cu iubire de ţară, cu su-

și cu voinţa

îndreptată

spre

munca

con-

ştiincioasă și folositoare. Nu uitaţi că caracterele, mai
mult decât talentele, hotărăsc soarta popoarelor și că
forța morala, numai, le poate apără de învingere și
nimicire.
În aceste zile de sărbatorire a faptelor împlinite
în trecut, nu poate fi mai mare bucurie sufletească
decât scumpa încredințare că tinerimea noastră de
astăzi va păși, fără șovaire, pe urmele lăsate de cei
bătrâni și că moștenirea ce-i vom incredință nu va fi
niciodata știrbită, ci din contră, pastrată cu sfinţenie
şi sporită.
Mulţumindu-vă pentru bunele felicitări ce-Mi adu:
ceţi, urez domniilor-voastre şi întregului Corp didactic
ca sămânţa bună ce aruncați în ogorul sufletelor să
deă roade binecuvântate pentru înflorirea și înălţarea
scumpei noastre nomânii.

“p
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Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Ministri.
Bucureşti, 16 (29) Maiu 1906.

Scumpul

25

Men

Presedinte
3

al

Consiliului

2

Împlinirea celor 40 ani ai domniei Mele şi celor
dela

proclamarea

Regatului,a fost sărbătorită

în

chip vrednic de ţara întreagă.
În această solemnă împrejurare nu puteam primi
o mai

dulce

mișcătoare
popor,
gostea

răsplată

a muncii

vieţii Mele,

ca aceste

mărturisiri de credinţă ale scumpului Meu

care Mă înconjoară
sa necurmată.

şi Mă

întăreşte

cu

dra-

Din căminele româneşti cele mai îndepărtate, de
peste hotare, ca și din iubita Mea Capitală, Mi-a ve:

nit acelaș

răsunet de bucurie

şi de mulţumire, carea

cuprins toate. sufletele și a înviorat toate gândurile.
Această falnică și impunătoare manifestaţiune învederează că întregul neam românesc preţuieşte roadele ce a cules în răstimpul îndelungatei Mele domnii
și că este pătruns de gratitudine pentru binecuvântările ce Pronia Dumnezeiască a revărsat asupra ţerii.
Neuitate vor rămânea aceste zile de serbare patriotică, care a consfințit unirea nedespărţită dintre
popor și Regele său. Neștearsă va fi deasemenea recunoștința ce cuprinde sufletul Meu înduioșat mai întâiu
către A-Tot-Puternicul, care M'a învrednicit să văd

asigurate

destinatele

acestei

ţeri, încredințate

Mie, și

apoi către scumpul Meu popor care a răspuns cu atâta
credință şi iubire la dragostea Mea şi a Reginei.
359
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Dorinţa Noastră ar fi de a mulțumi fiecăruia în
parte; în neputinţa de a o îndeplini, te rog, scumpul
Meu Preşedinte al Consiliului, să fii căldurosul interpret al simțemintelor Noastre de recunoştinţă pe lângă
toți, mai ales pe lângă iubiții Noștri ţărani şi orăşeni
cari n'au putut luă parte la serbările Capitalei, dar
cari au fost aproape de Noi cu gândul și cu sufletul
în aceste

zile de mândrie

Primeşte,
încredințarea

și de bucurie

naţională.

te rog, în aceasta fericită împrejurare,
stimei

şi afecțiunii

ce-ţi păstrez.

SP
Răspuns

la felicitările ofiţerilor de Cavalerie şi de Marină.
"21 Maiu (3 Iunie) 1906.

Sunt viu mișcat că ofițerii de cavalerie și de ma:
rină

au ales al 4o-lea

an al domniei

Mele,

spre a-Mi

oferi aceste frumoase daruri, în amintirea gloriosului
nostru răsboiu, care a întemeeat Regatul Român.
Le primesc cu bucurie și recunoştinţă.

Cavaleria ca şi Marina pot privi cu mândrie această
mare epocă, fiindcă ele au înscris fapte însemnate în
istoria ţerii, una cucerind un drapel pe câmpiile din
Bulgaria, alta înfundând un vas de răsboiu în Dunăre.
De atunci, peste un sfert de veac a trecut, în care
amândouă armele au muncit cu statornicie, au făcut
adevărate progrese și şi-au atras laudele Mele.
Mulţumindu-le călduros pentru silințele ce au desfaşurat,

iar domniilor-voastre

pentru

cuvântările

așă

de bine simţite ce aţi rostit, puteţi fi încredințaţi că

darurile

voastre

Îmi vor 'aminti
360

deapururea

aceste

1906

vremuri neuitate, când Cavaleria, prin serviciile sale
de cercetare pe câmpurile de luptă, și Marina, în bateriile «Elisabeta» și «Ștefan-cel-Mare» dela Calafat,
au luptat sub ochii Mei.

24
Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
24 Maiu (6 lunie) 1906.

Dommilor

Senatori,

Domnilor Deputati,
Inchizând sesiunea, care a văzut sărbătorindu-se
implinirea a patruzeci de ani ai domniei Mele, ţin să

constat că, în nesfârșitele mărturii de credință şi de
iubire pe cari și cu acest prilej Mi le-a dat întregul
popor român, văd cea mai scumpă răsplată pentru
munca Mea şi cea mai sigură garanţie pentru temeinica propășire a iubitei noastre patrii.
Legătura hotărită de Cel A-Tot-Puternic între domnia Mea și neatârnarea României aţi voit să o dovediţi încă odată, zorind ridicarea monumentului Inde-

pedenţei

şi al domniei Mele.

Vă mulţumesc din adâncul inimii și nu Mă îndoesc că, reprezentanţi ai naţiunii, veţi duce în toate
colţurile ţerii mulțumirile Mele.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
V'aţi folosit și de această scurtă sesiune ca să spo

rii opera legiuitoare a acestei legislaturi. Printre nu
Cuvântări şi scrisori III.
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meroasele

legi pe cari le-aţi votat,

citez convenţiunea

de comerciu cu Belgia, care însemnează
în stabilirea

relaţiilor

noastre

economice

încă un pas
cu ţerile în

cari se duce prisosul mănoaselor noastre câmpii, Şi
legiuirile menite să îmbunătățească soarta populaţiei
noastre dela sate, care a fost și rămâne grija Mea statornică. Astfel aţi creat un fond sanitar rural, aţi hotărit clădirea a 32 de nouă spitale rurale și ați pus în sarcina Statului un sfert din datoria pentru porumbul de
hrană al locuitorilor săteni, loviți atât de crud prin
seceta dela 1904.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

In opera desvoltării și înălțării României nu poate
fi nici odihnă,

nici sfârșit.

Să vă

simțiți fericiți că ȘI

de astă dată munca v'a fost spornică și folositoare.
Eu declar închisă sesiunea extraordinară a Corpurilor Legiuitoare.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru de Interne

şi

ad-in-

terim al Afacerilor străine, G. Gr. Cantacuzino; Ministru Răsboiului,
General G. Manu; Ministru Finanţelor, Take Ionescu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comertului şi Domeniilor, Ion N. Lahovari ; Ministru Lu-

crărilor publice, loan C. Grădişteanu; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii,
M. Vlădescu; Ministru Justiţiei, A. A. Bădărău.

win
7

1906
Răspuns

la întâmpinarea d-lui Dr. C. Istrati; Comisarul general al
Expoziţiei naţionale din 1906.
6 (19) Iunie 1906.

Din toată inima vă mulţumesc pentru călduroasele urări ce Ni le adresaţi Reginei și Mie în această
solemnă împrejurare.
Privirile retrospective ce aruncaţi asupra României
de ieri, cu date și fapte așă de nemerite, pun la iveală,
în mod isbitor, progresele îndeplinite de România de
astăzi. Salut dar cu o adâncă bucurie sufletească prima
noastră expoziţie naţională, adevărata serbare a muncii
românești și vrednica încoronare a 40 ani de lupte și

silințe.

Cu drept cuvânt aţi amintit
și întruparea acestei ţeri la marele
acest fapt istoric domină întreaga
nostru. Inalta ei obârşie a fost,
România un imbold și o pavăză.
Această

legionarii lui Traian
Imperiu roman, căci
vieaţă a neamului
într'adevăr, pentru

redeşteptare a conștiinței de neam —afir-

mată prin virtuțile răsboinice ale Românilor şi prin o

năzuinţă seculară la o vieaţă proprie
— şi-a găsit desăvârşita sa alcătuire în Regatul român de sine stătător.
După izbânda de pe câmpul de luptă erâ firesc
să ne dăm seamă de cuceririle dobândite pe tărâmul
luptei pașnice; să știm ce am făcut şi mai în deosebi
ce avem de făcut, spre a păși înainte pe căi sigure şi
rodnice către neatârnarea economică.
Această

frumoasă

expoziţie, în care se desfăşură

cultura și munca națională în toate vadirile lor dela
plugăritul tradiţional până la cele mai recente dobân563
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diri ale industriei mici și mari, ne va arătă lămurit
progresele săvârşite în acest scurt timp, de când ne-am
îndreptat silinţele către o mai înțeleaptă căutare a bogăţiilor noastre.
Numai acei cari cunosc punctul de plecare, adică
starea noastră de acum 40 de ani, vor putea să Judece cu dreptate minunata transformare ce s'a îndeplinit pe tărâmul agriculturii, industriei şi mai ales pe
acel al mijloacelor de transport. Îmbunătăţirea acestor
din urmă, prin înființarea căilor ferate, a încincit exportul nostru de cereale și a mărit în aceeaș proporțiune avuţia

ţerii.

La rândul său industria, deși încă în periodul de
creștere, a luat dejă un avânt îmbucurător, care promite să îndestuleze'o bună parte din trebuinţele noastre.
Putem fi mândri dar de acest mare pas înainte,
care a deșteptat un simpatic răsunet și peste hotare,
în aceste ţeri cari ne-au făcut cinste a luă parte la
sărbătoarea noastră. Să nu uităm însă a îndreptă prinosul recunoştinței noastre către acei bărbaţi de Stat
cari au îndrumat poporul pe această spornică cale, întinzând astfel și asupra muncii pașnice falnica deviză
a coroanei de oţel: prin noi înşine.
In deosebi arăt felicitările şi mulțumirile Mele cele
mai vii şi sincere acelora cari, însufleţiți de o neclintită credință și o osârdie neasemănată, au închinat si-

linţele lor la această întâia manifestare a propăşirii naţionale.
Declar

expoziţia deschisă.

sg
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Toast

în onoarea

Regimentului de infanterie rusesc
Wologda «Carol I».
26 lunie

Cu

No.

18 de

(9 Iulie) 1906.

o sinceră satisfacţie salut prezența printre noi

a deputaţiunii viteazului Meu regiment « Wologda». Sunt
adânc mișcat că M. S. Împăratul, Augustul vostru Suveran,

a binevoit

a vă autoriză

să-Mi aduceţi această

frumoasă sabie. O primesc cu recunoștință, ca o scumpă
amintire din partea voinicilor Mei wologdeni, cari d'apururea s'au distins prin virtuțile lor militărești şi se

vor bucură de statornica și via Mea simpatie. Nu pot

da acestor sentimente o expresiune mai fericită decat

„închinând acest pahar în sănătatea M. S. Împăratului

Nicolae și aducând urări fierbinţi pentru fericirea Sa
personală, a M. S. Împărătesei și pentru gloria armatei imperiale.
Dumnezeu să ocrotească pe Augustul vostru Su-

veran și puternicul Său imperiu. Să trăească M. S. Împăratul

tuturor Rusiilor.

ta
Toast

la masa din Ploeşti, după manevre.
29 Septemvrie (12 Octomvrie) 1906.

Cu vie bucurie am salutat din nou Corpul al 3-lea
pe câmpul de manevre şi astă dată aproape de Ploești, care s'a deosebit în toate împrejurările prin avântul
său patriotic.
Aceste frumoase simţeminte au și îndemnat pe
cetățeni să ridice în sânul lor cel dintâi monument
565
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în amintirea răsboiului, închinându.l batalionului al 2-lea

de vânători.
Cu drept
acest semn de
hoveni cari au
Generaţia

cuvânt strălucește în mijlocul orașului
recunoștință, fiindcă erau bravii Prareînviat la Griviţa vitejia strămoșească.
de astăzi trebue să păzească cu sfin-

ţenie ce a fost dobândit prin sângele celor mai vrednici fii ai ţerii;

conducătorii

armatei

însă

au datoria

să îngrijească ca virtuțile răsboinice să fie și să rămâe
deapururea vii în inimile ostaşiior.
Sigur fiind că corpul ofițeresc va veghea necurmat ca armata să fie oricând pregătită pentru înalta
sa chemare, ridic paharul Meu în onoarea Corpului al
a-lea, care și-a atras și astădată mulțumirea Mea.

Împlinesco

dorință,care-Mi este deosebit de scumpă. «

închinând al 2-lea pahar pentru judeţul Prahova și orasul Ploești,

cari M'au

întâmpinat

cu atâta

bucurie

și

căldură.
Strălucita primire şi aclamaţiile entuziaste, cari
au găsit un răsunet recunoscător în inima Mea, vor rămâneă o amintire dulce de șederea Mea în mijlocul
d-voastre.
.
Mulţumindu-vă pentru toate dovezile de dragoste
arătate Mie și familiei Mele, urez judeţului și orașului,
cari au luat o desvoltare aşă de însemnată prin bogăţia solului

şi prin comerţul

lor, un

sănătatea locuitorilor din Prahova

cp

viitor fericit. În

şi din Ploești.

1906
Cuvântare

la inaugurarea lucrărilor pentru aducerea apei în Ploeşti.
30 Septemvrie

Răspunzând

(13 Octomvrie)

1906.

Primarului, M. S. Regele zice:

Salut cu atât mai mare plăcere

începutul lucră-

rilor de canalizare ce aduc apa, cu cât această însemnată întreprindere va contribui într'un mod simţitor
la îmbunătăţirea

stării sanitare a locuitorilor și va asi-

gură astfel încă mai mult desvoltarea orașului.
Mulţumindu-vă pentru cuvintele atât de bine sim.
ţite cu cari Ma întâmpinați aci, urez ca toate aceste

lucrări odată isprăvite, să fie cea mai

frumoasă răs-

plată pentru silințele pre cari Primăria le
pentru propăşirea acestui frumos oraș.

desfășură

Răspuns

la telegrama

Societăţii Geografice române.
14 (27) Octomvrie

M. S.
Societăţii:

Regele

Mulţumesc

răspunde

călduros

d-lui

1906.

General

Manu,

Vicepreşedintele

pentru încredințarea de dra-

goste ce-Mi exprimaţi din partea Societăţii Geografice
pentru propășirea

căreia fac cele mai bune urări.
fii

1906
Scrisoare

către d-l G. Gr. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de Ministri
şi Preşedinte al Comitetului pentru ridicarea statuei
lui Lascar Catargiu.
Castelul Peleş, 19 Octomvrie (1 Noemvrie) 1906.

Scumpul Men Preşedinte al Consihului,
Popoarele se onorează pe ele înseși când păstrează şi înconjoară cu dragoste memoria marilor lor
patrioți.
|
Ca Locotenent Domnesc și Preşedinte de Consi:
liu, Lascar Catargiu a fost unul dintre cei mai mari
fruntaşi cari, prin o muncă înțeleaptă închinată numai
binelui obştesc, au îndrumat România pe calea propășirii de astăzi.
Credincios sfetnic al Tronului, el Mi-a dat, în vre:
muri grele, dovezi neuitate de un neclintit devotament.
Cu

cea

mai

vie plăcere Mă asociez,

dar, la patriotica

D-voastre iniţiativă de a se ridică în Capitala Regatului
un monument vrednic de acest mare bărbat de Stat,
spre a se reaminti generaţiunilor viitoare cum Patria
ştie a răsplăti pe acei ce au servit-o cu înţelepciune
şi cu credință nestrămutată.
Pun la dispoziţia D-voastre suma de lei 23.000
pentru acest monument și vă reînnoesc, scumpul Meu
Preşedinte al Consiliului, încredințarea sentimentelor
de stimă ce vă păstrez.
|
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1905
Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (23) Noemvrie

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

1906.

.

Deschizând a treia sesiune a acestei legislaturi,
sunt fericit să aduc naţiunii, prin Representanţii ei,
mulțumirile

Mele

cele mai

vii, pentru

nesfârșitele do-

vezi de credință neclintită şi de dragoste călduroasă
ce Mi-a dat cu prilejiul întreitului aniversar, pe care
l-am sărbătorit anul acesta împreună cu Poporul Român. Pe credinţa și dragostea lui Mam bizuit Eu din
ceasul în care am legat soarta Casei Mele de aceea
a României; în ele voiu găsi și de aci înainte cea
mai dulce răsplată a trudelor Mele.
Mă

simt

Expoziţie
strălucit,

cu atât mai

naţională,
a

care a

invederat

încă

fericit,

cu

avut
odată

cât

un succes
că

munca

frumoasa

așa de
noastră

de patruzeci de ani nu a fost în zadar. Fie ca minunatele progrese, săvârșite până acum de scumpa
noastră ţară, să slujească drept imbold tuturor pentru

nouă muncă, pentru nouă progrese.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Depulat,

Politica înţeleaptă, pe care o urmăm cu atâta
statornicie, ne-a asigurat și ne asigură încrederea şi
prietenia tuturor Puterilor.
Nădejdea pe care v'o arătam anul trecut despre
încetarea goanei pornite asupra Românilor din Impe559

1906

riul Otoman, supuși credincioşi ai Maiestăţii Sale Sul:
tanului, şi prin urmare despre putinţa restabilirii unor
relaţii prietenești între România și Regatul Elin, nu
s'a împlinit. Din potrivă, Grecia a rupt de atunci relațiile diplomatice cu noi. Privim această ruptură, pe
care o regretăm, cu acea linişte care isvorăşte din
conștiința

că cererile

României sunt nu numai drepte,

dar și în conglăsuire și cu cele mai simple precepte
ale umanităţii și cu interesele superioare ale păcii.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Depulah,
Starea

finanţelor

ţerii

este

din

cele mai

înflo-

ritoare. Socotelile anului 1905
— 1906 s'au încheiat cu
un excedent de peste 45 milioane și incassările din
cele șapte luni ale anului 1906—1907 întrec cu 14
milioane și jumătate pe cele din anul precedent.
Este deci cu putinţă ca sarcinile contribuabililor
să fie ușurate. Guvernul Meu vă va propune scăderi

în

impozitul

funciar al proprietăţii mai

mici

de

10

hectare, în darea asupra salariilor şi în taxa asupra
vinului.
Buna stare a finanţelor dovedește că desvoltarea
economică a României este în continuă propăşire.
Suntem datori să ajutăm această desvoltare. În cursul
acestei sesiuni vi se vor cere nouă credite, pentru a
se pune căile noastre ferate în măsură de a răspunde
la nevoile mereu crescânde ale agriculturii și industriei, și vi se vor propune proiecte de legi asupra
regimului apelor, asupra consolidării concesiunilor de
terenuri petrolifere, asupra cumpărării de către Stat
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a pădurilor moșnenești și asupra creșterii fondului de
împădurire.
|
Urmând cu ingrijire îmbunătăţirea stării păturilor
numeroase

şi

sărace,

veţi

avea

să

chibzuiţi

asupra

asigurării vitelor și asupra răspunderii întreprinzătorilor în caz de accidente. În acelaș scop, Guvernul
Meu vă va propune o lege, care să ușureze pentru
obștiile sătești condiţiunile

cu cari Statul să le poată

arendă moșiile sale.
Asigurarea neatârnării puterii judecătorești față
de puterea executivă, cea mai temeinică garanţie a
drepturilor fiecăruia, Guvernul Meu vă va propune
să o duceţi mai departe prin întinderea inamovibilității şi la judecătorii de întâia instanță.
Universitățile, dela cari pornește direcţia culturii
naționale, au nevoie de multe îmbunătăţiri, ca să co-

respundă cu trebuinţele de azi ale societăţii. Guvernul
Meu vă va supune un proiect de lege care să completeze și modifice legea organică a învățământului
superior.
Alte proiecte de legi vor fi aduse înaintea domniilor-voastre relativ la înființarea unei Casse a spitalelor, la întocmirea,

revizuirea

și permanenţa

listelor

electorale, ia modificarea legii jandarmeriei şi la Marina comercială.
Întreaga opera de desvoltare şi propășire a Statului Român se reazămă pe solida organizare a puterii

lui armate.

Pentru

întărirea ei aţi sporit cheltuelile

Ministerului de Răsboiu
şi mai

însemnat

se mări numărul
a se îmmulţi

doi ani dearândul.

vi se va cere

anul acesta,

Un

spor

pentru

a

batalioanelor infanteriei teritoriale și

bateriile

de artilerie.
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Domnilor Deputah,
Domnilor

Senatori,

Cestiunile cari vor fi supuse la chibzuinţa domniilor-voastre

sunt

din

cele mai

însemnate.

Nu

Mă

îndoesc că în deslegarea lor veți pune aceeaș râvnă
şi vă veţi însufleți de acelaș înalt patriotism cași

până acum, și că astfel și această a treia sesiune va
lăsă urme tot atât de trainice ca și cele două dintâi.
Dumnezeu

să

binecuvinteze

lucrările

domniilor-

voastre.

Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă.

Carol.
Preşedintele
Gr. Cantacuzino;

Consiliului de
Ministru

Ministri şi Ministru

Războiului,

General

G. Manu;

de

Interne,

G.

Ministru Afa-

cerilor străine, General I. Lahovari; Ministru Finanţelor, Take Ionescu;
Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului și Domeniilor, lon N. Lahovari; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii, Const. G. Dissescu; Ministru

Lucrărilor publice, Ion C. Grădișteanu ; Ministru Justiţiei, D. A. Grecianu.

SD
Răspuns

la Adresa Adunării Deputaţilor.
3 (16)

Decemvrie

1906.

Domnule Preşedinte,
Domnilor Deputati,

Primesc cu bucurie Adresa Camerii Deputaţilor.
Această bucurie. este cu atât mai vie, pe cât de mare
Mi-a fost părerea de rău că iarăș Mam văzut împedicat de a veni Însumi în mijlocul Reprezentaţiunii naționale.
52
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Gândul Meu cel dintâiu este de a mulțumi din
adâncul inimii pentru bunele urări de sănătate ce Mi-au
venit de pretutindeni şi pentru sentimentele de iubire
ce cu atâta căldură sufletească și într'un singur glas
Mile arată Camera cu prilejul incheerii serbărilor
jubilare. La aceste mult preţuite mărturisiri ale dragostei poporului român, care încununează în chip așă
de mângâetor o vieaţă întreagă de lupte şi de străduinţe
comune pentru binele obştesc, răspund prin o nemărginită recunoștință.
Împărtășesc în totul dreapta domniilor-voastre
mândrie pentru minunatele rezultate și imbucurătoarele
invățăminte ale Expoziţiei
rămânea una din cele mai

noastre naţionale, care va
măreţe manifestări ale vo-

inţei noastre nestramutate de a dobândi prin muncă
un loc de onoare printre naţiuni și de a așeză mărirea

ţerii pe temelii trainice

„Nu

şi sănătoase.

mai puţin Mă bucur de anul mănos pe care

l-a dăruit Dumnezeu

holdelor noastre,

precum

și de

starea infloritoare a finanţelor Statului, care va permite prudente îmbunătăţiri în diferitele ramuri ale administrației și mai cu seamă va înlesni o uşurare a
sarcinelor ce apasă asupra păturilor sărace și muncitoare. Tot ce veţi face întru acest sfârșit, ca şi măsurile de bună îndrumare de care sunteţi preocupaţi
pentru sporirea și propăşirea vieţii economice ţărăneşti, vor contribui puternic la înălțarea şi la întărirea scumpei noastre Românii.
Vă

mulțumesc încă

odată,

d-lor Deputaţi,

în nu-

mele Reginei, al Meu și al Familiei Mele, pentru caldele urări ce Ni le-aţi adus.

4
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Toast

la prânzul dat in onoarea delegaţiunilor regimentelor prusiene: 1 artilerie de gardă şi I Hanovrian No. 9
de dragoni «Regele Carol i al României».
19 Decemvrie

1906 (1 Ianuarie 1907).

Adânc mișcat de amabila atenţiune a Maiestăţii
Sale Impăratului și Rege, Augustul vostru stăpân, care
cu prilejul intrării Mele în artileria gardei, acum o ju:
mătate de veac, Mi-a trimis felicitarile Sale prin delegaţiuni ale regimentelor Mele prusiene, vă zic, dom:
nil mei,

în modul

cel mai

cordial:

Bine

aţi

venit

în

mijlocul nostru.
Cu mândrie și satisfacţiune pot să arunc o privire asupra acelei jumătăți de veac, plină de evenimente mari și de răsboae glorioase, când avui ferici-

rea, încă la începutul acestei mari epoci, de a-Mi dobândi primele cunoștințe militare în artilerie și cava.
lerie, ca și în răsboiul danez din 1864.
Invăţămintele

ce am

cules

atunciîn

arme, cari și-au dobândit un renume
talii sângeroase,

au contribuit

nu

aceste ambe

neperitor în bă-

puţin

după

un

şir

de ani la conducerea tinerei Mele armate la izbândă.
Cu deosebită recunoștință Îmi reamintesc dar de
acest trecut depărtat, când s'au stabilit aceste strânse
legături între Mine și armata prusiană, cari legături
există şi astăzi și vor rămâneă neatinse și pe viitor.
Conferirea numelui Meu la al g-lea de dragoni

este o distincțiune ce Mă umple

de mândrie

şi deş-

teaptă în Mine cele mai călduroase mulţumiri; ace:
leaşi sentimente le arăt și pentru frumosul dar al I-lui
regiment de gardă de artilerie de câmp, la care dar
și Augustul vostru stăpân s'a asociat cu atâta afecţiune.
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Cu călduroase urări pentru ilustra Pereche Împerială ridic paharul Meu în sănătatea Maiestăţei Sale,

în aceea a vitezei Sale armate şi a scumpelor
regimente,

cari vor

putea

totdeauna

pe sentimentele Mele de prietenie.

să

se

Mele
razăme

Trăească Maiestatea Sa Împăratul și Rege Wilhelm.

ui

—a

«i

“fe

1907.
Ordin

de

zi către

1 (14) Ianuarie

armată.
1907.

Ostași,
Un an măreț se închee cu întreita aniversare pe
care am sărbătorit-o împreună.
Cu vie bucurie pot privi pe acest lung șir de ani
de muncă şi de lupte, în care am împărtășit cu voi
momente grele și vremuri glorioase. Armata este acum
oţelită, iar instrucția sa este întemeiată în. mod statornic.
Sunt convins că, la ora primejdiei, Ţara se va

puteă sprijini cu încredere pe vitejia voastră. Nu uitaţi
că ea vă încredinţează
mereu,

fără

preget,

onoarea

pentru

a

ei. Urmaţi
păstră

neatins

a mun
ceeace

am câştigat cu atâta râvnă.
Cu mândrie și cu toată căldura inimii Mele vă
urez un an Spornic.
Dat în București, 1 lanuarie 1907.

1907

Maniiest

cătră țară.

12 (25) Martie

În numele M.

1907.

S. Regelui.

Chemaţi la guvern în împrejurările cele mai
grele,

cerem concursul călduros şi patriotic al tutur
or, pen-

tru restabilirea liniştei, siguranţei și păcii
obşteşti. Spre

a îndestulă cereri drepte și legitime, M.
S. Regele a
încuviinţat

a se luă de îndată

următoarele măsuri:

Sa se desființeze taxa de 5 lei a legii pent
ru asigurarea în contra lipsei de porumb provenită din
secetă;
Sa se desființeze cu totul taxa Statului pe deca.

litru de vin, percepându-se numai aceea pentru
fon-

dul comunal;
Pentru perceperea impozitului fonciar asupra
pro-

prietăţii mici țărănești,

venitul

pământului

să fie so-

cotit întocmai ca acel al proprietăţilor mari;
Proprietăţile Statului, precum și ale așez
ămin-

telor

publice

de

binefacere

și de cultură naţionala să

fle căutate în regie sau arendate deadreptul
la ţărani;
Sa se iea măsurile cele mai temeinice pent
ru a
întări Băncile Populare, ca ele să poată
ajută pe ţărani în arendări de moşii;
Masurarea dreaptă a pământurilor date în învoe
li
şi răfuirea cinstită a socotelilor agricole
vor fi supra:
veghiate, pedepsindu-se cu cea mai mare
asprime măsurările şi răfuelile false.
Se va pregăti o lege pentru ușurarea învoi
elilor
agricole. Pământurile de cultură date în bani,
se vor
plăti în bani. Învoielile de munci agricole
vor arătă
felul şi cătimea acestor munci, iar plăţile se
vor ră-

ful după preţurile obișnuite
Cuvântări şi scrisori
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din timpul

când munca
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se face. Munca agricolă cu care se indatorează un
cap de familie, nu va “întrece puterea acestuia. Pentru
banii daţi înainte pe muncă sau pentru rămășiţi de
munci plătite nu se va luă o dobândă ma: mare de
1o la sută pe an; dobânda nu se va schimbă într'o
reducere a preţurilor învoielilor. Nu se va îngădui ca
în învoielile

agricole

să se pună

sarcine

«pe nume»,

ci sarcinile vor trebui totdeauna să fie proporţionate
cu numărul de pogoane date fiecărui locuitor în învoeală.

Pe

moşiile

arendate,

ţăranii

vor plăti pămân-

turile închiriate lor cu un spor de cel mult o treime
peste valoarea acestor locuri, după contractul de
arendare.
Se va pregăti o lege, pentru ca nici un arendaș
sau tovărăşiă de arendași să nu poată ţine în arendă

mai mult de două moșii,
tindere

de

4.000

hectare,

coprinzând
fie

impreună o în-

arendarea

directă

sau

indirectă, sub orice formă ar fi, fie prin rude, slujbaşi,
sau persoane interpuse.
Se va pregăti o lege prin care se înființează dregătorii administrative, cari să reguleze și să garanteze aplicarea legilor şi regulamentelor privitoare la
învoielile agricole.
Se va pregăti o lege pentru înființarea Cassei Rurale, spre

părarea

a înlesni țăranilor

luarea în arendă şi cum-

de proprietăţi.

Acestea sunt dorințele M. S. Regelui şi ale Guvernului Său.
În aceste zile de grea suferință obștească, rugăm
pe toți Românii, de orice treaptă și condiţiune socială,
să dea Guvernului tot ajutorul ce este în puţința lor,
578

1907

pentru readucerea liniştei și bunei rându
ieli, întemeiate pe dreptate.
Trebuie să intrăm în noul an agricol cu încr
edere
în viitor și cu muncă pașnică și spornică
. Neoranduielile nu pot trage după sine decat foamete
și sărăcie.
Guvernul își va da toate silințele pentru ca
legile
să fie aplicate cu sfințenie și pentru ca nedr
eptatea
și apăsarea să fie înlăturate; dar Guvernul
este tot-

deodată hotărit a înfrână

cu energie

neorânduielile

și a pedepsi cu asprime pe cei cari ar
căută
folosească de prădăciuni.
București, în 12 Martie 1907.

să

se

D. A. Sturdza, Preşedintele Consiliului de
Ministri, Ministru de
Externe şi ad-interim al Răsboiului; Spiru
Haret, Ministru Cultelor şi
Instrucțiunii publice
; Ion 1. C. Brătianu, Ministru de Interne;
Emil Cos-

tinescu, Ministru

Finanţelor;

Anton

Carp,

striei, Comerţului şi Domeniilor ; Toma
G. Morţun, Ministru Lucrărilor publice.

Ministru

Stelian,

Agriculturii,

Indu-

Ministru Justiţiei; V.

fn
Răspuns

către delegaţii proprietarilor devastaţi.
14 (27) Martie

1907.

„Epoca“ din 16 Martie 1907 publică :
Marii proprietari, în faţa celor ce se
întâmplă zilnic, în urma unei
consfătuiri intime, au delegat pe d-nii
Mihail Ionescu din Vlaşca şi Nicolae Raco

viţă din Teleorman să ceară audiență
M. S.

Regelui.
Delegații au fost primiţi de Suveran
ieri după amiazi la orele 3.

M. S. Regele, ascultând

cele ce [ S'au relatat, a

promis
d'lor Ionescu şi Racoviţă că se vor luă
contra revoltaţilor
cele mai energice măsuri, în limitele
Constituţiei.
cfitise
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Mesagiu

la închiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (28) Martie 1907.

Domnilor

Senatori,

Dommlor

Deputati,

Trecem în momentul de față prin însemnate greutăţi și mari îngrijiri. Gândirile tutulor sunt îndreptate
spre restabilirea ordinei și liniştei turburate.
In aceste împrejurări, Adunările Legiuitoare au
fost la înălțimea chemării lor, însufleţite de un patriotism luminat. Ele au dat fără ezitațiune concursul
lor preţios guvernului Meu. S'a dovedit încă odată
că atunci

când o primejdie ne

se unesc în singura cugetare

către patrie.

Energica

ameninţă, toți fiii erii

de a-și împlini

manifestare

de astă

datoria

data își

va da roadele ei binefăcătoare în prezent şi în viitor.
Vă mulţumesc călduros că în aceste momente
grele, cari ne umple pe toți de întristare, M'aţi în-

conjurat cu iubire și devotament. Să rugăm pe A-Tot.

Puternicul Dumnezeu să ne ocrotească și să conducă
pașii noștri
Eu declar închisă sesiunea Corpurilor Legiuitoare.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru al Afacerilor streine, D. A. Sturdza; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii, Spiru Haret; Ministru

de Interne, Ion |.

C. Brătianu;

Ministru

de

Finanţe,

Em.

Costi-

nescu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, Anton Carp ; Ministru Justiţiei, Toma Stelian; Ministru Lucrărilor publice,
V. G. Morţun; Ministru de Răsboiu; General Al. Averescu.
aa
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Scrisoare
către G. Gr. Cantacuzino, după demisia Ministerului
prezidat de dânsul.
Bucureşti, 16 (29) Martie 1907.

Scumpul meu domn

Cantacuzino,

Însufleţit de un sentiment

patriotic,

în faţa

gre-

lelor împrejurări prin cari trecem, Mi-aţi prezentat
demisiunea Cabinetului prezidat de d-voastră, spre a
inlesni o deplină înțelegere între Partidele politice.
In urma acesteia M'am adresat d-lui Dimitrie

Sturdza pentru alcătuirea noului Guvern.
Ținta înaltă ce aţi avut în vedere, adică apropierea și conlucrarea tuturor pentru restabilirea ordinei și liniștei în scumpa noastră ţară, s'a atins, iar
declaraţia d-voastră înaintea Corpurilor Legiuitoare,

ca Şef al Partidului

Conservator,

că Guvernul

va

găsi tot sprijinul pentru măsurile cerute de împrejurări, Mi-a fost o mare mângâere sufletească în aceste
momente de restriște.
Facă bunul Dumnezeu ca ele să treacă mai curând
și ca greava problemă ce stă înaintea noastră să găsească o deslegare dreaptă și trainică.
Mulţumindu-vă de credincioasele d-voastre servicii,

nu Mă îndoesc că şi în viitor Mă voiu putea rezemă,
în toate împrejurările, pe devotamentul d-voastre și
pe concursul Partidului Conservator.
Primiţi,

scumpul

Meu

domn

Cantacuzino,

încre:

dințarea sentimentelor de afecţiune ce vă păstrez.

4
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Răspuns

la scrisoarea d-lui Sidney Wertmar.
Înainte de 26 Martie

(8 Aprilie) 1907.

Ziarul «Breslauer Morgen-Zeitung» din (29 Martie) 11 Aprilie 1907
publică, după «Daily Mail» din Londra, scrisoarea către traducătorul enslez al «Memoriilor Regelui»,
secretarul Său particular :

trimisă, din însărcinarea

M. S,

de cătră

Pentru Maiestatea Sa e dureros în gradul suprem
a vedeă, cum presa peste tot, şi în special cea din Viena, exagerează şi schimbă natura şi intinderea neorânduielilor întâmplate în România. Neorânduielile acestea mau avut de loc
caracterul

antisemit, ce li s'a atribuit în mod fantastic. Aceasta

o dovedeşte faptul, că pentru doi Evrei, cari au fost sgâriați,
au fost ucişi sute de creştini. Mişcarea e numai şi numai de
caracter agrar. Ea a isbucniţ ca un uragan asupra ţerii întregi; a fost însă înăbuşită în puţine zile, mulţumită credinţei
armatei. De fapt, e demnă de admiraţiune mobilizarea repede
a armatei noastre ţărăneşti, ai cărei oameni aparţin aceluiaş
strat de popor ca şi răsvrătiţii. Armata a fost mobilizată,
fără nici un incident, în patru zile.

Ordin

de

zi către

armată.

29 Martie (11 Aprilie) 1907.

Ostaşi,
Evenimente grave sau deslănţuit asupra noastră,
sguduind instituţiile Statului până în temeliile sale și
punând în primejdie munca a jumătate de veac.
.
În aceste grele împrejurări armata a fost chemată
să restabilească liniştea turburată. Fară şovăire, ea
și-a îndeplinit datoria şi, în toate unghiurile ţerii, ostaşii au răspuns grabnic la apel. În cinci zile oștirea

a ajuns la numărul de 140.000 de oameni.
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Mobilizarea repede şi dislocarea trupelor cu ordine
şi fără întârziere sunt o puternică chezășie că armata
va fi întotdeauna în stare a face faţă oricărei primejdii
ce ar ameninţă

Statul.

Ţara datorește oștirii şi atitudinei ei hotărite, că
o mare nenorocire a fost înlăturată și ordinea în scurtă
vreme restabilită.
Aţi avut o datorie dureroasă de împlinit; dar
unde este omor, foc şi jaf, trebuiesc ocrotite cu orice
preţ averea cetățenilor și buna rânduiala.
Vă mulțumesc cu inima caldă, și privesc cu dra-

goste şi nemărginită
mată,

care

și când

încredere spre scumpa

s'a arătat

la înălțimea

o primejdie a ameninţat

Mea ar.

chemării

sale,

ori

fiinţa scumpei Noa-

stre ţeri.

Dat in București, la 29 Martie

1907.

“Sp
Mesagiu
la disolvarea Corpurilor Legiuitoare.
26 Aprilie (9 Maiu) 1907.

În faţa împrejurărilor
fiind necesar,

pentru
urmează

v'am

actuale,

un

apel

la ţară

convocat în sesiune extraordinară

a vă încunoştiință

că

Adunările

Legiuitoare

a fi disolvate.
Carol.

Preşedintele

Consiliului

de

Ministrii

şi Ministru

al

Afacerilor

străine, D. A. Sturdza; Ministru Cultelor şi Instruţiunii publice, Sp. C.
Haret; Ministru de Interne, Ion 1. C. Brătianu; Ministru Finanţelor, E.
Costinescu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor,
Anton Carp; Ministru Justiţiei, T. Stelian ; Ministru Lucrărilor publice,

V. G. Mortun; Ministru Răsboiului,

aa
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General

Al. Averescu.

1907
Convorbire

cu

delegația

Societății

Agrare.

26 Aprilie (9 Maiu) 1907.
Delegaţia a expus M. S. Regelui cererile şi dorințele cuprinse în
moţiunea votată în unanimitate de Adunarea agricultorilor, ținută la 15
Aprilie a. c., în localul Societăţii Agrare.

Maiestatea Sa a ascultat cu deosebită bunăvoință şi atențiune în timp de mai bine de o oră pe toţi delegaţii marilor
agricultori şi a binevoit să încurajeze cu înaltul Său cuvânt
pe toţi agricultorii, în continuarea lucrărilor agricole, asigurându-i că nu le va lipsi cuvântul protector al Maiestăţii Sale,
atât în ceeace priveşte plata pagubelor cauzate, cât şi în ceeace
priveşte constatările acestor pagube, cari trebuie să se facă
contradictoriu cu părţile ce au suferit pagubele. Maiestatea
Sa, vădit mulțumit de a fi în contact direct cu delegaţii marilor agricultori, Și-a exprimat încă înalta dorinţă de avedeă
cât mai curând reluate bunele relaţiuni dintre proprietari,
arendaşi şi săteni, pentru a nu suferi mai mult timp agricultura ţerii.
:
Ziarul „Epoca“, din 1 Maiu

1907.
*

În aceeaş privință, ziarele străine publică:
„Neue Freie Presse“
telegramă din București:

din (28 Aprilie)

11 Maiu

M. S$. Regele a primit ieri o delegațiune

1907,

următoarea

de mari proprie-

tari, cari prezentară cererea de despăgubiri pentru cei loviți
de răscoala ţăranilor. În cursul convorbirii, Regele a dat expresiune mai multor observaţiuni remarcabile. El spune că
de prezent studiază chestiunea despăgubirilor. Se va întreprinde o acţiune în direcţiunea aceasta; numai că marii proprietari trebuie să fie modeşti în pretenţiunile lor, pentru ca
bugetul Statului să nu fie încărcat prea mult. Şi Regina, pe
care nenorocirea întâmplată O isbeşte adânc, intervine neîncetat pe lângă EI, pentru ajutorarea celor nenorociţi. Regele
continuă că e o dorinţă urgentă, ca marii proprietari să-şi
cultive singuri moşiile şi să nu le lase pe mâna străinilor. El
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e aderentul înființării unei Casse Rurale, care să nu atingă
însă drepturile existente de proprietate. Crede, mai departe,
că țăranilor să nu li se vândă pământ, ci mai întâiu să lise
dea cu arendă ; şi numai după ce țăranii îşi vor fi economisit
cevă, să ajungă proprietari ai pământului liber de sarcini.
%

< Schlesische Zeitung», din (3) 16 Maiu 1907:
Regele

Carol,

păzitor

al păcii

sociale.

Regele Carol al României a primit cu câtevă zile în
urmă o delegaţiune a «Societăţii Agrare», care I-a descris

trista situaţiune a proprietarilor, creată

prin evenimentele ul-

time, şi L-au rugat să-Şi întrebuințeze influenţa, ca proprietarii

ŞI arendaşii păgubiţi în ultimele răscoale ţărăneşti să fie cel puțin în parte despăgubiţi de către Stat şi să li se dea posibilitatea a putei lucră mai departe şi a-şi puteă strânge recolta
viitoare în pace şi linişte. Regele recunosci îndreptăţirea pretenţiunilor ridicate şi promise că proprietarii se vor împăr-

tăşi, în limita mijloacelor disponibile, de ajutor şi sprijin. Îşi
exprimă dorinţă ca, în interesul agriculturii, care reprezintă
baza economică a României, raporturile cele bune între proprietari, arendaşi şi ţărani, să se restabilească cât mai curând.
Şi, când delegaţii L-au întrebat dacă pot comunică cuprinsul
covorbirii avute membrilor societăţii lor, răspunse Regele :
«da, vă autorizez! Şi spuneţi prietenilor d-voastre că Regele
veghează cu aceeaş grijă asupra scutului săracilor ca şi asupra siguranţei bogaţilor».

dn
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Convorbire

cu corespondentul din Bucureşti al ziarului « Wiener Tagebla!b
despre răscoalele ţărăneşti.
Publicată în Maiu (%).
Corespondentul din Bucureşti al ziarului amintit a avut cinstea
să vorbească cu M. S, Regele cu câteva zile înainte de publicarea
acestui articol.
Am felicitat, scrie
excelentă ce-o aveă.

corespondentul, pe

M.

$.

pentru

înfăţişarea

— Da, mi-a spus Regele, mulțumită lui Dumnezeu sunt
pe deplin restabilit.
Când am împlinit 5o ani de militărie şi am serbat jubileul acelei aniversări, la începutul

şi când

am primit

deputaţiunea

acestui

an,

regimentului

în 'lanuarie,

Meu

prusian,

schimbând de mai multe ori uniforma M'am simţit foarte obosit;
acum însă, cu inspecţiunile militare din ultimele zile, nu am

simţit nici cea mai mică urmă de oboseală.
După o scurtă convorbire despre diferite lucruri, veni vorba despre
alegerile generale din Austria.

Regele deveni apoi foarte atent, când veni vorba despre
răscoalele ţărăneşti. Cu multă indignare vorbi El despre depeşile fabricate la Cernăuţi cu privire la masacrele antisemite,
la prigonirile în contra Evreilor, cari alarmaseră întreaga lume.
Mai cu seamă «Neue Freie Presse» şi «Berliner Tageblatt» s'au distins prin răspândirea acestor depeşi. Pe «Neue
Freie Presse» nu o înțelege, de oarece directorul acestui ziar
este un creştin; ziarul «Zeit», al cărui director este un Evreu,

a fost în această privinţă. mult mai obiectiv, de
a publicat toate ştirile posibile.
«Neue Freie Presse» mai cuprinde încă
neexacte, mai ales asupra Rusiei, din care cauză
să peardă din prestigiul pe care-l aveă la locurile
Câte basme nu s'au inventat!
(!) Tradusă şi publicată în
Iunie) 1907.

„Voința
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şi acest ziar
şi alte ştiri
a şi început
competente

din
-

19

Maiu (1

1907

Se spunea că din Burdujeni multe mii de Evrei au fugit
peste graniţă, pe când in acea localitate se află numai câteva
sute de Evrei; se mai spuneă că spre Iaşi se îndreaptă 30.000
de ţărani, şi că armata a pornit în contra lor, că peste Dunăre au trecut câteva mii de familii evreeşti, ale căror averi

au fost cu totul nimicite, pe când adevărul,

meea

pe care se înte-

această ştire, eră atacul în contra câtorva

Greci.—Din

cauza răspândirii acestor svonuri prin presa străină, a căror
valoare o cunoșteă oricine in România, s'a produs o vie nemulţumire în contra Evreilor, cari erau acuzaţi că sunt complici la aceste minciuni, şi a fost un moment foarte periculos,
când această nemulțumire eră să se traducă prin fapte printr'un
atac în contra Evreilor.
De fapt, în Moldova au fost devastări regretabile in
paguba Evreilor, dar nici unul dintre ei nu a fost serios
maltratat şi mai puţin încă omorit; pe când în Muntenia
arendaşii şi proprietarii creştini au suferit mai mult şi mulţi
dintre ei au fost omoriţi în mod sălbatic. Asupra acestor mă-

celuri presa străină-a dat însă puţine informaţiuni, pe când
asupra devastărilor şi maltratărilor Evreilor au publicat corespondenţe de coloane întregi.
Cât de mult erau spiritele iritate de aceste veşti neadevărate se poate vedea dintr'o depeşă, pe care EI, Regele, a

primit-o din Viena

dela un arendaş

evreu,

Costiner,

care se

refugiase acolo pe timpul răscoalelor. Costiner este un om
bine crescut, la care Regele a fost de multe ori în gazdă.
Speriat, în urma ştirilor publicate la Viena, a telegrafiat Re-

gelui că intreaga sa avere

a fost nimicită,

bucurat de favoarea Suveranului, Îl roagă
tecţiunea Sa. S'a stabilit însă în urmă că
Costiner, numai ferestrele şi uşile fuseseră
tomobil fusese sfărâmat, o pagubă totală
2—3000 lei. Alte pagube nu avusese; i-a
d-lui Costiner că a telegrafiat Regelui.

Ziarul «Vorwărts»
el să facă, în care spune

Şi că el, care s'a

să-i acorde prope proprietatea
lui
sparte ŞI că un auce nu trecea de
venit în urmă greu

a publicat un articol, după cum ştie
că răscoalele au fost o ocazie bine |
587

1907

venită pentru Rege de a' încercă puterea de mobilizarea armatei şi că a simţit o vie satisfacţie că mobilizarea a reuşit.
« Vorwărts> mai spune că Regele ar fi dat ordin să se tragă
cu gloanţe, astfel că vărsarea sângelui s'ar datori Suveranului.
La o asemenea acuzare, a spus Regele, nu poate să
răspundă decât cu disprețul tăcerii. Nu puteau să-l fie însă
indiferente rapoartele mincinoase ce se trimeteau din Cernăut
şi cari au iritat opinia publică în străinătate.
Sau cerut amănunte telegrafice şi dela Ministerul de
Externe din Viena; şi când scriitorul englez Sidney Wertmar
l-a scris cerându-l amănunte, Regele a răspuns că presa străină
şi mai cu seamă cea din Viena, a desfigurat adevărul şi că
numai la început ţăranii au întreprins devastări în contra
Evreilor, dar răscoala nu a avut un caracter antisemit şi, pe
lângă

câțivă Israeliţi cari au fost 7a//ra/ati,

au fost sute

creştini omoriti. Nici un Evreu nu a fost omorit. Mişcarea

de

a

fost pur agrară.

- Regele a aşteptat să vadă dacă va îndrăsni cinevă să
desmintă cele ce se spuneau în acea scrisoare ; toţi au tăcut
de oarece nimeni nu aveă cevă de obiectat. E de regretat
însă, că ziare importante continuă încă să răspăndească ştiri
neadevărate asupra României.
Astfel, în ultimele zile, ziarul «Berliner Tageblatt» a publicat o depeşă făurită undevă, prin care spune că Kogălniceanu, care a fost arestat pe bănuiala că ar fi instigator,
a fost dus la Giurgiu şi torturat pentru a i se smulge o
mărturisire.
|
E adevărat, a spus Regele, că ţăranii sunt foarte apăsați
de către arendași. El Singur a cetit unele din actele ce s'au
adus înaintea Tribunalului din Vaslui cu ocaziunea unor procese şi în cari se stabileau condițiuni extrem de aspre asupra
tocmelilor agricole.
Regele speră ca se va găsi o soluţiune împăciuitoare
pentru greaua cestiune agrară.
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Mesagiu

la deschiderea

Corpurilor Legiuitoare.

7 '20)

Domnilor
Domnilor

lunie

1907.

Senatori,
Deputati,

În urma disolvării Adunărilor Legiuitoare, cole-"
giile electorale au fost întrunite pentru ca țara să-și
arate voinţa în împrejurările prin cari trecem.
Liniștea internă și pacea dintre cetăţeni sunt o
necesitate de prima ordine pentru desvoltarea normală
și propăşirea neîntreruptă a unei ţeri. Aveţi o frumoasă

chemare,

aceea

de a stabili un echilibru satis-

făcător între păturile sociale, cari formează baza existenţei Statului.
Ploile ultimelor săptămâni au împrăștiat îngrijirile
unei

secete

amenințătoare.

recoltă satisfăcătoare au
vă reclamă la căminele
vam

Astăzi,

speranţele

într'o

reînviat și munca agricolă
domniilor-voastre. Deaceea

convocat acum, numai într'o scurtă sesiune extra-

ordinară, pentru a vă constitui.
Până în sesiunea de toamnă aveţi timp îndestulător a studiă aducerea la îndeplinire a măsurilor anun-

ţate în numele Meu de manifestul guvernului din 12
Martie anul curent. Asigurând bunul traiu al țărănimii
şi aşezând relaţiunile dintre proprietarii mari și săteni,
spre mulțumirea ambelor părţi, veţi desăvârși, prin
buna înțelegere și conlucrarea tuturor, o mare și bine-

făcătoare reformă,

care va rămânea

trainică.

Urez ca această legislatură să fie în toate privinţele spornică, şi să asigure progresul economic și
desvoltarea fericită a scumpei noastre ţeri.
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Sesiunea

extraordinară

este deschisă.

a Corpurilor Legiuitoare
Carol.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru al Afacerilor
străine, D. A. Sturdza; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Sp.

Haret ; Ministru de

Interne,

loan

1. C.

Brătianu;

Ministru

Finanţelor,

"Em. Costinescu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, Anton Carp; Ministru Justiţiei, Toma Stelian; Ministru Lucrărilor
publice, V. G. Morţun; Ministru Răsboiului, General Al. Averescu.

Sh
*
Mesagiu

la inchiderea Corpurilor Legiuitoare.
14

(27) Iunie 1907.

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputaţi,

Scurta sesiune extraordinară,
a vă

constitui,

a fost

întrebuințată

convocată
în mod

Pe lânga votarea mai multor legi

pentru
folositor.

urgente,

pri-

vitoare mai ales la cestiuni financiare, v'aţi ocupata
numi 0 comisiune de studiu, având de scop ca Corpurile Legiuitoare să intre în sesiunea de toamna viitoare bine pregătite spre a cercetă şi discută proiectele

de legi ce se vor prezintă de Guvernul Meu.

Nădăjduiesc că astfel se va asigură în mod statornic bunul traiu al ţărănimii și relaţiunile dintre proprietarii mari şi săteni.
Va mulțumesc, în numele Meu şi al țerii, pentru
râvna

cu care

aţi îmbrățișat,

chiar

dela

începutul le-

gislaturii, interesele superioare ale Statului.
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Eu

declar

închisă

sesiunea

extraordinară

a Cor-

purilor Legiuitoare.
Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru al Afacerilor străine,
D. A. Sturdza; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Spiru Haret;
Ministru

de

Interne, Joan I. C. Brătianu;

Ministru Finanţelor,

Em. Cos-

tinescu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, Ant.
Carp; Ministru Justiţiei, Toma Stelian; Ministru Lucrărilor publice, V.
G. Morțun; Ministrul Răsboiului, General A]. Averescu.

Răspuns

la felicitarea Preşedintelui Senatului
luării Griviței.
Sigmaringen,

zo August

Am primit cu o
roase ce Mi-aţi făcut
a luării Griviței, și
pentru simţemintele

la aniversara

(12 Septemvrie)

1907.

deosebita plăcere urările călducu ocazia glorioasei aniversări
vă mulțumesc din toată inima
de loialitate ce Mile arăţi.

so
Răspunsuri

la telegramele primite dela A. S. |. Marele Duce
Vladimir şi dela A. S. R. Principele Ferdinand al Bulgariei
cu prilejul vizitei Lor pe câmpul de luptă dela Plevna.
Lucerna, 3 (16) Septemvrie 1907.
A. $. 1. Marele Duce Vladimir telegrafiase:
Sub impresiunea mişcătoare a câmpului de bătae dela Plevna,
unde Maiestatea Voastră aţi luat o parte aşa de glorioasă la răsboiul
nostru, nu Mă pot opri dea Vă trimite amintirile Mele respectuoase
şi sincere. Țiu asemeneă a vă spune că am fost fericiţi, Marea Ducesă şi cu Mine, să vizităm casa în care Maiestatea Voastră a stat la
Poradim.
Vladimir.
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M. S. Regele răspunde:

Viu atins de cuvintele măgulitoare pe cari Alteța

Voastra Imperială Mi le adresează de pe câmpul de
bătălie

dela

consfinţita
gustul

Plevna,

sub

ochii

unde

frăţia oștilor noastre a fost

Împăratului

Alexandru

II, Au:

Vostru Părinte, și unde atâţia viteji şi-au vărsat

sângele pentru gloria patriei, Vă rog a primi expresiunea profundei Mele gratitudini pentru graţioasa
Voastră gândire.
Alteța Voastră Imperială poate fi mândră că a
luat o așă de strălucită parte la memorabilul răsboiu,
a căruia amintire Ne va rămânea tuturora deapururea

scumpă.
Rostind

numele

Poradim,

Îmi amintesc

cu o sin:

ceră bucurie vestea naşterii Fiului Vostru celui mare,
pe care Împăratul Mi-a comunicat:o 'atunci cu o vie
emoţiune.
Nu pot arătă Alteţei Voastre Imperiale cât Ne
bucurăm de a O salută în curând, împreună cu Marea
Ducesă, în România.
Carol.
A. S. R. Principele Bulgariei telegrafiase:
Inaugurând astăzi mausoleele şi muzeele dela Plevna şi Poradim,
cu Marele Duce şi Marea Ducesă Vladimir al Rusiei, gândul Meu se
îndreptă credincios şi plin de admiraţie către Tine, unul din eroii glo.
rioasei epopee dela Plevna,
Ferdinand.
"M. S$. Regele răspunde:

Gândul Tău credincios M'a mişcat cu deosebire
şi împărtășesc din adâncul inimii emoţiunea pe care
desigur ai simţit-o în timpul ceremoniilor mişcătoare
dela Plevna și Poradim. Ele Mau facut să retrăesc
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pelerinagiul pe care Pam

făcut în acele

mărite prin atâtea sacrificii.

locuri prea

Imi amintesc mai ales cu o adevărată recunoștință de duioasa Ta atenţiune și de toate îngrijirile

de cari M'ai

înconjurat

cu

prilejul

vizitei Mele în

acele locuri istorice.

Carol.

ua
Convorbiri cu M. S. Împăratul Austriei
şi cu d-nii Baron d'Aerenthal şi Iswolsky.
Viena, 2

(25) Septemvrie

1907.

«Die Zeit» publică următoarea convorbire acordată corespondentuiui acelui ziar de o persoană

din împrejurimea

Regelui :

Maiestatea Sa a profitat de şederea Sa la Viena pentru
importante conferințe cu M. S. Împăratul, cu Baronul bAerenthal şi d. Iswolsky. Suveranul se arată foarte satisfăcut de
rezultatul acestor conferinţe. În ultimii ani România a fost un
factor important în politica din Balcani, şi pacificarea Balcanilor
depinde într'o foarte mare măsură de atitudinea României.
M. S. Regele a declarat Împăratului şi Baronului d'Aerenthal că va întinde totdeauna mâna Austriei şi Rusiei în
această chestiune şi că hotăririle ce se vor luă de Puterile
semnatare ale tractatului dela Miirzsteg Îl obligă şi pe Dânsul.
Suveranul a dat identice asigurări şi d-lui Iswolsky, când s'a
discutat problema balcanică.
Un viitor apropiat va arătă că dorinţele justificate ale
supuşilor români

din Macedonia

vor fi luate în considerare.

%

«Neue Freie Presse» află din isvor diplomatic că M. S. Regele
Carol a conferit cu Baronul &Aerenthal şi cu Ministrul Afacerilor străine
al Rusiei asupra conflictului dintre România şi Grecia.
Cuvânlări

şi scrisori.—
II],
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Regele Carol a declarat că dacă, faţă cu Grecia, Guvernul
actual ţine un limbagiu mai moderat decât acel ai Cabinetului
precedent, totuş El nu este dispus să adopte o atitudine dăunătoare protecţiunii -intereselor Aromânilor din Macedonia.
Dacă un asemenea compromis nu a fost încă atins, cauza
este că din partea Grecilor nu se constată dorința de a înlătură piedicile cari se opun desvoltării Aromânilor prin biserici şi şcoli. În primul rând Patriarhatul produce mari dificultăți naţionale româneşti în Macedonia; Guvernul român
crede dar că este afacerea Puterilor să împiedice această
atitudine a Patriarhiei.
a
Document
la serbarea

comemorativ

botezului

a

12

vase

de

Gaiaţi, 19 Septemvrie (2 Octomvrie)
NOI,

CAROL

răsboiu.
1907.

I

Prin graţia lui Dumnezeu

și voința

naţională

Rege al României.
În a nouăsprezecea zi a lunei Septemvrie, a anului
mântuirii una mie nouăsute șeapte şi al patruzeci și unulea
al Domniei Mele, s'a desăvârşit în portul Galaţi binecuvântarea a douăsprezece vase de răsboiu, pe cari
le-am

botezat

Eu

Însumi,

dând

celor patru

vase

mai

mari, numele:
«lon Brătianu»,
«Lascăr

Catargiu»,

«Mihail Kogălniceanu»

şi

« Alexandru Lahovari»,

cari au muncit pe timpuri grele și anevoioase la
fundarea Regatului României, iar celor opt vase mai
mici, numele vitejilor Mei ostași:
«Maior

Dimitrie

Giurăscu»,
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«Maior Nicolae Ion»,
«Maior Constantin Ene»,
«Maior Şonţu Gheorghe»,
«Căpitan Valter Mărăcineanu»,

«Căpitan Nicolae Lascar Bogdan»,
«Căpitan Romano Mihail» şi
«Locoienent Călinescu Dimitrie»,
cari și-au jertfit vieţele în răsboiul cel mare, pen-

tru neatârnarea Patriei.
Încredinţez aceste: vase, pentru a străjui cu dânsele hotarele ţerii pe marele și frumosul fluviu al Du.
nării, marinarilor Mei, cari, brăzdând mările, duc ve:

stea neamului românesc până în ţerile cele mai depărtate.
Au luat parte la serbarea zilei de astăzi preă
iubita

Mea

Soţie,

Nepoţi, A. S. R.
Carol şi A. S.
conjuraţi de P.
de Consiliul de
tului şi de un

M.

S. Regina

Elisaveta, iubiții Mei

Principesa Maria, A. S. R. Principele
R. Principesa Elisaveta, fiind Noi înS. S. Episcopul Dunării-de.]Jos, Pimen,
Ministri, de înalții Demnitari ai Sta-

mare

număr

de cetățeni

ai Regatului.

Acest document se va păstră în Arhiva Statului
şi se va transcrie, ca act de
bord

al

botez,

în

registrele

de

vaselor.

sta
Cuvântare

la botezul celor 12 vase de răsboiu.
Galaţi,

19

Septemvrie

(2

Octomvrie)

1ş07.

Ministrul de Răsboiu zise între altele:
«Satisfacţiunea. noastră trebue să fie cu atât mai mare, cu cât am
ajuns la o stare de lucruri mulțumitoare, pornind relativ de puţin timp
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şi pot zice aproape dela nimic. In adevăr, pe când în 1866 flotila noastră
dispuneă numai de un vas, zis de răsboiu, armat cu două tunuri şi 8
şalupe cu pânză, cu un personal compus din 13 ofițeri şi 370 oameni,

azi, după 41 ani, ea dispune de 45 vase cu 129
sonal de 117 ofiţeri şi 2.159 oameni»,
M. S$. Regele

tunuri,

având un per-.

răspunde:

Ascultând cu viu interes darea de seamă a d-voastre,
care îmbrățișează aproape o jumătate de veac, privesc

cu un simțemânt de mândrie acest lung șir de ani,
în care tânăra noastră marină sa dezvoltat într'un
mod așă de îmbucurător. Numai prin răsboiul neatârnării, care ne-a făcut stăpâni pe gurile Dunarii și
ne-a deschis marea, puterea noastră navală a putut luă o ființă serioasă. Prin urmare, avem datoria ca
să o întărim și să o îmmulțim treptat, spre a putea
împlini înalta noaștră misiune, pe acest falnic fluviu.
Salut dar, cu bucurie, sporirea marinei noastre
prin nouă vase botezate cu numele acelor bărbaţi de
Stat, cu cari am făurit Statul Român și al acelor ostai cari și-au jertfit vieaţa pentru Patrie.
Domnia Mea este așă de strâns legată cu aceste
nume, scumpe inimii Mele, încât ele trebuie sa fie
întipărite în mintea tuturor și veșnic păstrate ca o
pildă înălțătoare pentru generaţiunile viitoare.
Sunt cu deosebire mulțumit că aceste frumoase

Vase au fost montate la Galaţi, în acest port însemnat,

căruia

îi doresc

mult. Avântul

să se ridice

comerţului

din an

în an

mai

ţerii a luat proporțiuni așă

de mari, încât toate porturile noastre

pot participă,

cu folos, la export cași la import. Pentru acest sfârşit
insă, ele trebuie să fie înzestrate cu toate mijloacele
moderne, spre a grăbi şi a înlesni multiplele manipulații.
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Mulţumind pentru simţemintele credincioase ce
Ne exprimaţi și pentru dovezile de dragoste arătate
Nouă cu atâta căldură de întregul oraș, urez din suflet, ca tânăra

noastră

marină

să fie vrednică

de în.

nalta situațiune pe care România a dobândit-o, nu
numai în Orient, ci şi în lumea întreagă, prin politica
sa leală și cumpănită.

sf
Toast
la masa din Constanţa,

după

23 Septemvrie (6 Octomvrie)

Simt

o deosebită

satisfacţiune

manevre,
1907.

că

manevrele

de

estimp s'au desfășurat în Dobrogea ; ostașii amânduror țărmuri ale Dunării și-au dat aci o mână frăţească,
ca o nouă mărturie, că prin sângele vitejilor căzuţi
pe câmpiile

pururea

de luptă,

vechea

ţară a lui Mircea,

este alipită cu România.

Armata

dea-

are falnica

sarcină să păstreze neatins ceeace a fost dobândit prin

atâtea jertfe; însă ea nu poate îndeplini această sfântă
misiune, fără o muncă necurmată și încordarea tutu-

ror puterile sale.

|

Cu prilejul acestor manevre M'am încredinţat din

nou, că armata se silește
țerii şi ale Mele,

țitoare. Exprim

făcând

dar,

via

a răspunde

la așteptările

din an în an progrese

Mea

sim-

mulţumire și ridic pa-

harul Meu în onorul diviziilor întrunite pentru întâia
dată pe țărmurile Marii.
|
Sa trăiească scumpa Mea armată!
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Al doilea pahar îl închin Dobrogei şi în deosebi
judeţului și orașului Constanţa, cari Ne-au înconjurat
cu dragoste în timpul şederii Noastre în mijlocul vostru şi Ne-au dat atâtea dovezi de credință.
Mulţumindu-vă călduros pentru strălucita primire
cu care am fost întâmpinați, urez judeţului şi orașului
toată

fericirea

şi ca măreţul

nostru

port să devie

un

isvor de bogăţie pentru ţară, asigurându-i desvoltarea
sa economică.

În sănătatea locuitorilor din Dobrogea!
Ura!

dn
Toast

în onoarea Marelui. Duce Vladimir şi a Soţiei

Sale.

28 Septemvrie (11 Octomvrie) 1907.

Salutam călduros printre Noi pe Alteţele Voastre
Imperiale, a căror vizită Ne umple inima de mare
bucurie și recunoştinţă. Prezenţa Alteţelor Voastre
Imperiale Ne dă plăcutul prilej de a reînnoi urările

călduroase ce facem pentru

fericirea

M. S. Împăra-

tului Nicolae și a Alteţelor Voastre Imperiale, rugându-Ne la Dumnezeu ca să-l ocrotească. Însufleţit de
aceste simţeminte, ridic paharul Meu în sănătatea
Maiestăţii Sale Împăratului şi a Familiei Imperiale.
Trăiească M. S. Împăratul Nicolae!
Trăiească Alteţele Lor Imperiale Marele Duce
Vladimir și Marea Ducesă Maria Pavlovna!

ve
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Convorbire

despre

chestiunea

Orientului.

Sinaia, înainte de 8 (21) Octomvrie
D-l C. A. Bratter, corespondentul

1907.

din Peninsula Balcanică

al zia-

rului «Hamburger Nachrichten» şi autorul unei scrieri despre Aromâni (*)
solicitase o audiență, care a ţinut un ceas, în care timp M. S. Regele
S'a exprimat, între altele, şi asupra politicei din Peninsula Balcanică.
Interviewul s'a publicat în
dela 23 Octomvrie st. n.

ziarul

«Bukarester

Tagblatt»

No.

238

M. $. Regele a spus:

— «Se ştie azi în toate Cabinetele Europene că
Eu n'am fost şi nici nu pot fi câștigat pentru unele
planuri aventuroase ale unor State balcanice. Ca şi
Austria şi Rusia, măuţinerea statului-quo în Peninsula
Balcanică Eu o consider ca o necesitate absolută, ca
singura înlăturare a haosului care altmintrelea ar deveni

inevitabil.

In

sensul

acesta,

am

încercat

să in-

fluenţez asupra Prințului Bulgariei, care Mă "vizitează
din când în când, şi Ma bucur foarte mult, văzând
că sfaturile Mele sunt ascultate.
«De altmintrelea, în Bulgaria se ştie azi prea bine
că în Rusia nu găsesc răsunet unele dorinţe și năzuinţe pan-bulgare,

pentru

a căror

realizare

eră nevoe

de sprijinul rusesc».
—
Marelui

«Prin urmare speranțele legate în Sofia de vizita din urmă a
Duce

Vladimir sunt

nule şi

zadarnice?»

— întrebă

d-l Bratter,

Apoi continuă: «M. Voastră ştie că, dela această vizită, în multe cercuri
din Bulgaria se pun cele mai puternice speranțe pe o colaborare rusă
la o eventuală

acţiune macedoneană

în sensul năzuințelor pan-bulgare.»

— «Totul e neadevăr — răspunse Regele, făcând
cu mâna un gest semnificativ. — Marele Duce n'a vorbit
în Sofia despre Macedonia. Prin atitudinea sa a dat
() Die

kutzowalachische

Frage,

hartă,
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destul de lămurit să se înțeleagă că tema «Macedonia»
poate fi discutabilă pentru Guvernul rus, numai întrun
sens, în sensul liniștei şi ordinei şi a păzirei statuluiquo. De altmintrelea astfel de vizite se comentează

fals de cele de mai multe ori. Aproape nici odată ele
n'au în vedere inaugurarea unei politici nouă, ci numai
confirmarea şi întărirea unei politici dejă existente.

«Rusia şi Austria - continuă M. S. Regele —se
vor opune

cu toată energia

oricărei

acțiuni

care ar

puteă aveă tendința să zdruncine cât de puţin liniștea
în Balcani. Întru aceasta, ele sunt mandatarele tuturor

Puterilor semnatare. Marile Puteri știu că, în această
năzuinţă, ele pot contă pe colaborarea cinstită a Guvernului român».
”
-— «Sa spus — zice d-l Bratter — că Rusia,

spre

a a-şi reface

prestigiul ştirbit în Asia răsăriteană, se gândeşte din nou la politica
ei tradițională în Balcani şi-şi va reluă planurile vechi de sute de ani,

planuri cari în Constantinopol sunt cunoscute şi temute».

— «Acest lucru nu-l cred exclus — răspunse Regele, —totuş până atunci vor trebui să treacă desigur
ani mulţi. Acum Rusia e ocupată cu alte griji, mult
mai importante. Afară de aceasta, Rusia pentru a
ajunge la marea deschisă, n'are nevoe să ocupe întâiu
Constantinopolul. Sunt alte căi; Rusia le cunoaște și
probabil că le va preferă drumului prin Constantinopol.»
Convorbirea se îndreaptă iarăş asupra chestiei macedonene; M.
S. Regele luă cartea pe care L-o oferise d-l Bratter (:) şi zise:

«Sper, că în cartea d-tale ai arătat că Românii din
Macedonia sunt un element cu totul pașnic, că ei,
contrar atitudinei celorlalte naţionalităţi din Macedonia,
() Vezi nota 1 de mai sus.
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nau

aspirațiuni politice, nu turbură pacea şi sunt su:

puşi

leali ai Sultanului,

și că ei nu

voiesc

nimic

alt:

cevă decât să-și poată ţinea slujba bisericească și învăţă copiii lor în propria lor limbă».
|
D-l Bratter

răspunse

afirmativ.

— «Sultanul — zise mai departe Regele — cu care corespondez în această privinţă, ştie deasemenea aceasta,

şi de aci politica Sa din
mânilor. In anii de mai
suflaseră neincredere și
Sa faţă de conaţionalii

anii din urmă favorabilă Aronainte, dușmanii noștri Îi inde aceea ezită în atitudinea
noștri. Dar de ani de zile El

a recunoscut că atât elementul român, cât și Guvernul

român,

care sprijinește pe conaţionalii lui din Mace-

donia, merită

cea mai

deplină

încredere.

Şi Hilmi

Pașa, Inspectorul general al provinciilor macedonene,
şi Ferid Pașa, Marele Vizir, știu aceasta, şi de aceea
sunt bine dispuși faţă de noi.»
— «Dar tocmai în timpul din urmă, Hilmi
existența unor bande aromâne în Macedonia»,

Paşa

ar fi

afirmat

— «Am auzit despre aceasta, dar n'am primit
nici o confirmare oficială. N'o pot crede. Hilmi Paşa
ştie tot așă de bine, ca oricine altul, că în Macedonia
nu

există

bande,

«<comitagii

românești».

«Sunt dealtmintrelea, în Macedonia, ca și în Bu:
curești, oameni cari. sunt pentru o astfel de formare
de bande— «pentru apărarea contra atacurilor din
partea celorlalte naţionalităţi», cum zic ei. Ei au în-

cercat chiar să câștige pe unul din Ministri Mei—e
mort acum — pentru planul acesta. Eu însă am declarat
scurt şi cuprinzător : dacă nu se pune capăt acestor
tendințe, Eu încetez de a Mă mai interesă de RoGor

1907

mânii din Macedonia. Asta
foarte precis în Turcia».
—
serioase

ajută.

Aceasta

se

ştie

«Turcia, — zise d-l Bratter— e vădit că face acum silinți
decât înnainte

vreme,

mai

spre a pune capăt bandeior în Macedonia

şi mai ales pentru a zădărnici lucrarea celor greceşti. Păcat că n'a făcut
aşă mai de mult».

— «M'au încredinţat — răspunse Regele — că autoritățile turceşti se temeau în toată puterea cuvântului de a luă măsuri în potriva Grecilor. Grecii se
află în număr foarte însemnat în toate oraşele mari
ale Turciei, au mare trecere şi mai ales mulţi bani.
«Pe lângă asta, au un aliat puternic, pe Patriarhul
ecumenic, care e în slujba intereselor naţionale grecești, şi ai cărui preoți ațâță mereu nemulţumirile în
. Macedonia. Pe câtă vreme această stare de lucruri
nu încetează, nu se poate gândi la liniştea Macedoniei. Grecia face o politică mioapă și își înstrăinează
cu totul simpatiile Puterilor».
Ca altă dovadă de această miopie, dădu d-l Braiter faptul că Grecia,
ar aveă cel mai

mare

interes a merge

mână

in

mână

cu

România,

în

loc de a căută conflict cu această tară. Ar aveă de înlăturat împreună
o primejdie care le ameninţă pe amândouă: cea slavă. O politică pricepută româno-greacă ar puteă fi cea mai puternică apărare în potriva
acestei primejdii.

Regele făcu semn de aprobare.
«Neapărat»

punct, acum

— zise.

în urmă

«Am

stăruit

la Viena».
“n

asupra

acestui

1907
Scrisoare

către d-l Gheorghe Gr. Cantacuzino, Preşedintele Comitetului
pentru ridicarea statuei lui Lascar Catargiu.
Castelul Peleş, 26 Octomvrie (8 Noemvrie) 1907.

Scumpe

Domnule

Cantacuzino,

În: momentul desvelirii statuei, ridicată în mijlocul Capitalei, lui Lascar Catargiu, gândul Meu recunoscător

se unește

a cinsti memoria

cu acel al domniilor-voastre, spre

acestui mare

bărbat de Stat.

Niciodată nu voiu uită partea cea mare ce a luat
la reorganizarea

ţerii, când totul eră de făcut, jude-

cata lui cea sănătoasă, tăria de caracter şi iubirea de
patrie, cari însufleţeau toate actele sale; nu voiu uită
mai cu seamă nețărmuritul devotament ce Mi l-a ară-

tat în niște grele şi neșterse împrejurări.
Din adâncul sufletului închin dar. prinosul Meu
de gratitudine acestui mare și bun cetățean, al cărui
nume

deapururea

va însemnă

credinţă

către

ţară și

Tron şi va sluji drept pildă de statornicie generaţiilor
viitoare.
Sărbătoarea de astăzi Îmi dă plăcutul prilej de
a vă reînnoi, scumpe Domnule Cantacuzino, încredințarea sentimentelor de afecţiune ce vă păstrez.

“Rp
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| Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (28) Noemvrie

1907.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputat,
Simţesc o deosebită mulţumire văzându-Mă în:
conjurat, în momentele grele prin cari trecem, de Corpurile Legiuitoare, chemate a regulă cestiuni de netăgaduită însemnătate pentru desvoltarea noastră economică,
Proprietatea mare și țărănimea sunt păturile sociale pe cari se reazimă mai ales buna stare şi progresul oricărui Stat; deaceea se cere ca în relaţiunile
„lor să domnească buna înțelegere şi armonia cea mai
perfectă.
Pentru a da cestiunii agrare o soluţiune care să
îndrumeze din nou forțele noastre spre muncă spornică şi binefăcătoare, Guvernul Meu va prezintă deliberării domniilor-voastre diferite proiecte de legi, între
cari cele dintâi sunt învoielile agricole și Cassa Rurală.
Domnilor

Senatori,

Dommlor Deputat,
Relaţiunile exterioare ale Regatului sunt din cele
mai satisfăcătoare. Mă felicit în deosebi de întrevederea ce am avut și în anul acesta, cu Împăratul-Rege

al Austro-Ungariei și de vizitele ce am primit, a Ma-

relui Duce şi a Marei Ducese Vladimir a Rusiei, ca
şi a Principelui Bulgariei. Misiunile preschimbate între
Mine și Sultanul sunt o nouă dovadă de încrederea
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de care se bucură România. Constat astfel cu fericire
că relaţiunile cu toți vecinii noștri sunt dintre cele
mai cordiale.
Noi dorim cu toată-'sinceritate întărirea pașnicei
vieţuiri dintre State. Am vazut deci, cu o vie satisfacțiune,

că a doua

Conferinţă

de pace

dela

Haga

a

introdus în Convenţiunea din 1899, privitoare la regularea pacifică a conflictelor internaţionale, însemnate

îmbunătăţiri,

pe cari experienţa

celor

din urmă

opt ani le dovedise necesare. Aceste îmbunătăţiri vor
înlesni aplicarea arbitrajului facultativ ca mijlocul cel
mai eficace pentru rezolvirea neînțelegerilor internaționale.
Guvernul Meu va prezintă domniilor-voastre Convențiunea de pescărie încheeată cu Rusia și sper că
in curând

se vor încheeă

cu

Turcia

o

Convenţiune

comercială şi una consulară, precum și cu Bulgaria o
Convenţiune de comerţ și alta pentru regularea fruntariei dunărene.
Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
În faţa crizei economice şi monetare, care s'a întins peste toate ţerile, finanţele noastre trebuie să fie
conduse cu multă prudenţă și prevedere.
S'au desființat, ca preă apăsătoare, taxa Statului
pe decalitru de vin și taxa pentru asigurarea în contra
lpsei de porumb, provenită din secetă; iar pentru
perceperea impozitului funciar sa socotit venitul pământului proprietăţilor mici întocmai ca acel al proprietăţii mari.
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Guvernul Meu va supune Corpurilor Legiuitoare
un proiect de lege privitor la uşurarea daunelor suferite de agricultori prin neorânduielile din primăvara
trecută.

i

De mare nevoie este a se luă măsuri pentru a
da învățământului primar rural o direcţiune practică
şi a întări în popor simțemântul datoriilor morale: şi
religioase.
Am

avut

fericirea

să văd realizat, în anul acesta,

un progres însemnat în Marina
ocaziunea

înaugurării,

noastră

la Galaţi,

a

militară,

flotilei

cu

dunărene.

În timpul manevrelor din această toamnă M'am încredințat din nou, că puterea noastră militară se desvoltă
neîncetat

în mod

satisfăcător;

totuș,

pentru

a-i da o

mai mare tărie, va trebui să i se îmbunătățească
ganizarea.
Domnilor

Senatori,

Domnilor

Depulah,

or-

În împrejurările actuale, mai mult decât oricând,
cetăţenii de toate treptele trebue să fie uniţi, spre a .
asigură liniştea și a întări fericirea ţerii. De câte ori,
în cursul desvoltării României, ne-am aflat în faţă de
greutăți mari, diverginţele de opiniuni s'au împăcat
cu abnegaţiune prin înțelegeri bine cumpănite. Sunt

încredinţat că şi deastădată, activitatea Corpurilor Legiuitoare va fi însufleţită de un spirit împăciuitor și de

simţemântul luminat al iubirii scumpei noastre patrii.
Dumnezeu să ne povăţuiască în calea împlinirii
datoriilor și să binecuvinteze lucrările domniilor-voastre,
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ca astfel munca
folositoare

noastră

a tuturora

să fie rodnică

şi

a Corpurilor Legiuitoare este

Sesiunea ordinară
deschisă.

Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru Afacerilor străine,
D. A. Sturdza ; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, Sp. Haret;
Ministru de Interne, Ioan I. C. Brătianu ; Ministru Finanţelor, Em. Cos.
tinescu; Ministru Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, Ant.
Carp; Ministru Justiţiei, Toma Stelian; Ministru Lucrărilor publice, V.
G. Morţun; Ministru Răsboiului, General Al. Averescu.

SP
Răspuns

la Adresa
29 Noemvrie

Domnule
Domnilor

Adunării
(12 Decemvrie)

Deputaţilor.
1907.

Președinte,
Deputati,

Primesc cu adâncă recunoștință bunele urări de
sănătate ce Mi-le aduceţi din partea Adunării Depu:
taților;

zilele ce Mi-le

va mai

dărui bunul Dumnezeu

Je voiu închină binelui ţerii, spre a duce la bun sfârșit
inalta misiune ce Mi-a fost încredințată.
Cu mare mulțumire văd că, Camera este hotărită a da tot sprijinul Guvernului Meu întru îndeplinirea
operei de reforme, cerute nu numai de împrejurări,
dar şi de interesul superior al Statului și de dreptate.
Dorinţa Mea cea mai vie este ca patriotismul să
va călăuzească întru căutarea soluţiunii acestei grele

probleme și ca binele obștesc

singur să vă însufle-

ţească în hotăririle ce veţi luă.

Este netăgăduit ca proprietatea mare alcătuieşte
partea cea mai însemnată

a bogăției țerii și că pro-:
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păşirea întregii noasire
nerea

ei. Însă

o usurare

agriculturi

atârnă de

mănţi-

a condiţiunilor de traiu a ţa-

ranului şi îndrumarea sa spre o muncă mai spornică
sunt asemenea necesităţi recunoscute de toți. Împacarea acestor nevoi, deopotrivă însemnate, trebue
căutată pe tărâmul bunei înţelegeri și al dreptăţii, singurele temelii pe cari se poate lucră cu înțelepciune.

Jertfele ce se cer nu vor fi niciodată

preă

scumpe,

dacă vom izbuti a atinge acest ţel dorit, adică desvoltarea prosperității noastre agricole și restabilirea
încrederii reciproce între toţi fiii ţerii.

Reînnoiesc dar, din

adâncul inimii Mele,

apelul

Meu către toți, pentru o patriotică conlucrare la deslegarea greutăților ce stau înaintea noastră. Înălțaţi-vă
inimile și dați țerii o pildă mai mult că în imprejurări grele, nimic în gândul domniilor-voastre nu stă
mai presus decât mântuirea și mărirea scumpei noa-

stre Românii.

În numele Reginei și al Familiei Mele vă mulțumesc asemenea pentru
aduceţi cu acest prilej.

călduroasele urări

“Rp

ce Ni le

1908.
Ordin

de

zi câtre

1 (34) Ianuarie

armată.
1908.

Ostaş:,

In împrejurările grele prin cari a trec
ut România

în anul

din urmă,

pururea pătrunsă

sunt fericit să

de

sentimentul

înălțimea chemării sale.
Totdeodată aţi dovedit

cât de

constat

că armata,

datoriei, a fost
adânc

la

este înră-

dăcinat în inimile voastre spiritul disc
iplinei militare.
Ţara întreagă, împreună cu Mine, vă
privim dar
cu o deplină incredere și suntem recu
noscători pentru
purtarea voastră bărbătească întru rest
abilirea ordinei
turburate, care a facut cu putință înde
plinirea operei
de reforme cerute de toți. Astăzi
nu Mă pot îndoi
că, la price vijelie, veţi fi gata la toat
e jertfele pentru
a asigură viitorul şi propăşirea Patr
iei.
Vă urez din tot sufletul un an bun
și liniştit,
rugând pe Dumnezeu să vă dăruiască feri
cireşi sănătate.
La mulţi ani.
Dat în București, la 1 Ianuarie 1908
.
Ro
Cuvântări

și serisori.—117.
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Răspuns la Adresa

Senatului.

13 (26) Ianuarie 1908.

Domnule

Președuute,

Domnilor

Senatori,

Din adâncul sufletului vă mulţumesc pentru călduroasele urări ce Mi le aduceţi în numele Senatului,
ca o scumpă mărturisire a sentimentelor sale. De ase:
menca vă arăt via Mea bucurie pentru spiritul de
concordie ce v'a însufleţit întru rezolvarea celei mai
însemnate părţi a reformelor agrare și pentru sincerul
și luminatul sprijin ce-l daţi guvernului Meu. Bunul
cel mai preţios pentru un Stat este încrederea și înțelegerea între toate clasele; el nu poate isvori decat

din o dreptate nepărtinitoare

pentru

toți

și din

o

deopotrivă ocrotire a tuturor intereselor. Binecuvântată va fi această legislatură, dacă va puteă îndeplini
greaua misiune ce-i este încredinţată, fără a jigni nici

un drept și fără a turbură buna cumpăneală a puterilor noastre

de producțiune,

dere decât binele obștesc.
întregi

spre

neavând

Aceasta

a se asigură

ordinea

altcevă

în ve-

este dorinţa ţerii
şi liniştea,

fără

de

cari nu poate fi propășire.
Nu

Mă

indoesc

că veţi desăvârși opera începută

cu acelaș spirit patriotic ce v'a însuflețit până acum
şi că scumpa noastră Românie va eşi din această încercare, nu slăbită și micşorată, ci întărită și mărită,
prin prestigiul ce-l va dobândi din această mare izbândă morală.
Vă mulțumesc călduros pentru bunele urări ce
aduceţi Reginei și Familiei Mele.
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Toast

la prânzul dat în onoarea AA. LL. RR. Principelui şi
Principesei

Bulgariei.

7 (20) Martie 1908.

Mulţumim Alteţelor Voastre Regale din tot sufletul pentru amabila Lor vizită care-Mi dă plăcutul
prilej de a Va reînnoi asigurarea cât de mult Ne-am
bucurat de căsătoria Alteţelor Voastre Regale și cat
de călduroase sunt urările Noastre pentru fericirea
Voastră, urări cari să Vă însoţească și peste hotarele
Noastre; Dumnezeu să Va ocrotească, să Va dăruiască
ani mulți

fericiți

și

îndeplinirea

dorințelor

Voastre

celor mai scumpe.
Însufleţit de aceste sentimente, ridic paharul Meu
în sănătatea Alteţelor Voastre Regale, a Augustelor
Voastre Familii și pentru propăşirea Bulgariei cu care
România este legată prin relaţiunile cele mai amicale.
Sa trăească Alteţele Lor Regale Principele și Principesa Bulgariei.
A, S. R. Principele Bulgariei răspunse:
Sire,.
Doamnă,

Sunt adânc mişcat de graţioasele cuvinte ce Maiestatea Voastră
Mi-a adresat şi țiu a-l exprimă, atât în numele Principesei, cât şi al
Meu, recunoştinţa Noastră

mişcată

şi sinceră.

Totdeauna

am

simţitt o

nouă bucurie ori de câte ori am fost oaspetele Maiestăţii Voastre şi al
M. S. Reginei, în deosebi de astădată când îndrumându-Mă cu Princi:
pesa Eleonora către noua patrie, Ea face aci un popas de norocoasă
prevestire. Maiestatea Voastră Îmi permite de a vedeă, în primirea atât
de amabilă ce Ni se face astăzi, nu numai o mărturisire afectuoase a
interesului ce binevoeşte a-Mi păstră, dar încă o dovadă şi o consfinţire
prețioasă a strânselor relaţiuni amicale cari unesc ambele Noastre popoare.

Insufleţit de aceste două gânduri, mulţumesc din toată inima Maiestăților

Voastre,

atât în numele

Nostru,
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cât şi al Bulgariei,—ale cărei
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sentimente de gratitudine pentru primirea cordială făcută Suveranilor
ei, sunt încredințat a le fi tălmăcit cu acest prilej; — ridic paharul în
„sănătatea Maiestăţii Voastre, a M. S. Reginei, a Familiei Regale, şi închin
pentru

propăşirea,

mărirea şi gloria României.

ta
Răspuns

la felicitările Consiliului de Ministri pentru ziua naşterii.
7 (20) Aprilie

1908.

M. S. Regele a binevoit a exprimă cât de preţioase sunt
urările ce-l se aduc cu această ocazie, şi a mulţumit călduros
d-lor Ministri pentru serviciile lor credincioase, caşi pentru

activitatea şi silinţele ce ei au desfăşurat, spre a conduce la
un bun sfârşit însemnatele reforme, chemate a da un nou
avânt muncii şi avuţiei naţionale, şi a asigură liniştea în ţară;

M. S. Regele are credinţă că greutăţile ce se vor prezentă

încă, le va învinge cu sprijinul Guvernului şi fruntaşilor ţerii,
şi a împăcă astfel toate interesele.
ste

Răspuns

la urarea din noaptea Paştelor trimisă de P. S. Episcop
Athanasie al Râmnicului şi de fruntaşii Vaâlceni.
13 (26) Aprilie

1908.

Viu mişcat de urarile ce Prea Sfinţia Voastră împreună cu căpeteniile judeţului Ne-aţi adus cu prilejul
serbărei Invierii Mântuitorului, vă mulţumim tuturor
din adâncul inimii în numele Meu, al Reginei și familiei Mele şi vă dorim la rândul Nostru sănătate,
pace şi feric
— ire.
Adevărat a înviat.
aia

Gr2

1908
Urare

pentru M. S. Împăratul Nicolae II.
Sulina, 6 (19) Maiu 1908,

În această zi serbându-se si aniversare
a naşterii M. S. Împăratului

Nicolae II, M. S. Regele,
Cken, a închinat:

adresându-se

Contra=amiralului

Baron

de Nol-

Viu atins de graţioasa atenţiune a M. 'S,
Împă-

ratului Nicolae, care v'a trimis în misiune
specială pentru a Mă salută pe coastele Mării Negr
e, profit cu

bucurie și recunoștință de acest feric
it prilej ca să reîn-

noiesc urările cele mai sincere ce fac pentru
Maiestatea

Sa, urări cărora doresc să le dau

atât mai

călduroasă,

O expresiune

cu-

cu cât serbăm astăzi aniversarea

nașterii Sale. Dumnezeu sa ocrotească
pe Maiestatea
Sa și să-l acorde o langă şi fericită domn
ie pentru
prosperitatea puternicei Sale împărăţii.
Însufleţit de aceste sentimente, ridic paha
rul Meu
pentru prețioasa sănătate a Maiestăţii Sale.
Să trăească MM. LL. Împaratul și Împă
răteasa

Rusiei.

“zh
Răspuns

la felicitarea Primarului

Adânc mișcat

Iaşilor.

10 (23) Maiu

1908,

de noua

dovada de dragoste

ce

cetățenii iubitei Mele a doua Capitală Mi-a
u arătat
prin d-voastră cu prilejul aniversării zilei de
10 Maiu,
vă

mulțumesc

prosperitate.

călduros

tuturor
ap
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ŞI vă urez sănătate și

1908
Cuvântare

la inaugurarea Muzeului de Zoologie.
24 Maiu (6 Iunie) 1908.

Am

ascultat cu

viu

darea de

interes

seamă

și

vă mulțumesc pentru sârguinţă ce ați desfășurat pentru acest institut cât și pentru caldele urări.ce Ne
aduceţi. Deschid astăzi, cu mare plăcere, acest frumos

muzeu, care, sper a fi un nou îndemn pentru studiul
ştiinţelor naturale. Trebuie să deșteptăm în inimile tinerilor iubirea pentru istoria naturală, așă de atrăgătoare, prin cercetarea tainelor naturii, cari sunt vred-

nice a fi cunoscute de aproape.
Doresc ca această

bogată

colecție

să aducă un

adevărat folos învățământului nostru superior.

ve
Urare

pentru M.

S. Împăratul şi Regele Francisc Iosif |.
Sinaia, 9 (22) lunie 1908.

Adresându-Se

către Şeful Statului Major

al armatei

austro-ungare

şi către ofițerii ce-l însoțeau, M. S. Regele închină:

Sunt foarte bucuros de a puteă salută, în mijlo-

cul nostru, chiar în anul jubilar al Maiestăţii Sale Împăratului şi Rege, suprema voastră Capitănie, pe Şeful

de Stat-major şi pe reprezentanţii

armatei

imperiale

şi regale, și profit de acest plăcut prilej spre a închină în sănătatea Maiestăţii Sale.
Privim cu sinceră admiraţiune asupra atât de

Dinecuvântatei Sale domnii de 60 de ani, și rugăm
Pronia cerească să dăruiască Maiestăţii Sale încă un
614
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lung şir de ani în plină putere şi sănătate, pentru fericirea credincioaselor Sale popoare şi pentru bucuria
noastra a tuturora care-L înconjurăm cu deosebită
iubire și caldă afecţiune.
Însufleţiţi

de aceste

sentimente, să unim glasurile

noastre în strigătul de: Trăească Maiestatea Sa Împăratul şi Rege

Francisc

Iosif Liu!"

ap
Răspuns

la felicitările

Preşedintelui Senatului, P. S. Aurelian,
pentru aniversarea căsătoriei.
3 (16) Noemvrie

Regina

şi Eu,

1908.

recunoscători

de iubirea

şi

devo-

tamentul înaltului Corp, îi mulțumim călduros pentru
simțemintele exprimate, precum și d-voastre personal.
Carol, Ehsabeta.
Răspuns

către delegaţia Tulcenilor.
14 (27) Noemvrie 1908.
Prefectul Judeţului Tulcea cetise actul delegaţiunii prin care se
exprimau M. S. Regelui omagiile Dobrogenilor cu ocazia jubileului de
go de ani dela anexare şi se supuneă rugămintea lor de a fi uniţi cu
patria mamă printr'o cale ferată şi a se înființă o secțiune a Camerei
de Comerţ la Tulcea.

M. S. Regele răspunzând delegaţiunii a declarat că se
simte foarte mişcat de urările ei şi recunoaşte importanța
cererilor atât de întemeiate ale populaţiunii judeţului Tulcea.
Linia ferată, de care vorbiţi, a continuat M. S. Regele,
are nu numai o importanţă politică şi comercială pentru Tulcea
dar chiar strategică pentru întreaga Dobroge şi de aceea
613
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vom interveni pe lângă Guvern, ca lucrările pentru construirea

acestei linii să înceapă cât mai neîntârziat.
|
M. S$. Regele a binevoit a mai aminti delegaţiunii că în
Mesagiul de deschiderea Corpurilor Legiuitoare sa prevăzut
şi extinderea regimului parlamentar în Dobrogea.
Apoi intreţinându-Se cu fiecare membru din delegaţiune,
M. S. Regele a amintit ziua de 14 Noemvrie 1878, când s'a
proclamat anexarea Dobrogei.

Mesagiu

la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
15 (28) Noemvrie

Domnilor

1908,

Senatori,

Domnilor ' Deputaţi,

Simţesc o vie bucurie că pot veni Eu însumi în
mijlocul domniilor-voastre spre a vă aduce călduroasele

Mele salutări.

În împrejurările grele prin cari trec toate Statele,
relațiunile internaţionale ale României sunt normale. |
Am veghiat toţi cu cea mai mare băgare de seamă,

ca interesele Regatului să nu fie atinse. De astă dată,
ca şi în trecut, ţinta politicei noastre este îndreptată

spre mănţinerea păcii generale. Această atitudine a fost

cu deosebire apreciată

de .Europa

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputati,

întreagă.

Eri s'au împlinit treizeci de ani de când, în capul
armatei, am pus piciorul pe pământul Dobrogei recâştigată prin sângele vitejilor noştri ostași căzuţi în răsboiul
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independenţii. De atunci această parte a României
a
luat un avânt puternic. Prin conștiința naţională reînviată, prin lucrările mărețe și roditoare cu cari Regat
ul
necontenit a înzestrat-o, ea este astăzi deapururea unită

cu patria mumă, prin simţeminte de dragoste şi
de re:
cunoştinţă. A sosit dar momentul să întindem
asupra

judeţelor Constanţa şi Tulcea regimul nostru consti
tuțional.
Pășim înainte cu încredere în aplicarea legilor
agrare. Guvernul Meu va pune, dar, toată îngrij
irea,

ca realizarea acestei mari reforme economice
şi sociale

sa fie pe deplin asigurată, şi va propune în acest
scop
măsurile pe cari experiența le va fi arătat neces
are.
Spre a desăvârși reorganizarea administrativă şi

spre a da o vieaţă nouă organelor administraţiuni
i locale,

se impune schimbarea legii Consiliilor judeţene. Intru:
nirea într'un colegiu unic al alegătorilor acestor Consilii, va constitui un mijloc practic de educaţiune cetaățăneasca.

Pentru asigururea sănătăţii publice, atât de strâns
legată de desvoltarea noastră națională, se va supune

desbaterilor domniilor-voastre modificarea legii sanit
are,
ca urmare a măsurilor votate în sesiunea trecută.

Situaţiunea finanțelor Statului se mănține prosperă

și solidă,
cat

deşi două

recolte

succesive

slabe

au încer-

ţara.

Ministrul Finanţelor va propune diferite legi privitoare la îmbunătăţirea ramurilor de administraţiune
dependinte de acest departament, precum și unele masuri financiare de ordin economic.
Ministrul Justiţiei va înaintă deliberărilor domniilorvoastre o lege pentru numirile și înaintările în func-:
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|

țiunile judecătoreşti, care, împreună cu întinderea inamovibilității la toţi magistraţii, va ridică și va întări
încă mai mult încrederea în justiţie și prestigiul ei.:

Ministrul Agriculturii şi Domeniilor a pregătit un
proiect de lege privitor la modificarea codului silvic,
pentru o mai bună îngrijire a pădurilor, regulamentându-se totdeodată vânzarea pădurilor stăpânite în indiviziune de moșneni. Veţi fi chemaţi asemenea a discută proiectul de lege, prevăzut în manifestul din 12
Martie 1907, pentru arendarea la asociaţiunile țărănești

a moșiilor Statului și a așezămintelor de binefacere şi
de cultură,
Ministrul Industriei și al Comerţului, pe lângă noua

organizare a acestui departament, va prezintă legi pri:
vitoare: la încuragiarea industriei naţionale, la modificarea legii pentru consolidarea dreptului de a exploată
petrolul pe proprietățile particulare, şi o lege care să
prevadă un regim mai prielnic pentru exploatarea staţiunilor baineare ale Statului.
Armata nu încetează a fi încurajată de dragostea
şi de îngrijirea noastră a tuturora. În urma concentrărilor de toamnă, şi mai cu seamă a încercării de
mobilizare făcută cu o întreagă divizie, s'a putut constată că oștirea noastră se desvoltă neîncetat, spre
marea

noastră

mulţumire.

Se

simte

însă trebuința ca

unele din legile militare să fie puse în acord cu legea
de organizare și ca toate nevoile armatei să fie satisfăcute, pentru a spori și întări puterea noastră militară.
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Domnilor

Senatori,

Domnilor Deputati,
Sunt convins că în această sesiune lucrările domniilor-voastre vor fi atât de roditoare ca ale trecutei

sesiuni, și
înainte pe
neîncetat
o muncă

că veţi desfăşură aceeaşș râvnă de a păși
calea progresului și de a pastră și ridică
situaţiunea ce am căpătat între State prin
încordată și neobosită.

Dumnezeu

să

binecuvinteze

lucrările

domniilor-

voastre.

Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este
deschisă,

Carol.
Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru al Afacerilor străine,
D. A. Sturdza ; Ministru Cultelor şi Instrucțiunii, Spiru C. Haret; Ministru
de Interne, lon 1. C. Brătianu;

Ministru

Industriei şi Comerțului,

Al. G.

Djuvara; Ministru Finantelor, E. Costinescu ; Ministru Agriculturii şi Domeniilor, Anton Carp; Ministru Justiţiei, Toma Stelian; Ministru Lucrărilor publice, V. G. Mortun; Ministru Răsboiului, General Al. Averescu.

vf
Răspuns

la Adresa

Senatului.

7 (20) Decemvrie r19v8.

Dommule

Preşedinte,

Domnilor

Senatori,

-

Din adâncul inimii Vă mulţumesc pentru caldele
urări de sănătate ce Mi-le aduceţi din partea Senatului. Singura Mea dorință este de a închină zilele ce

Mi le va mai dărui Dumnezeu, la temeinica

întărire

a orânduelilor aşezate, cu atâta râvnă și greutăţi, spre

propășirea și fericirea iubitului nostru popor.
619
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Cu mare plăcere vad că Senatul este hotărit a
sprijini măsurile propuse de guvernul Meu, menite a
îmbunătăți igiena publică şi educaţiunea cetățănească,
a desvoltă puterea noastră economică și a întări armata,

In deosebi Ma bucur că veţi da concursul domniilor

voastre pentru a înlesni aplicarea reformelor agrare
și nu Mă îndoesc că veţi ști a ţinea o dreaptă cumpănă
între interesele private și nevoile sociale. Mult este de
dorit ca dobândirea de pământ să fie înlesnită celor
ce-l muncesc, căci adevărata tărie a unui Stat se reazamă pe indestularea legitimelor interese ale mulţimii.
Jerttele ce se cer întru acest sfârșit vor fi întotdeauna
cu prisos

compensate

prin

creșterea

siguranței

şi a

binelui obștesc.
Primiţi, domnilor Senatori, adânca Noastră recu:
noştință pentru sentimentele de iubire şi devotament
ce le rostiți cu atâta căldură sufletească Reginei, Mie
și întregii Mele Familii.

Rp
Răspuns

la Adresa

Adunării

16 (29) Decemvrie

Deputaţilor.

1908.

Domnule Președinte,
Domnilor Deputati,

Cu o vie bucurie și o adâncă recunoştinţă primesc
călduroasele urări ce Mi-le aduce Camera Deputaţilor.
Aceste sentimente Îmi dovedesc că strânsele legături dintre Națiune și Dinastie se întăresc din an
în an mai mult, prin o reciprocă încredere și prin o
deopotrivă dorință de a asigură viitorul scumpei noa-

stre Românii.
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Mare Îmi este satisfacţiunea că Adunarea
Deputaților își dă seama de adevăratele inter
ese ale Statului în cestiunile externe, şi ca este pătr
unsă de prudenţa cerută de împrejurările actuale, spre
a nu com:
promite buna situaţiune ce am câștigat.
Rodul vădit a zo de ani de munca pașnică
Ne
îndeamnă a nu ştirbi cele dobândite Și a păst
ră această
politică demnă, înțeleaptă și făra pripire,
pe care am
urmărit-o cu statornicie până acuma. O dovada
de aceste
frumoase roade ale prudenţii ne-o înfăț
ișează finanțele noastre, cari ne-au permis, chiar după
doi ani cu
recolte puţin mulțumitoare, a urmă șirul înse
mnatelor
lucrări începute şi a realiză totuș cele
mai mari excedente bugetare ce le-am avut vreodată
.
Împaărtaşesc, deasemenea, dorinţele ce le
arătaţi
asupra organizaţiunii noastre interne, mai
cu seamă

cu privire

armată,

la administraţiune,

cari sunt neapăratele

magistratură,

temelii

ale

școală

şi

ordinei

şi

ale adevăratei propășiri morale și materiale.

Sunt deplin încredinţat de lealul sprijin ce-l
veţi
da Guvernului Meu întru deslegarea acestor
grele probleme și că numai dorul binelui obștesc vă
va însufleţi în căutarea soluţiunilor drepte ce ţara le
așteaptă
dela reprezentanţii ei.
Vă

mulţumesc

din suflet, domnilor Deputaţi, pen-

tru credinţa și dragostea

ce arătați

Reginei,

Familiei Mele în chip aşă de calduros.

va

621

Mie

şi

1908

Scrisoare
către Dimitrie A. Sturdza, fost Preşedinte
de Ministri.
28 Decemvrie

Scumpul Meu

al Consiliului
—

1908 (10 Ianuarie 1909).

Domnule

Sturdza,

Cuvinte nu pot arătă mâhnirea adâncă de care
este cuprinsă inima Mea în acest moment dureros, când
aflu că sănătatea d-voastră sdruncinată vă sileşte a
căută liniştea și odihna, după o muncă necurmată de
peste o jumătate de veac.
Nepreţuitele servicii ce aţi adus ţerii și Coroanei,
ca bărbat de Stat şi ca om al ştiinţei, vor rămânea

neşterse în mintea tuturor și vă vor asigură o veșnică

recunoștință.
Din adâncul sufletului Meu vă mulţumesc pentru
nestrămutata d-voastre credință şi pentru statornicul
sprijin care Mi-a înlesnit îndeplinirea grelei Mele che:
mări în atâtea împrejurări, când eră vorba de inte:
resele cele mari ale Patriei.
Deapururea Îmi voiu aminti de acest lung răstimp
în care n'aţi încetat a fi pentru Mine un sfătuitor încercat,

însufleţit de un înalt sentiment

al datoriei

şi

al binelui scumpei noastre Românii.
Facă bunul Dumnezeu ca odihna să vă restabilească sănătatea, spre a Ne folosi și de aci înainte
de bogata d-voastre experienţă și, mai cu seamă, de
acea neclintită credinţă care v'a fost îndreptarul neşovăitor în lunga d-voastre vieaţă.
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Primește

dar,

scumpul

Meu

Domnule

Sturdza,

aceste calde urări, drept cea mai sinceră mărturie a
părerilor Mele de rău şi ca un semn al sentimente:
lor de vie afecţiune şi recunoştinţă ce ţi-le voiu păstră
întotdeauna.
Carol.
zh
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1909.
Ordin

de zi câtre armată.

"1 (14) lanuarie 1gog.

Ostaş,

Evenimentele, ce se desfăşura în jurul nostru,
ne arată că neincetat trebue să veghiăm asupra puterii noastre militare, spre a fi de-a pururea pregătiţi
a înfruntă primejdiile, cari sar putea ivi.

Insufleţită de dragoste pentru armată,

Tara

nu

va cruţă nimic, pentru a întări încă mai mult
apărarea națională și a vă da toate mijloacele neces
are
la împlinirea mândrei voastre chemări şi a sfinte
i

voastre datorii.

Aştept dar dela voi o muncă încordată şi un devotament neţărmurit, pentru a înrădăcină în inimil
e
tuturor credința că nimeni nu poate sta în potri
va
voastră. Fiţi siguri că silinţele voastre vor găsi
cea
mai frumoasă răsplată în recunoştinţa Patriei și
a Regelui vostru.
Vă urez ani mulţi, sănătate şi fericire.
Dat în București la 1 Ianuarie 1909.
a:
SE
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Răspuns
la felicitările Episcopului de Ramnic-Noul
1 (14)

Ianuarie

Severin.

1gog.

Viu mișcat de călduroasele urări şi sentimen
tele
de credință și devotament ce-Mi exprimaţi cu
ocazia

anului nou impreună

tuturor din adâncul

cu fruntașii valceni, vă mulțumim

inimii în numele

Meu

şi al Fa-

mniliei Mele, dorindu-vă sănătate întru mulţi
ani fericiţi. .
a,
sita

Telegramă

către Principesa Elena Cuza.
24 Ianuarie (6 Fevrvarie) 1gog,

Cu prilejul jubileului de so ani al Unirii, pe care-l sărbătorim cu ţara întreagă, gândurile Noastre
se intreptează cu dragoste către Soţia lui Alex
andru

Ion I, căreia
nii Noastre.

aducem

omagiul

veneraţiunii
Carol,

şi afecţiu:

Ehsabeta.

M. S. Doamna Elena răspunde:
Profund recunoscătoare Maiestăţilor Voastre, viu
cu sufletul plin
de recunoştintă a Vă aduce mulțumirile Mele.

sta

”

Cuvântare

rostită la prânzul din seara de 24 lanuarie.
24 lanuarie (6 Fevruarie) 1909.

După vechile datini, Domnitorii chemau împrejurul
lor, atât în vremurile de grele încercări, cât și în zilele
de sărbatoare, pe fruntașii Terii în mare sfat.
Cuvântări

şi scrisori
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Credincios acestei frumoase tradiţii, am dorit să
sărbătorim astăzi al so-lea aniversar al Unirii în mijlocul bărbaţilor

de

Stat

cari

au

cu

conlucrat

Mine

la ridicarea și întărirea României.
Dacă aruncăm 0 privire asupra acestor 50 de
ani, atât de bogaţi în fapte mari și roade strălucite,
trebue să recunoaștem că, în fruntea lor stă fericitul

eveniment
săvârşită

al Unirii Moldovei
după

5 veacuri

cu Ţara Românească,

dela înființarea

lor.

Ca toate faptele mari din vieața unui popor, şi Unirea
a fost pregătită, încetul cu încetul, de acei factori
cari vor fi totdeauna stâlpii neclintiţi ai fiinţei noastre
: — vorbirea aceleiaşi limbi și păstrarea acenaţionale
Joraşi datini moștenite din tata în fiu;— închinarea în aceeaş credinţă sub aripile ocrotitoare ale sfintei bi.
serici strămoşeşti, —aceeaş obârşie romană, dată la
iveală din ce în ce mai desluşit de
neamului, dela Miron Costin, Şincai

către cărturarii
şi Petru Maior,

până în zilele noastre.
Straălucita pleiadă de patrioţi pe cari Dumnezeu i-a
dăruit ţerii către mijlocul veacului trecut, cuprinși de
- de u dorinţă arzătoare şi de adânca credinţa că nu-

mai prin Unire poate fi asigurat

viitorul

României,

nau cruțat nici o jertfă pentru atingerea acestei înalte
ținte și, înfruntând toate greutăţile și primejdiile, au

deşteptat şi întărit sentimentul Unirii, plămădit de veacuri în sufletul românesc, dând lupta din urmă, încunu|
nată de izbândă.
Binecuvântată izbândă şi plină de roade fericite!
Căci ea a fost întâia rază a răsăritului României şi
isvorul norocit de unde purced toate faptele mari din
zilele noastre.
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Intr'adevăr, fără Unire n'ar fi fost cu puti
nţă alege-

rea Mea ca Domn
temeiă

și împlinirea celeilalte dorinţe de a în-

o Dinastie,

chezășie

puternică

a statorniciei,

Prin Unire am câştigat tăria trebuincioas
ă pentru a
cuceri pe câmpul de luptă Neatârnar
ea și Coroana
unui regat liber; şi tot prin Unire
a dobândit țara
„ Puteri și mijloace nouă pentru trep
tata și sănătoasa
propășire a vieţii naţionale. În sfârșit
Unirea a dat
României deplina fiinţă de Stat ŞI vaza
de care se
bucură în fața lumii.
Suntem dar datori a sărbători aniversa
rea celor
5o de ani ai Unirii cu toată dragostea
și cinstea, și
a ne întreptă gândurile cu adâncă recu
noștință, atât
către luptătorii Unirii, cât și către Acel
a care a fost
sortit să fie alesul ţerilor surori, căci prin
jertfele și
îndelungatele lor lupte s'a făptuit una
din cele mai
scumpe dorinţi ale neamului românesc.
Cu venerație să ne închinăm înaintea lor !
Bucuria

Mea

însă

ar fi fost cu

mult

mai

mare,

dacă numărul reprezentanţilor acestei gene
raţii, care
a făurit sau a fost martoră la renașterea
României,
war fi fost așă de redus, şi dacă din mijlocul
lor n'ar
lipsi tocmai acel bărbat care, timp de peste 5o
de ani, a

fost muncitor neobosit pentru binele ţerii (1). Ei.s
e pot
mândri de opera lor, iar noi le aducem cinstea noas
tră.

Acum vine rândul generaţiei nouă, care
trebue
să păstreze şi să sporească frumoasa moștenir
e pe
care o primește, înzestrată cu o puternică pavăză
pen.
tru înfruntarea furtunelor, și a impune ca Români
a să
fie ţinută în seamă şi drepturile ei respecta
te.
(1) D. A. Sturdza.
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Adânc mişcat, închin dar acest pahar, singurul
care trebue ridicat astăzi, în onorul României deapururea unită și întărită prin patriotismul fiilor săi, totdeauna uniţi când cere interesul
Dumnezeu să ne ocrotească

ţerii.
iubita

noastră

țară,

îmbogăţită prin izbândele vitezei noastre armate cu
acel frumos ţinut care ne-a deschis drumul mării, pe
care

tricolorul

nostru,

acel

mândru

simbol

al

Unirii,

falfaie şi vestește până în țerile cele mai depărtate
că la gurile Dunării este un popor care s'a ridicat
prin virtuțile sale civice și răsboinice.
Dea Domnul, ca însufleţindu-ne de mântuitoarea
idee a Unirii, —pe care o sărbătorește astăzi toată su, ne înnălțăm inimile tot mai sus
flarea românească—să
ţi
de faptul că tăria Statelor stă în unirea
și — conştien
și în buna stare a tutulor treptelor,—să ne închinăm
toate silințele întru îndeplinirea înaltei meniri a iubi
tului nostru popor.
Să trăească România, totdeauna gata la ori ce
jertfe pentru mărirea Patriei.

vf
Cuvântare

la investitura: Il. PP. SS. Mitropoliţilor Athanasie al UngroVlahiei şi primat al României şi Pimen al Moidovei şi
Sucevei.
8 (21) Fevruarie 1909.

Mulţumesc Înalt Prea Sfinţiilor Voastre, în numele

Reginei, al Meu şi al Familiei Mele, pentru bunele urări
ce Ni-le aduceţi şi pentru sentimentele de credinţă şi
devotament ce Ni-le arătaţi cu atâta căldură sufletească.
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La rândul Nostru, în acestă zi solemnă, când ambii
Mitropoliţi ai ţerii primesc deodată investitura nu putem lipsi a Le cere să înalțe rugile Lor pentru mântuirea
scumpei noastre Patrii şi să ne împărtășească cu ale
Lor binecuvântări
Inalt Prea

Sfintite Părinte,

Înalt Prea Sfinţia Ta inlocuești pe un păstor care
un lung șir de ani a ţinut cu vrednicie cârja mitropolitană

și a fost prin

virtuțile

sale podoaba

şi mândria

bisericii.
Adânc pătruns de îndatoririle înaltei sale chemări,
mult regretatul Mitropolit Iosif nu a încetat de a fi o
pildă

vie de blândeţe

și de iubire

creștinească

care

a impus venerație tutulor. Constat cu vie bucurie că,
însufleţit de duhul său curat, pașnic şi smerit, vei păși

pe urmele sale neșterse și vei păstră ca un sfânt odor
cultul memoriei sale atât de scumpă inimilor noastre.

Nu Ma îndoesc că vei fi vrednic de această mare

și grea - moștenire și că vei păstori cu bunătate și dreptate, cu purtare de grijă pentru popor şi cu râvnă
și osârdie pentru întărirea credinţei.
Însemnata lucrare istorică ce ai închinat-o eparhiei Râmnicului-Noul Severin Îmi este o chezășie că
silințele Înalte Prea Sfinţiei Tale se vor îndreptă spre
o

înălțare

şi

mai

mare

a

acestui

însemnat

scaun

mitropolitan.

Din adâncul sufletului și spre binele ţerii Îţi doresc mulți ani de ocârmuire pașnică și rodnică ca
Mitropolit al Ungro-Vlahiei și Primat al României.
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Inalt Prea

Sfintite Părinte,

Ales de Marea Adunare Arhiepiscop și Mitropolit
al Moldovei și Sucevei, cu vie mulţumire Te-am întărit
în această înaltă treaptă, încredințându-Ți, după vechile
datini, toiagul arhipăstoresc.
Urcându-Te pe scaunul mitropolitan din iubita
noastră a doua Capitală, unde strălucesc neuitatele
virtuţi ale fericitului

Veniamin,

am

deplina încredere

că vei mănţine tradiţiile de evlavie lăsate de acest
vrednic păstor, precum și necurmata grijă a pregătirii
tinerelor generaţii de păstori sufletești. Cu drept cuvânt ai vorbit de misiunea preoțimei, căci dela ea așteaptă țara acea strajă neadormită pentru păstrarea
„credinței, pentru îndemnul la faptele bune și pentru îni
i
k

ii
i
i
HI

i.

tărirea morala a familiei, pe care se reazimă buna orân-

duială a Statului.
De asemenea

rodnica

activitate ce ai desfăşurat

pe scaunul Dunarii-de.]Jos nu-Mi lasă nici o îndoială că
vei păstră cu o cuvioasă îngrijire falnicile lăcașuri,
odoare ale pietăţii strămoșești, ce împodobesc acest
|
scaun mitropolitan.

Dumnezeu să Te hrănească din darurile Sale cele
- bogate și, cu a Sa iubire de oameni, să reverse mila
Sa asupra Inalt Prea Sfinţiei Tale, ca să poți fi fo-

lositor norodului în mijlocul căruia vei trăi, şi să-Ţi îndeplineşti

datoriile

morale

către scumpa noastră ţară.

Din tot sufletul Îţi doresc mulţi ani de ocârmuire,
și ca Domnul să Te conducă și să Te lumineze în sfânta
Ta chemare.

Sf
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Cuvântare

la investitura PP. SS. Episcopilor Ghenadie al Râmnicului:
Noului Severin şi Nifon al Dunării-de-]Jos.
24 Martie (6 Aprilie) 1909.

Prea

Sfintii

Părinți,

Mulţumesc Prea Sfinţiilor- Voastre pentru urările
ce Ne-aţi adus Reginei, Mie și Familii Mele cu prileJul acestei solemnități în care, după vechile datine, am
întărit glasul Marei Adunări ce v'a chemat la păstoria
eparhiilor ocârmuite până acum de Inalt Prea Sfinţii
Mitropoliţi.
Prea

Sfinte Episcop al

Râmnicului- Noului

Severin,

Încredinţându-Ţi cârja episcopală a întinsei și frumoasei Episcopii de peste Olt, în străvechea vatră de
unde, după vremuri, a roit Românimea peste plaiurile
Carpaţilor,
— Îţi este dat să păstoreşti asupra unor po:
poreni plini de vlaga naţională și mândri, cu tot dreptul, de trecutul lor. Curăţenia caracterului lor naţional s'a întemeiat pe acea credință și evlavie care a însuflețit pe toţi deopotrivă, dela cei mai de sus până la
cei mai umiliți creştini. Acestei credinţi tari, acestei să.
nătoase unităţi sufletești, se datoresc virtuţiile cetăţenești, însușirile gospodărăşti şi puterea de expansiune
a. Oltenilor. Tot din această credinţă, au răsărit stră.
lucite mărturii culturale, cum sunt măreţele mănăstiri
din Oltenia.
Sunt sigur că veţi preţui după cuviinţă aceste înăl-

ţătoare daruri ale trecutului
— pe cari trebue să! e păs631
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trăm cu toată sfințenia —și că însufleţindu-Te de frumoasele pilde ale Ierarhilor premergători, vei conduce
turma întru întărirea credinței și buna sporire a faptelor creştineşti.

Prea

Sfinte Episcop al Dunărti-de-Jos,

Chemat în însemnatul scaun episcopal al Dunăriide-Jos, vei avea ocârmuirea sufleteasca și asupra ţinuturilor de peste Dunare, recâștigate cu mari jertfe şi
de cari sunt legate interesele cele mai vitale al ţerii.
Sadirea tot mai adânc a iubirii de patrie şi închegarea,

pe veci,

în aceeaş simţire,

de peste Dunăre,

o așteptăm

a tuturor

locuitorilor

înainte de toate dela

sfânta noastră Biserică, maica mângâetoare şi bine
îndreptătoare a tuturor sufletelor, precum și dela înţeleapta ei conlucrare cu celelalte organe ale ocârmuirii.
Imi fac apoi o datorie amintind aici şi deosebita grijă
ce trebue să o aibă preoțimea pentru scumpii Mei luptători din răsboiul

pentru

neatârnare aşezaţi peste

Du-

năre şi cărora le datorim toată dragostea noastră.
Inaintaşii Prea Sfinţii Tale și-au îndeplinit cu prisos
datoriile către Biserică și Ţară; roadele muncii lor se
văd în înălțarea atâtor lăcașuri Dumnezeești, între cari
străluceşte măreața catedrală de reședință şi va străluci în curând frumoasa biserică dela intrarea în portul
Sulina, ca o vestitoare a stăpânirii noastre pe ţărmul
Marii-Negre.
Prea

Sfinkti Părinți,

Mergeţi acum la scaunele voastre episcopale şi
căutați a apropiă cât mai mult de biserică sufletele
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credincioşilor, propovăduind tutulor treptelor sociale
iubirea aproapelui, bună înţelegere și pace obșteasca.

Întăriţi în inimi frica de Dumnezeu, ferirea de nedreptăți și fapte rele, respectul ocârmuitorilor către ocâr-

muiţi şi al acestor din urmă către autoritate. Numai
prin păstrarea și întărirea unor asemenea simţeminte
putem avea o ţară bine întemeiată, cu o propăşire sigură în timp de pace şi o puternică pregătire pentru
orice vremi grele.

“e
Mesagiu

Ja închiderea Corpurilor Legiuitoare.
24 Martie

(6 Aprilie)

Domnilor

Senatori,

Domnilor

Deputat,

1909.

A doua sesiune ordinară a acestei legislaturi a
fost plină de muncă rodnică.
In această lungă sesiune, domniile-voastre aţi avut
prilejul, pe de oparte, să urmaţi lucrarea de îmbunaătăţire a stării ţăranului nostru, iar pe de alta, să daţi
o îndrumare mai potrivita cu nevoile timpului acelor
instituțiuni, de al căror bun mers sunt strâns legate
tăria şi viitorul Regatului.
Prin modificarea legii pentru alegerea Mitropoliților și Episcopilor eparhioţi, cum şi a constituirii Sf.
Sinod aţi asigurat bisericii noastre și mai bine mMijloacele de a-și îndeplini înalta sa misiune.
Votarea legii judecătorești corespunde unei trebuinţe de mult simțită, chezăşuind o mai bună distri633
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buire a justiţiei și sporind,

în acest

chip,

îucrederea

pe care cetăţenii trebue să o aibă în cei cari reprezintă aceasta putere a Statului.
Legea votată pentru acordarea drepturilor politice în cele două judeţe ale României de dincolo de
Dunăre consacră identificarea lor cu întreaga ţară,
cu care sunt unite printr'o legătură deapururea in-

disolubilă.
Preocupaţi de una din cele mai însemnate probleme ale economiei naţionale, aţi votat legea prin
care Guvernul este autorizat a emite titluri de rentă
pentru cumpărare de păduri.
Asemenea aţi legiferat ca proprietăţile Statului,
ale așezămintelor de binefacere şi de cultură naţională să fie pe viitor căutate în regie sau arendate
deadreptul asociaţiunilor ţărăneşti, îndeplinind astfel,
ultimul punct din Manifestul din 12 Martie 1907; iar

prin modificările aduse legii pentru învoelile agricole,

ați adus înlesniri menite să garanteze și mai mult aplicarea acestei legi.
Însufleţiți

de

cel

mai

viu patriotism,

Reprezen-

tanţii națiunii au urmat opera pentru întărirea scumpei
noastre oștiri, prevăzând mijloacele necesare pentru
neincetata ei îmbunătăţire, astfel încât ea să poată

răspunde în toate împrejurările marei

sale

chemări.

Făcând fața la nevoile numeroase ale Statului, s'a asigurat bunul lui mers prin stabilirea echilibrului bugetar, a cărui mănţinere va face obiectul necontenitei
îngrijiri a Guvernului Meu.
Noua întocmire a legii pensiunilor a îndulcit unele
dispoziţiuni cu privire la numărul anilor de serviciu,
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şi a dat recompense peste cele acordate până acum
veteranilor din răsboiul pentru independenţă.
În urma despărțirii în două a fostului Minister al
Agriculturii,

Industriei,

Comerţului

și Domeniilor,

s'a

impus o nouă organizare a fiecăruia din cele două
ministere, chemate să aibă un rol atât de important

pentru

propăşirea

noastră

economică.

Legea pentru darea în exploatare a terenurilor
„Cunoscute petrolifere de pe proprietăţile Statului va
da un nou avânt acestei industrii, asigurând exploatării petrolului o desvoltare în raport cu însemnătatea
acestei bogății. Rezervând Statului şi intreprinderilor
exclusiv

româneşti jumătate

din

aceste

terenuri,

s'a

acordat desvoltării acestei industrii garanţiile cerute
de o bună îndrumare economică.
Prin legea pentru exploatarea staţiunilor balneare
ale Statului sau prevăzut măsurile necesare pentru
punerea în valoare a acestui important factor al sănătății publice, care poate deveni în acelaș timp un
isvor de avuţie națională.
Domnilor Senatori,
Domnilor Deputati,

Vă mulțumesc

călduros pentru concursul luminat

și patriotic dat Guvernului Meu in îndeplinirea grelei

sarcini

ce-i e încredințată,

şi doresc

țerii

un

an îm-

belşugat, care să reverse bucuria în casele tuturor,
iar domniile-voastre întorceţi-vă în sânul familiilor dom:

niilor-voastre, însoţiţi de urările Mele

roase cu prilejul Sfintelor Sărbători.

cele mai căldu-

e
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Eu declar închisă sesiunea ordinară a Corpurilor
Legiuitoare.
Carol.
interim

Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru de Interne şi adAfacerilor străine, Ioan I. C. Brătianu; Ministru Cultelor şi In-

strucțiunii publice, Sp. Haret; Ministru Industriei şi Comerţului, Al. G..
Djuvara ; Ministru Financelor, E. Costinescu; Ministru Agriculturii şi
Domeniilor, Anton Carp; Ministru Justiţiei şi ad-interim al Răsboiului,
Toma Stelian; Ministru Lucrărilor publice, V. G. Morțun.

«Zn
Telegramă
către d-nul T. Rosetti, la moartea

M. S. Doamnei Elena Cuza.

„3 (16) Aprilie 1909.

ţ
ţ

[i

Î

i

,:
:

Regina şi cu Mine luăm o mare parte la adânca
voastră durere şi rugăm Cerul să vă dea puterea pentru
a suferi cu resemnare această crudă încercare.
Noi vom păstră o pioasă amintire de Alteța Sa
Principesa Cuza, prea iubita voastră soră, care a fost
o adevărată mamă pentru cei săraci. Imi pare rău însă
că, dupa dorința ilustrei defuncte, nu se pot face funerariile

naţionale,

datorite

ultimei

Principese domni-

toare a României; totuș Îmi ieau învoirea să trimit o
coroană pe care un aghiotant are ordinul s'o depună
la Soleşti pe mormântul decedatei Principese, drept
mărturie a veneraţiei Mele.

og
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Răspuns

către Principele |. şi R. de coroană Wilhelm al Germaniei şi
Prusiei, când a prezentat scrisoarea de felicitare a M. S.
Împăratului Wilhelm, pentru implinirea vârstei de 7o ani.
7 (20) Aprilie

1909.

Cu ocaziunea jubileului de 7o ani, M. S. Împăratul Germaniei, Rege
al Prusiei, a trimis prin A. S$. 1. şi R. Principele de Coroană Wilhelm
următoarea scrisoare :
Prea Strălucite, prea Piuternice Principe, iubite

Cu

mare

plăcere

aduc

Maiestăţii

Voastre

Văr şi Frate,

la aniversarea

a 7o-a a

zilei de naştere sincerele şi cordialele Mele felicitări. Maiestatea Voastră
poate îi bine încredințată că ieau parte în chipul cel mai călduros şi cor-

dial la acest eveniment

îmbucurător, atât pentru

Voi

cât şi pentru

cre-

dincioşii Voştri supuși, și că am totdeauna o deosebită satisfacțiune de

a întreținea legături

de prietenie sinceră

cu Maiestatea

Voastră.

Totdeo-

dată nu pot decât să exprim cu acest prilej cea mai călduroasă mulţumire pentru viul interes pe care Maiestatea Voastră îl poartă necontenit

armatei Mele, precum şi pentru nemărginita bunăvoință şi solicitudine
ce necurmat le aveţi pentru regimentele Voastre, Rugând prin aceasta

pe Maiestatea Voastră de a primi în armata Mea demnitatea de Generalfelămareşal, nu fac decât să Mă unesc cu armata Mea în această or:
dială urare ca Dumnezeu să binevoiască a dărui Maiestăţii Voastre încă
ani mulți cu deplină sănătate şi voioşie.
Am însărcinat pe Fiul Meu, Alteța Sa Imperială şi Regală Principele Moştenitor, de a prezentă Maiestăţii Voastre epoletele şi insemnele de Generalfeldmareşal.
Rămân, cu încredințarea prea Inaltei Mele stime şi a adevăratei
prietenii, al Maiestăţii Voastre bun Văr şi Frate
Wilhelm R.
M. S. Regele

a rostit următoarele

cuvinte:

Sunt foarte fericit și tot pe atât de plăcut sur-

prins prin rara distincţiune pe care M. S. Împăratul

şi Rege, Augustul Vostru Tată, Mi-a conferit-o prin

numirea Mea ca Generalfeldmareșal în armata Sa, încununată de glorie. Nu pot exprimă în deajuns prin

cuvinte ceeace simte inima Mea
solemne.

în aceste momente

Privesc înapoi asupra unei jumătăţi de veac
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de legături cari Mă unesc atât de aproape de armata
prusiană, şi-Mi amintesc cu recunoştinţă de timpurile
depărtate, când am trecut prin înalta școală a regimentelor de gardă și am învățat arta răsboiului, prin
care am izbutit a conduce la biruinţă tânăra Mea armată. Acestor două fericite împrejurări datoresc că

M. S. Împăratul a hotărit să-Mi confere bastonul de

_Feldmareșal;
o valoare și
Imperială și
Vă rog
cile Mele

iar această demnitate capătă pentru Mine
mai mare prin faptul că Alteța Voastră
Regală a fost însărcinată a Mi-o oferi.
a transmite Augustului Vostru' Tată adân-

mulțumiri

și a raportă

că Eu, împreună cu

armata Mea, suntem mândri de primirea Mea în rândul

Feldmareşalilor Împărăției Germane.

“e
- Toast
la prânzul dat în onoarea A. S. L. şi R. Principelui de
Coroană al Germaniei şi Prusiei.
8 (2r) Aprilie 1909.

Cu inima plină de bucurie salut în mijlocul Nostru

pe Alteța Voastră Imperială și Regala şi sunt infinit
de recunoscător Maiestăţii Sale Împăratului și Regelui

că a trimis pe Augustul
conjurat de o strălucită

Său Moștenitor la Tron, înSuită, împreună cu coman-

danţii regimentelor cu cari stau în aproape

legături

și-Mi sunt cu deosebire scumpe, spre a-Mi transmite
felicitări pentru aniversarea a 7o-a a zilei Mele de
naștere.

Maiestatea Sa Împăratul Îmi dă prin această gra-

țioasă 'atenţiune o nouă chiezășie a sentimentelor Sale
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de înrudire şi întărește legăturile de prietenie ce există
de

atâţia ani, legături

scumpe

Ţara

inimii Mele, şi pe cari

Mea știe sa le prețuiască pe deplin.
De mai bine de 5o ani sunt strâns legat de vi:
teaza armată a Prusiei; prin numirea Mea ca Generalfeldmareşal aceste legături au devenit indisolubile ;
lunga Mea carieră militară dobândește astfel o înălțare și totodată o încheiere istorică. Această rară distincţiune, precum și numeroasele dovezi de iubire pe
cari Maiestatea Sa Mi-le arată în toate împrejurarile, mișcă adânc inima Mea, și nu pot exprimă mai
bine via Mea recunoștință, decât cuprinzând:o în ură-.
rile călduroase ce fac neincetat pentru fericirea şi pros-

peritatea

mult

iubiţilor

Părinţi

ai Alteţii

Voastre Im-

periale şi Regale.
Fie ca binecuvântarea Celui A-Tot-Puternic

să se

reverse asupra M. S. Împăratului, a Casei Sale Regale

și a glorioasei Sale armate.
Fie ca Pronia cerească să iea sub puternica Ei
ocrotire pe Alteța Voastră Imperială și Regală şi pe
tânăra Voastră Familie.
Cu aceste urări ridic paharul Meu în sănătatea

Maiestăţilor Lor

Împăratului şi Împărătesei, precum

şi a Alteţii Voastre
Ura, ura, ura.

Imperiale și Regale.

A. S. I. şi R. Principele Wilhelm
Tată,

răspunde:

Mulţumesc Maiestăţii Voastre Regale, în numele Augustului Meu

pentru

graţioasele

cuvinte

pe cari Maiestatea

Voastră

a binevoit.

să le rostească şi rog pe Maiestatea Voastră să primească şi mulțumirea
Mea personală, din toată inima, pentru buna primire plină de dragoste

cu care am fost întâmpinat de Maiestatea

Voastră,

de Maiestatea Sa Re-.

gina şi de întreaga Familie Regală.
Este pentru Mine o deosebită cinste, bucurie şi satisfactie că împărătescul Meu Părinte Ma ales pe Mine spre a transmite urările Sale-
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cele mai călduroase şi mai sincere Suveranului înrudit, cu prilejul acestei

zile, aici în Capitala frumoasei Sale țeri. Tatăl Meu, pentru a da o deosebită însemnătate urărilor Sale, Mi-a ataşat reprezentanţi ai armatei
prusiane care e mândră de înalta distincţiune ce a acordat astăzi Maie-

stății Voastre, comandantul ei suprem; mândră de asemenea că numără
printre Generalfeldmareşalii ei pe încercatul în răsboiu şi pace Rege al

României.
Pe lângă aceşti reprezentanţi, Augustul Meu Tată a mai trimis
pe comandanții acelor regimente cari se bucură de înalta cinste de a fi
în legături directe cu Augusta Persoană a Maiestăţii Voastre,
Maiestăţii Voastre I-a fost dat ca, în capul vitezei Sale armate
să-Şi încunune fruntea cu lauri de victorie şi să cârmuiască țara, care
l-a devenit a doua patrie mult iubită, spre o bogată înflorire și o spornică propăşire în cursul unei Domnii de mai bine de 40 de ani. Maiestatea Voastră a câştigat şi dincolo de hotarele vechii patrii nouă titluri
de glorie şi onoare pentru numele de Hohenzollern.
Să dea Dumnezeu ca binecuvântarea Sa să se reverse încă mulţi

ani asupra cârmuirii Maiestăţii Voastre şi să ocrotească mereu

armată

şi întreaga

țară, ale cărei destinate

mânele Maiestăţii Voastre.
Toate urările, și mai
Maiestatea Voastră, pentru
milie Regală, rog să-Mi fie
Trăească Maiestatea
sabeta şi întreaga Familie

viteaza

A-Tot-Puternicul le-a pus în

cu seamă acele pe cari le simţim pentru
Maiestatea Sa Regina şi pentru întreaga Fa.
îngăduit a-le cuprinde în aceste cuvinte:
Sa Regele Carol, Maiestatea Sa Regina EliRegală a României.

Ura.

uz
Telegramă

către M. S. Ţarul Ferdinand al Bulgariei, pentru recunoaşterea
independenţei Bulgariei.
Bucureşti,

9 (22) Aprilie

1909.

Sunt fericit ca ceeace am dorit cu toţii s'a putut
realiză. Mă grăbesc să exprim Maiestăţii Voastre felicitările cele mai cordiale și rog pe A-Tot-Puternicul să

ocroteasca pe M. S. Țarina și pe Maiestatea Voastră.

Poporul Meu împartășește fericirea poporului bulgar
cu care e în relaţii așă de amicale.
640
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M. S. Ţarul Ferdinand a răspuns:

Sunt viu atins de telegrama atât de cordială pe
care Maiestatea
Voastră Mi-o adresaţi în această fază import
antă a istoriei noastre şi
care-Mi aduce încrederea, ce ne este prejioasă
tuturora, sentimentelor
simpatice a Maiestăţii Voastre şi a unui popor
vecin şi armiic. Multumesc
sincer Maiestăţii Voastre şi profit cu plăcere
de această ocazie spre a-l
arătă Lui şi Reginei afectuoasa Noastră prieten
ic,

ata
Scrisoare

către Preşedintele Consiliului de Miniştri, după serba
rea
Jubileului de 7o ani.
12 (25) Aprilte 1909.

Scumupul Meu

Presedinte al Consiliului,

Adânc mișcată este inima Mea faţă de măreaţa
manifestaţiune prin care intreaga Ţară, într'un singu
r

gând,

dela

mic până la mare, Mi-a arătat. sentimentele

sale de iubire și devotament, cu prilejul aniversări
i a
7o-a a zilei Mele de naștere. Felicitarile şi urăril
e ce
Mi-au venit în nenumărate telegrame, scrisori şi a-

drese din partea reprezentanţilor naţiunii, a
înaltelor
corpuri ale Statului, clerul, Justiția, armata,
universi:

tăţi și şcoale, precum
corporațiilor,

feluritelor

și din partea cluburilor politice,

toate trepte
— le
Mi-au dat
a dragostei de care sunt
Tot așa de scumpă
cu care cetăţenii iubitei

societăți

și a cetățenilor

din

o nouă și neîntrecută dovadă
înconjurat.
Mi-a fost sincera însuflețire
Mele Capitale au întâmpinat

„pretutindenea pe Înaltul Meu oaspe şi ruda A. S. 1.
şi R. Principele Moștenitor al Germaniei, Principe
re-

gal al Prusiei.

Cuvântări şi scrisori.—II].
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Lăudat fie numele Domnului care Mi-a dăruit îndelungată domnie de 43 ani, hărăzindu-Mi asemenea
sentimente din partea scumpului Meu popor.
Toate aceste mângâitoare mărturisiri de dragoste
au un profund răsunet in sufletul Meu şi-Mi sunt ca

un

isvor de

puteri

nouă,

cu care

Mă

voiu

plăti aceste dovezi de iubire prin muncă
închinată binelui obştesc.
Dorinţa

Mea

ar fi să mulțumesc

sili a răs-

necurmată,

călduros

fiecă-

ruia îndeosebi; aceasta nefiind însă cu putinţă, te rog,
scumpul Meu Președinte al Consiliului, să fii interpretul Meu pe lângă toate corpurile şi autorităţile Statului, ca și pe lângă iubita Noastră Capitală și toate
persoanele cari, prin scrisori, telegrame și înscri
eri,
au luat parte așă de simţitor la sărbătorirea zilei Mele
de naşter
— arătân
ed tuturora dragostea recunoscătoare
ce le păstrez.
Primește, te rog, scumpul Meu Preşedinte al Consiliului, în această plăcută împrejurare, încredințarea
stimei şi afecțiunii Mele.
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CUPRINSUL
1887.
lanuar.

>

1 (13), Ordin

„>

»

>

>
Mart.

>

de zi către armată

Răspuns la felicitările inaltelor autorităţi ale ţerii ..
Răspuns Ia telegrama de felicitare a Mitropolitului Moldovei .......,
Răspunslatelegrama Primarului Iaşilor.

6 (18), Mesagiu

la plecarea pentru câtva

timp

din ţară .
>
14 (26), Nurnberg. Răspuns la telegrama Preşedintelui Adunării Deputaţilor .
>
>
Nirnberg. Răspuns la felicitările Preşedintelui Senatului. .......
. .
April. 2 (14), Mesagii la închiderea Corpurilor Legiuitoare

>

Mat

>

>
Maiu
>

.

.

cc.

cc...

8 (20), Răspuns la felicitările Mitropolitului Pri>

cc...

Răspuns la telegramele de felicitare ale
Mitropolitului Moldovei .......

23 (Maiu 5), Cuvântare la sfinţirea bisericii Mi-

tropoliei din laşi ......
A
10 (22), Răspuns la cuvântările delegaţiunii manifestanţilor dela ro Mau ......
11 (23), Scrisoare către Preşedintele Consiliului
de Ministrii. . ..
643

1887— 1888
Pag.

lunie
Aug.
>

Oct.
>

4 (16), Telegramă către Primarul oraşului Botoşani .
o (Sept. 11), Sinaia. Toast la masa batalionului
3 de Vânători
»

»

»

Sinaia.

Răspuns

IO

II

la telegrama de

felicitare a Mitropolitului Primat .
3 (15), Toast la masa după manevra Corpului

I2

I de armată.
8 (20), Toast la prânzul

12

din

,
AR
Focşani, în onoa-

rea armatei
.
Noem. 15 (27), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare. ..
>
28 (Dec. ro), Răspuns la telegrama de felicitare
a Primarului Iaşilor, la aniversarea luării
Plevnei
,
AR
>
» Toast la prânzul dat la aniversarea
căderii Plevnei. ......
A
Dec.
1 (13), Răspuns la Adresa Senatului... ..

>

»

Răspuns la Adresa Adunării Deputaţilor.

13

14
19
20
21
21

1888.
anuar.

>

»
Fevr.

1 (13), Ordin

de zi către armată

,

>

Răspuns la felicitările Inaltului cler, ale
Consiliului de Ministri şi ale membri:
lor Înaltei Curți de Casaţiune ŞI Justiţie.
»
Răspuns la telegrama de felicitare a Primarului Iaşilor . .. .
7 (19), Mesagiu la deschiderea Corpuriler Le.

23

24
24

giuitoare.

Mart.

April.

22 (Apr. 3),

Cuvântare

la “deschiderea

sesiunii

generale a Academiei Române .
3 (15), Mesagiu la închiderea Corpurilor

.
Le-

"giuitoare

»
Maiu

28 (Maiu

1o), Scrisoare către “Preşedintele Con.
siliului de Ministri
A
ro (22), Toast la prânzul dela Palat
64

27
28

29
30

1888 — 1889
Pag.

Aug.

30 (Sept. rr), Sinaia. Toast la aniversarea luării
Griviței . cc.
Sept.
1 (13), Castelul Peleş. Răspuns Ia felicitările Ministrului de Răsboiu, pentru aniversarea
zilei de go August...
.....
>
8 (20), Mesagiu la convocarea şi disolvarea
Corpurilor Legiuitoare .......
Noem. 1 (13), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.

>
Dec.

»

.

.

.

cc...

28 (Dec. ro), Toast la prânzul dela Palat la aniversarea luării Plevnei .......
4 (16), Răspuns

la Adresa

Senatului

.

11 (23), Răspuns la Adresa Adunării Deputaţilor.

32
33
33
39
39
40

1889.
anuar.

>

»
April.
>

»
>»
Maiu

1 (13), Ordin

>».

de zicătrearmată. ......

Răspuns la felicitările Înaltului cler, ale
Consiliului de Ministri şi ale altor auto........
rităţi superioare .
7 (19), Telegramă de felicitare către Ion Brătianu, cu ocazia onomasticei sale . .

18 (30), Scrisoare către Preşedintele Consiliului
.,......
..
de Ministrii
19 (Maiu 1), Răspuns la telegrama de felicitare
a Episcopului Dunării-de-]os cu ocazia
venirii în ţară a A. S. R. Principelui
Ferdinand . ...,...........
21 (Maiu 3), Scrisoare către Preşedintele Consiliului de Ministrii ...,..,.....,
26 (Maiu 8), Cuvinte către Regimentul 3 de Infanterie .,...
9 (21), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Le.
giuitoare.

>
>

..

i.

10 (20), Toast la prânzul dela Palat. ... .

21 (lunie 2), Cuvinte

la punerea

pietrii funda-

mentale a Şcoalei de Comerciu
645

.

42

42
43
43

45
45
46
47
47

1889 — 1890
Pag.

Iunie

8 (20), Mesagiu la închiderea Corpurilor Legiuitoare. .
lulie
1 (13), Badenweiller. Telegramă la inaugurarea staţiunii balneare Govora . . .
Aug. go (Sept. 11), Toast la prânzul din Sinaia .
Sept.
8 (20), Act comemorativ la Sfinţirea bisericii
domneşti de pe domeniul Coronei Buşteni (Prahova).
. . ........
>
ZI (23), Toast la prânzul din Constanţa. . .
>» 13 (25), Toast la prânzul din Galaţi. .....
Oct.
5 (17), Toasturi la prânzul din Bacău în onoarea armatei
A
»
7 (9), 'Toast la prânzul din laşi ......
2

8 (20), Toast

la prânzul

>

din

49
50
SI

SI
52
53

Barlad. ....

22 (Noem. 3), Cuvântare la jubileul de 25 de
ani al Universităţii din Bucureşti . . .
Noem. 15 (27), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiutoare . ..
>
>

Dec.

>

20 (Dec. 2). Răspuns la Adresa Sf. Sinod
28 (Dec. 10), Toast la prânzul dela Palat

15 (27), Răspuns la Adresa Senatului

.

.

RR

20 (lan. 3), Răspuns la Adresa Adunării Depu:
taților . . cc...

|

1890.
1 (13), Ordin

de zi către

armată

.....,.

>

Răspuns la felicitările autorităţilor bisericeşti, civile şi militare . . . . . .
Mart. 16 (28), Răspuns la cuvântarea de întâmpinare
a Preşedintelui Academiei Române . .
>

>

25 (Apr. 6), Cuvântare către Academia Română.

28 (Apr. 9), Mesagiu; la închiderea Corpurilor
Legiuitoare ...,.,.
April. 16 (28), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.
...
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>

35

lan.

ŢI
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1890— 1891
Pag-

lunie

>
lulie
Aug.

4 (16), Sinaia, Telegramă

Oct.

>

poetul

lor Legiuitoare

31 (Aug.

, . .:.

12), Sinaia. Telegramă către poetul
* Vasile Alecsanări, la Mirceşti
27 (Sept. 8), Weinburg. Scrisoare către d-na
Alecsandri,

la moartea

1 (13), Toast la prânzul

>

din Craiova, după ma:

nevre . e.
Răspuns la felicitarea adresată
țăran

2 (14), Toast la prânzul

>

7 (19), Cuvântare

>

>
Noem.
>
Dec.
>

de

un

din Craiova

la punerea

tale a Palatului

74
74
76

poetu-

lui Vasile Alecsandri. ...,..,
go (Oct. 11), Toast la prânzul din Piteşti, în
onoarea armatei şi a oraşului
,

>

>

Vasile

Alecsandri, la Mirceşti ......,
9 (21), Sinaia. Mesagiu la închiderea Corpuri-

Paulina

Sept.

către

„77
77
79
79
80

pietrei fundamen-

de Justiţie din Bucu-

Teşti
9 (21), Document comemorativ la punerea pietrei fundamentale a podului Carol 1.
»
Toast In masa pentru punerea pietrei

8o
8

fundamentale a podului Carol 1.
>
Toast la prânzul din Călăraşi. ....
15 (27), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare. . . ci.

28 (Dec. ro), Toast la prânzul dat la Palat cu
ocazia aniversării căderii Plevnei .
16 (28), Răspunsla Adresa Adunării Deputaţilor.
19 (31), Răspuns la Adresa Senatului

1891.
Ianuar. 1 (13), Ordin de zi către armată ..... ,
>
>
Răspuns Ia felicitările Clerului, Ministrilor şi ale Corpurilor Legiuitoare . . .
647

97

97

1891
April.

Pag.

1 (13), Cuvântare la jubileul de 23 ani al Academiei Române .

>

Toast la prânzul dat la Palat în onoarea
Academiei

L

Maiu

.

Române

9 (Maiu 11), Mesagiu la deschiderea Corpurilor
Legiuitoare
. ...
.

3 (15), Srisoare către Preşedintele Consiliului de
Ministri,

la înființarea
versitare Carol I» ,

«Fundaţiei

,

98

I03,
104

Uhni-

4 (16), Răspuns telegramei lui D. A. Sturdza,
la moartea lui I. C. Brătianu.
E
Telegramă către Dumitru Brătianu, la
moartea lui [. C. Brătianu.
9 (21), Răspuns la felicitările funcţionarilor Căilor Ferate pentru jubileul ded 25 de ani
de domnie .
10 (22), Actul comemorativ cu ocazia ibileuuj

105
107

>

>

>

de 25 de ani de domnie.
Răspuns la felicitările Corpului Diplomatic
Răspuns la felicitarea Mitropolii Pri.
mat

.

Răspuns la felicitările Corpurilor Le.
giuitoare.
Răspuns la felicitările Inaltei Curți ae
Casaţie
Răspuns la felicitările Inaltei Curți a
Conturi
Răspunsla felicitările Corpului profesoral.
1 (23), Răspuns la felicităvile Ministrului de

108

108
109
113
113

că

i

>

Răsboiu,

în numele

armatei.

Cuvântare către Primarii din toată tară.
Toast la masa din grădina Cismegiu, în
onoarea Primarilor din toată țara
>
Toast la prânzul dela Palat
16 (28), Scrisoare către Preşedintele Consiliului
>

115
118

I19
120
122
123

>

de Ministrii.
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125 126

1891
— 1892
Pag.

Maiu
E
>»

lunie
>

lulie

24 (lunie ş), Scrisoare către Mihail Kogălniceanu,
Preşedintele comitetului pentru ridica.
rea monumentului lui I. C. Brătianu .
>
Răspuns la Adresa Adunării Depu30 (lunie

taților .
11), Răspuns

128

la Adresa

Senatului

6 (18), Răspuns la cuvântarea Primarului Capitalei in Târgul Moşilor ...
20 (Iulie 2), Castelul Peleş. Telegramă

...
de con-

doleanţă către d-na Ecaterina Kogălniceanu, la laşi. ..
1 (13), Sinaia. Mesagiu la închiderea Corpurilor Legiuitoare .

Oct.
>

Noem.
Dec.

15 (27), Potsdam. Răspuns la toastul
tului Germaniei . . .
16 (28), Berlin. Toast

127

la masa

129

.
130

131
131

Impăratu-

Regimentelor

132
1

de Artilerie şi 2 de Dragoni. .....
15 (27), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare
.. cc.
23 (1892 Ian. 3), Ordin de zi către armată .

133

134
141

1892.
Fevr.

24 (Mart. 8), Mesagiu la deschiderea Corpurilor
Legiuitoare E

Mart.
>

Ş (18), Cuvântare către Academia Română .
8 (20), Răspuns la Adresa. Adunării Deputailor.

.

23 (lunie 4) -- Maiu 26 (lunie 7, Răspunsuri la
felicitările primite cu ocazia logodnei

148
149

A. S. R. Principelui Ferdinand cu A.
S. R. Principesa Maria-Alexandra-Victoria, Principesă de Marea Britanie şi
Irlanda, Ducesă de Saxonia .....

27 (lun. 8), Mesagiu la închiderea Corpurilor Legiuitoare. ....,,

Ce.

a

>

Senatului

e

Maiu

13 (25), Răspuns la Adresa

148

r
e

>

143

1892— 1893
Pag.

Maiu
»

27 (lun. 8), Scrisoare către Preşedintele Consilului de Ministrii .....
20 (lun. ro), Răspuns la felicitările Sf. Sinod. cu

ocazia logodnei A. S. R. Principelui României cu A. S. R. Principesa Maria .
lunie
8 (21), Sigmaringen. Telegramă de condoleanță
.
către d-na Maria Dumitru Brătianu .
Sept. 24 (Oct. 11), Toast la prânzul din Focşani în
onoarea armatei ........,..
Noem. 15 (27), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Le>

Dec.
>

29 (Dec.

giuitoare.
. ...
e.
11), Răspuns la Adresa Adunării

putaţilor. .
cc.
4 (16), Răspuns la Adresa Senatului.
.. ..
13 (25), Cuvântare la investitura Episcopului de
Roman

>

>

De-

.

29 (1893 lan. 10), Sigmaringen. Urare la cununia A. S. R. Principelui Ferdinand al
României cu A. S. R. Principesa Maria.

31

(

»

lan.

154
158
156
156

157
163
164
166

12), Sigmaringen. Ordin de zi către

armată

....,

pe...

168

1893.

170

17I

x

lanuar. 1 (13), Sigmaringen. Răspuns la felicitările Consiliului de Ministrii . ........
»
>
Sigmaringen. Răspuns la telegrama de
felicitare a Primarului Capitalei
>
2 (14), Sigmaringen. Scrisoare către Preşedintele Consiliului de Ministri. . . ...
>
“4 (16), Sigmaringen. Răspuns la felicitările Primului Preşedinte al Inaltei Curți de
Casaţiune ......,.. DR
23 (Fev. 4), Act comemorativ cu ocaziunea că“sătoriei A. S. R. Principelui României
Ferdinand cu A. S. R. Principesa Maria.
650
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1893
Pag.

lanuar. 28 (Fevr. 9), Scrisoare către Preşedintele Consiliului de Ministrii .........
3 (15), Alocuţiune la numirea A. S. R. Priucipelui Ferdinand Comandant al Batalio-

173

nului 1 de Vânători ........
5 (17), Cuvântare către Academia Română . .
1 (13), Scrisoare către Preşedintele Consiliului

174
174

»

de Ministri
to (22). Alocuţiune la sfinţirea steagurilor nouă
pentru Regimentele 9, 10, I1 şi 12 de

175

»

20 (lun. 1), Mesagiu la închiderea Corpurilor Le-

>

21 (lun. 2), Cuvântare

Artilerie şi 4 de Roşiori

......

giuitoare

176
la investitura L p. s. s,

Aug.

Mitropolitului Primat Ghenadie . . . .
go (Sept. 11), Sinaia. Răspuns la felicitarea Mi-

Sept.

26 (Oct. 8), Toast la prânzul din Tecuci în onoa-

tropolitului Primat

x

>
>
Oct.

>

28 (Oct.

rea oraşului ..
ec.
ro), Toast la prânzul din Tecuciu în
onoarea armatei ..........

30 (Oct. 12), Toast la dejunul din Galaţi . . .
>»
Toast la prânzul din Brăila ...
. .
3 (15), Castelul Peleş. Proclamaţie către ţară
cu ocazia naşterii A. S. R. Principelui
Carol ....
e.

182

1863
184

185

5 (17), Sinaia. Scrisoare către Preşedintele Consiliului de Ministrii .......,.

„>

»

>

»

>

Răspuns la felicitările d-nei Pia Brătianu,
la Florica . ........
Răspuns la felicitările Principelui D,
Ghica . cc.
Răspuns la scrisoarea de felicitare a lui
Al. Papadopol-Calimah, Membru al Academiei Române.

Lă

182

..........,

9 (21), Răspuns la felicitările Consiliului de Mi-.
nistri, cu ocazia celei de a 8o

188

aniver-

631
a

>»

.........

180

a

Mart.
Maiu

e
a

Fevr.

1893— 1894
Pag.

sări a naşterii A. S. Regale Principesei
losefina |...
13 (27), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Le:
giuitoare
,
A

Noem.
Dec.

3

>

(15), Răspuns la Adresa Senatului -a.

-ă (28), Răspuns la Adresa Adunării Deputaţilor.

189
189

194
195

1894.

lanuar. 1 (13), Ordin de zi către armată
.
>
>.
Răspuns la felicitările Inaltului Cler, ale
Consiliului

de

Ministri

şi

Curți de Casaţie şi Justiţie
Mart. : 18 (30), Cuvântare

»

Buzăului

către Academia Română .

şi al

(Apr. 5), Mesagiu

>

.

-

4 (16), Sulina. Răspuns la cuvintele de
venire

2

Argeşului

la inchiderea Corpurilor Le.

giuitoare

>
Sept.

Inaltei

20 (Apr. 1), Cuvântare la investitura Episcopilor

24
Maiu

ale

rostite

de

Azarian

-

>

Effendi, în

stanţa.
Scrisoare către Preşedintele Consiliului
de Ministri .
.
8 (Oct. ro), Vasluiu. Toast după terminarea man
»

Noem.

1), Cuvântare la punerea pietrii fandamentale a noului Palat al Postelor Şi

Telegrafelor în Bucureşti .
27 (Noem. 8), Telegramă către d] Gheorghe Gr.
Cantacuzino, Preşedintele
moartea mamei sale.

Senatului, la
.
.

3 (15), Act comemorativ la serbarea nunţii de
argint.
6s2

199
201

numele Comisiunii Europene a Dunării.
»
Toast la banchetul din Sulina
12 (24), Sinaia. Răspuns la telegrama Studenţilor
universitari întruniţi în congres la Con-

20 (Noem.

197
198

bună.

nevrelor.

Oct.

197

205
205

206

207
208

209

210

"210

1894 — 1895
Pag.

|

Noem.

3 (15), Răspunsuri la felicitările primite la ser-

»

6 (48), Sinaia. Scrisoare către Preşedintele Con.
siliului de Ministri dăruind 200 ooo lei
pentru înfiinţarea unei Casse de ajutor

»

15 (27), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare
11 (23), Răspunsla Adresa Adunării Deputaţilor.
18 (30), Răspuns la Adresa Senatului:

|

!
|

|
|

Dec.
»

barea nunţii de argint.

A

pentru săteni în vreme de secetă .

|

215
217
221
222

1895.

|

anuar.

»

1 (13), Ordin de zi către armată

>

Răspuns la felicitările Clerului şi ale :au:
torităţilor superioare

Mart.
>»
»
»

.

5 (17), Cuvântare la i investitura Episcopului de
,

Roman

1 (23), Cuvântare către Academia Română .
18 (25), Scrisoare către d-na Elena Dr. Turnescu.
14 (26), Cuvântare la inaugurarea «Fundaţiunii
Universitare Carol I» . >
17 (29), Mulţumire Academiei Române pentru
trimiterea publicaţiilor sale «Fundaţiunii
Universitare Carol L . .
April. rz (23), Alocuţiune câtre Regimentul 4 Roşiori
la numirea A. S. Regale Principelui
Ferdinand Comandant al acestui: regiment
»
29 (Maiu 11), Mesagiu la închiderea Corpurilor
Legiuitoare

A

Maiu

23 (lun. 4), Document comemorativ

Aug.

geodezice de lângă Bucureşti
.
15 (27), Ragaz. Telegramă către G. Gr. Canta-

pietrii. terminului

la punerea

occidental

al

bazei

cuzino, la aniversarea a 200 de ani dela

fandarea M-rii Sinaia.
653

..,

224
225
225

227
227
"228

230

230

231

1895— 1896
Pag.

Sept.
>
»
Oct.
>
Dec.
»
>

14 (26), Act comemorativ la inaugurarea podului «Carol le. oc.
14 (26). Toast la masa din Cernavoda pentru
inaugurarea podului «Carol I». , .
27 (Oct. 9), Toast la prânzul dela Palat, după
manevre.
. cc
15 (27), Cuvântare la inaugurarea Palatului de
Justiţie din Bucureşti ........
24 (Noem. 5), Mesagiu ia disolvarea Corpurilor
Legiuitoare .....
o...
7 (19), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare
....
2 (lan. 3), Răspuns la Adresa Adunării Deputaților
23 (lan. 4), Răspuns

la Adresa

Senatului.

..

235
236
238
239
241
242
245
246

1896.
lanuar.

>
Mart.

1 (13), Ordin

de zi către armată

>

...,...

Răspuns la felicitările Înaltului Cler, ale
Ministrilor şi ale autorităţilor superioare
20 (Apr. 1), Abbazia. Răspuns la telegrama Preşedintelui Academiei Române la închiderea sesiunii

.......

»

28 (Apr. 9), Abbazia. Răspuns la telegrama Corpului didactic la deschiderea congresului din Focşani, ..........
April. ro (22), Veneţia. Răspunsuri la felicitările primite

248
248

249

pentru ziua naşterii. ......

>

30 (Maiu 12), Mesagiu la închiderea Corpurilor

Sept.

14 (26), Răspuns la întâmpinarea Primarului din
Craiova .. i.
>
Toast la prânzul din Turnu-Severin.
15 (27), Mehadia. Răspuns la cuvântarea şi toa-

Legiuitoare

........

stul Împăratului Francisc Iosif la inau-

gurarea lucrărilor dela Porţile-de-Fer .
654
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1896— 1897
Pag.

Sept.
|

>

îi

|

ţ

4

|
„
|; |
|

>

Oct.

Î
+

>

16 (28), Toast la prânzul dat în Palatul din Bucureşti în onoarea Împăratului Francisc

Iosif.
18 (30), Cuvinte la denumirea stâncei «F rancisc
losif>
2 (Oct. 4), Sinaia. Scrisoare către Preşedintele

Consiliului de Ministrii. .......,
16 (28), Cuvantare la punerea pietrii fundamentale pentru lucrările portului Constanţa.
»
Document comemorativ la punerea pietrii fundamentale

pentru lucrările

>»

257
257
258

por-

tului Constanţa. .......,
Oct.
18 (30), Toast la prânzul dat la Palat în onoarea Regelui Alexandru al Sârbiei . .
Noem. 15 (27), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare
...
Dec.
8 (20), Cuvântare la investitura |. P. S, Mitropolitului Primat Iosif Gheorghian .

»

255

15 (27), Răspuns la Adresa Senatului. ....

18 (30), Răspunsla Adresa Adunării Deputaţilor.

259
260
261

266
268

269

1897.
Ianuar.

>

1 (13), Ordin

»

de zi cătrearmată. ......

Răspuns [a felicitările Clerului, Ministrilor şi ale autorităţilor. .......
Mart. 28 (Apr. 9), Cuvântare la investitura Episcopului de Roman ..........
April. 3 (15), Mesagiu la închiderea Corpurilor Legiuitoare

>
>

....

7 (19), Răspuns la întâmpinarea Preşedintelui
Academiei Române ...,....
17 (30), Abbazia. Răspuns la telegrama de felicitare a Corpului didactic întrunit în
congres la Constanţa. .......

655

271
271
272

273
275

1898—1899
Pag.

Iulie

17 (29), St. Peterburg. Răspuns la toastul M. S$.

Împăratului Rusiei

........ DRE

18 (30), Krasnoie-Selo. Răspuns la toastul M. $.
Împăratului Rusiei Nicolae II
20 (Aug. 1), Moscova. Răspuns la toastul Marelui Duce Sergiu
vernatorul general

24 (Aug. 3), Toasturi

Alexandrovici,
al Moscovei

la prânzul

Gu-

de gală

din

315

nistrului de Răsbou ........
9 (21), Sinaia. Răspuns la telegrama de felicitare a Primarului Capitalei .... .
>
Sinaia. Răspuns Preşedintelui Inaltei Curți
de Conturi. . . cc...

317

3 (15), Răspuns la telegrama de felicitarea Pri8 (20,

marului
Sinaia.
Mihail
la ziua

Capitalei la aniversarea nunţii.
Telegramă de felicitare către
Pherikyde, Ministru de Interne,
numelui său. ........

15 (27), Mesagiu

giuitoare
Dec.

la

deschiderea

.....

Corpurilor

317
317
318

318

Le-

e...

318.

9 (21), Telegramă către d-na Elena Cantacuzino,

la moartea soțului

său

Gr.

C. Canta-

cuzino. ....... DRE
4 (16), Răspuns la Adresa Senatului...
. .
>

315

Kiev .
cc
cc...
11), Ragaz. Răspuns Ia felicitările Mi-

go (Sept.

>

314

7 (19), Răspuns la Adresa Adunării Deputaţilor.

321
321
322

tulei rusesc de Vologda No. 18 «Carol 1».

324

15 (27), Toast în onoarea delegaţiunii Regimen-

1899.
lanuar.
>

1 (13), Ordin de zi către armată ......
17 (29), Răspuns la urarea Epitropiei Seminarului «Nifon Mitropolitul», cu ocaziunea
serbării jubileului de 25 ani dela înființarea lui. „cc
cc...

326.

1809

Mart.
Apr.

>

>
Maiu
lunie

9 (21), Cuvântare

329

21 (Maiu 3), Mesagiu pentru disolvarea Corp
u-

330

11 (23), Cuvântare la inaugurarea noului Pala
t al
Curţii de Conuri. .......
.

331

„rilor Legiuitoare

12 (24), Mesagiu

giuitoare

la deschiderea Corpurilor

>

23 (lulie 5), Mesagiu

taţilor e

,..,..

Le-

e

la Adresa Senatului . . .
la Adresa Adunării Depu-

la închiderea

Corpurilor

Legiuitoare
....... ....
23 (Noem. 3), Sinaia. Răspunsuri la telegram
ele
de felicitare pentru însănătoşirea A. S.
R. Principelui Carol. .......
26 (Noem.

81 (Noem.

7), Telegramă

de

felicitare

către D.

A. Sturdza pentru ziua numelui . .
12), Castelul

Peleş.

Scrisoare

către

d-na General Berendeiu la moartea soțului său.

>

Dec.

Pag.

. .

20 (lulie 2), Răspuns
22 (lulie 4), Răspuns

>

către Academia Română

II (23), Scrisoare către Dimitrie A.
Sturdza,
după demisiunea ministeriului prezidat
de dânsul ....

>
>

Oct.

»

24 (Apr. ş), Mesagiu la închiderea
Corpurilor
Legiuitoare ....

pentru a 30-a aniversare a căsătoriei
MM. LL. RR...

15 (27), Mesagiu

la deschiderea

giuitoare
,.
2 (14), Răspuns la Adresa
taţilor

.

659

Corpurilor

Adunării

Le-

Deputa-

331
332
334
335

336
337

338
339

339

340

1900
1900.
anuar.

>
»

Fever.
Mart.
Apr.

1 (14), Ordin

de zi către

>
»

.......

Răspuns la felicitările Clerului, Ministrilor şi ale ale autorităţilor superioare .
»
Răspuns la felicitarea adresată de membrii Partidului Naţional Liberal cu oca- .
ziunea intrării în secolul XX
330
20 (Mart. 3), Cuvântare la investitura Episcopului de Roman
.
351
13 (26), Cuvântare către Academia Română . . 352
3 (16 ), Mesagiu la inchiderea Corpurilor Legiuitoare

>

armată

»

..

. .

cc...

..

356

7 (20), Abbazia. Răspuns la telegrama de felicitare a Academie Române .
.
>»
Abbazia. Răspuns de felicitare a Prima-

358

rului laşilor. .....
Abbazia. Răspuns la comunicarea azui

359

»

Bacceli, Ministrul de Instrucţiune al Italiei, la deschiderea Congresului din Neapole contra tuberculozei.

......

>»

o (23), Răspuns la telegrama de felicitarea Primarului Capitalei. .. .......

»

23 (Maiu 6), Abbazia. Telegramă

către

G. Gr.

359

359

Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de
Ministrii

lunie

»
i
i,
:i

»

ţa

ii

E

lulie

a...

10 (23), Sigmaringen. Răspunsuri la telegramele de condoleanţă pentru moartea
A. S. R. Principesei Josefina de Hohenzollern, Mama M. S. Regelui. . .
20 (lulie 3), Scrisoare către Preşedintele Consiliului de Ministri . .
27 (lulie ro), Telegramă de condoleanţă către

d-na Sofia N. Kretzulescu.
4 (17), Castelul Peleş. Telegramă de condoleanţă către d-na Elena G. Vernescu.
660

360

360
361
362

363

1900— 1901
Pag.

lulie

17 (30), Telegrame după asasinarea regelui Um-

Sept.

25 (Oct. 8), Mesagiu

berto

Oct.

al Italiei

Legiuitoare

7 (20), Mesagiu

.

...

la deschiderea

Corpurilor

......... i

la

închiderea Corpurilor

giuitoare

....,.

>

Le..

26 (Noem. 8), Castelul Peleş. Telegramă către
D. A. Sturdza pentru ziua numelui . .
Noem. 3 (16), Răspunsuri la felicitările primite pentru
>

aniversarea căsătoriei MM. LL. RR...
15 (28), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Le-

Dec.

3 (16), Răspuns la Adresa Adunării Deputaţilor.

giuitoare

>
»

.

6 (19), Răspuns la Adresa Senatului
>»
Cuvântare la jubileul de 25 de ani al
Societăţii Geografice Române .

363
364
365
366
366

368

372
373
374

1901.
lanuar. 1 (14), Ordin de zi către armată .. ...-. ,
>
>
Răspuns la felicitările Clerului, Ministrilor şi ale înaltelor autorităţi
.

378

Mart.
>»

379

Fevr.

14 (27), Mesagiu la disolvarea Corpurilor
Legiuitoare
..
7 (20), Cuvântare către Academia Română
. .
22 (Apr. 4), Scrisoare către Preşedintele
Consiliului de Ministri, cerând a se aplică şi

listei civile reducerile ce se vor impune
celorlalţi slujbaşi ai Statului. ... ,

>

24 (Apr. 6), Mesagiu

>

26 (Apr. 8), Răspuns

>

tațilo
. . r
i
27 (Apr. 9), Răspuns la Adresa Senatului.
. .

Legiuitoare

>»

28 (Apr.

la deschiderea

....

377

378

386

Corpurilor

IA

la Adresa Adunării

386

Depu-

10), Mesagiu

la închiderea

Legiuitoare

....

Corpurilor

388

389

1901
Pag.

Apr.

23 (Maiu 6), Telegramă de felicitare către Regele
Gheorghe al Greciei pentru ziua nu-

MEU

ec.

1 (14), Toast

lunie

Regele Gheorghe al Greciei. . . . .
7 (20), Sinaia. Toast la prânzul dat în onoarea
Mareşalului Beck.
. . ..

»

la întrevederea

.

Maiu

14 (27), Mesagiu
giuitoare

dela Abbazia

la deschiderea

Corpurilor

.........

392

cu

392
392

Le.

17 (30), Sinaia. Telegramă către d-na Simona
Al. Lahovari.
. . cc...
»
21 (lulie 4), Mesagiu la închiderea Corpurilor
Legiuitoare . . . ... ....
lulie 23 (Aug. 6), Toast la masa din Castelul Peleş
în onoarea ofițerilor ruşi din escadra
de pe Marea Neagră ........
»
26 (Aug. 8), Telegramă către d-na Sofia Candiano
Popescu . . cc...
Aug. 11 (24), Răspuns la telegrama de felicitare a Preşedintelui Consiliului de Ministri, la aniversarea naşterii Principelui Moştenitor.
Sept.
3 (16), Răspuns către Rectorul Universităţii din
Atena . . . cc...
»
16 (29), Weinburg. Răspunsuri la telegramele
primite la inaugurarea monumentului
comemorativ al luptei din Dealul Spirei
dela 13 Sept. 1848. ........
»
29 (Oct. 12), Toast la prânzul din Râmnicu-Sărat
după manevre .. ..
Noem. 15 (28), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Le-

393

»

giuitoare

>
Dec.

.......

394
395

396
397

397
397

398
398

î.
. . |

399

29 (Dec. 12), Răspuns la Adresa Senatului . .
3 (16), Răspunsla Adresa Adunării Deputaţilor.

403
404

652

1902
1902.

lanuar. 1 (14), Ordin de zi către armată ......
»
Răspuns la felicitările Clerului, Ministri-

406

>

Fevr.

Maiu

lor, Corpurilor Legiuitoare şi ale înaltelor autorităţi . .
14 (27), Cuvântare la investitura ] P. 's. S, Mi-

tropolitului Moldovei şi a PP. SS. LL.
Episcopilor Huşilor şi al Dunării-de -Jos.
26 (Mart. 11), Mesagiu la închiderea corpurilor
Legiuitoare .........
.
8 (21),

Cuvântare

9 (22),

independenței

Alocuţiune
lionului 2

412

la țintuirea steagului BataVânători . .......,
.

şi impărţirea celor nouă. .....

11 (24), Scrisoare către Preşedintele
de Ministrii.
.

Colonel Bode, Comandantul
de

Dragoni

Sept.
Oct.

No.

Sovişte . a...
9 (Noem. 11), Răspuns la întâmpinarea A. S.
R. Principelui Ferdinand al Bulgariei
din

663
e

414
417
418

419

9,,

.......

30. (Sept. 12), Ragaz. Ordin de zi către armată.
29 (Oct. 12), Toast la banchetul militar din Tar-

şi a Primarului

413

Regimen-

de “Hanovra

«Carol I», din Metz.:,
Aug.

.

Consiliului

15 (28), Toast la banchetul ofiţerilor de artilerie
cu ocaziunea aniversării a 25-a dela tragerea întâiului foc de tun la Calafat .
14 (27), Răspuns la telegrama Locotenentuluitului

410

procla-

.....

o (23), Ordin de zi către armată pentru direc-ă
tive, disciplină şi pentru desfiinţarea
Dătăii
>
Cuvântare la punerea steagurilor vechi,
din vremea răsboiului, în sala Tronului

lulie

407

la serbarea dela Ateneu pen-

tru jubileul de 25 de ani dela
marea

496

Rusciuk. ....

421
421
422

1902—1903

Ă
ag.

Oct.
»

go (Noem. 12), Reamintiri la masa din Plevna.
»
Plevna. Telegramă către Ţarul Nicolae 1.

Noem.

15 (28), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Le-

»
»

26 (Duc. 6), Alocuţiune către ofiţerii de infanterie.
28 (Dec. 11), Toast la prânzul dat la Palatpentru aniversarea luării Plevnei. . . .
»
Răspuns la felicitarea d-lui G. Gr. Can-

>

tacuzino,

II
lu

428

. ....

giuitoare.

la a 25-a

aniversare

431
430

a luării

Plevnei ... cc...
2 (15), Răspunsla Adresa Adunării Deputaţilor.
6 (19), Răspuns la Adresa Senatului.
. . . .

Dec.
»

423
427

433
434
435

1903.
L

lanuar, 1 (14), Ordin de zi către armată ......
>
»
Răspuns la urările Înaltului Cler, ale
Ministrilor şi ale Cerpurilor Legiuitoare.
»
>»
Răspuns la felicitarea Primarului Iaşilor.
Fevr.

25 (Mart.

ro), Scrisoare

către

D.

A.

18 (30), Scrisoare către d-na Pia Ion
la inaugurarea monumentului
anu

>»

N
i

24

26 (lunie 8), Cuvântare după târnosirea bisericii

Sinaia

. cc...
la

440

la sfinţirea

>»

Mii

441
442
443

serbarea jubileului de 5o

„ani dela înfiinţarea Şcoalei de Agricul-

şi
i.

Pa.

castelului Pelişor . . . . ......
26 (lunie 8), Act de fundațiune după târnosirea
bisericii reclădită a M-rii Sinaia . . .
1 (14), Cuvântare

439

Brătianu
lui :Bră-

>

lunie

:

..

(lunie 6), Document comemorativ

438
439

Sturdza,

Preşedintele Consiliului de Ministri, la
împlinirea vârstei de zo ani... ..
Maiu

437

tură dela Hărăstrău.

lulie

12 (25), Telegramă

către

. .......
Cardinalul

după moartea Papei Leon XIII.
664

445

Oreglia,

. . .

446

1903—1904
Pag.

lulie

16 (29), Toast

Aug.

lui rus de Wologda, No. 18 «Carol I» .
6 (19), Bad-Gastein. Răspuns la felicitările Preşedintelui Consiliului de Ministri pentru
naşterea A. S. R. Principelui Nicolae-

446

Ferdinand . . .......
Bad-Gastein. Răspuns la felicitarea Se.

447

natului

447

»

>

N

Sept.

29 (Oct.

Oct,

29 (Noem.

Noem. 15

12), Toast la pranzul din Craiova,
manevre. ...,

după

la deschiderea

giuitoare

[o

Corpurilor
|.

1.

21 (Dec. 4), Răspuns la întâmpinarea
telui expoziţiei organizate
țiunea

|.

ştiinţelor . ..

.

.

.

453

şi răs-

.....

28 (Dec. 11), Răspuns către delegaţia ofiţerilor de

Dec.

11 (24), Răspuns la Adresa Adunării Deputaţilor.

Geniu la primirea darului făcut de dânşii.

16 (29), Răspuns

.

de «Asocia-

»

>

449

Le-

Preşedin-

română pentru înaintarea

pândirea
|

448

11), Sinaia. Ordin. de zi către armată.

(28), Mesagiu
A

>

în onoarea delegaţiei Regimentu-

la Adresa Senatului. ....

457
458
459
460

1904.
lanuar.

>

1 (14), Ordin de zi cătrearmată. ......

„>

Răspuns Ia felicitările Consiliului de MiMISI

>

II (24), Răspuns

la telegrama delegaților Bănci-

lorsăteşti, întruniţi în Congres la Focşani.

Mart.

21 (Apr. 3), Nicopole 1396—1877—-1902.

Maiu

nicare istorică, rostită la Academia RoMÂNĂ
5 (18), Scrisoare către Preşedintele Consiliului
de Ministrii.
. o...
18 (lul. 1), Toast la masa dată în onoarea Re-

lunie

461
462

462

Comu-

gimentului 2 de Dragoni din Garda RegalăPrusiană.
. .

463
485
487

1904— 1905
Sept.

»

26 (Oct. 9), Cuvântare la Expoziţia Societăţii
agrare.
. cc
..
I (14), Toast la prânzul din laşi ......
2 (15), laşi. Act comemorativ la târnosirea bisericii Sf. Nicolae din laşi. .... .
2 (15), Toast la dejunul din laşi. ......

>

4 (17), Iaşi. Cuvântare la centenarul Seminariul

Oct.
»

»
- >
Noem.

Veniamin ...
.
4 (17)—6 (19), Convorbiri cu Principele Sergiu
Urussof, la laşi. . ..,...
5 (18), Răspuns la întâmpinarea Rectorului Universităţii din laşi. . ........
2 (15), Castelul Peleş. Răspunsuri la felicitările
cu ocaziunea aniversării căsătoriei MM.

Y

LL. Regelui şi Reginei

nd

>

»

15 (28), Mesagiu

la deschiderea

.......
Corpurilor

Le-

_Pag. _

489
490

491
495
497

497

giuitoare
25 (Dec. 8), Scrisoare către Preşedintele Consi-

498

hului de Ministri .. .
26 (Dec. 9), Răspuns la Adresa Senatului. . .
27 (Dec. 10), Răspuns la Adresa Adunării De-

So
Sor

putaţilor . . cc...

5o2

1905.
Ianuar.
»

1 (14), Ordin de zi către armată
......
»
Răspuns la felicitările Clerului, Ministri-

lor şi ale înaltelor autorităţi.
Fevr.

23 (Mart. 8), Mesagiu

Mart.

Legiuitoare
...,..........,
23 (Apr. 5), Răspuns la Adresa Senatului. . .

Apr.
Maiu

1 (24), Cuvântare către Academia Română . 15 (28), Act comemorativ la sfinţirea vasului

»

15 (28), Constanţa. Răspuns la toastul Ministrului Lucrărilor publice . .......

«România.

la deschiderea

. . . .

505

Corpurilor

. .,..... E

666

504

505
509

510

513

1905
Pag.

Iunie

Iulie

Sept.

16 (29), Act comemorativ

la aşezarea

cablului

Constanţa: “Constantinopol
a.
>
Telegrame către Împăratul Germaniei
şi către Sultan la aşezarea cablului Constanţa- -Constantinopol IDR
16 (29), Toast la prânzul din Constanţa.
1 (14), Mesagiu la închiderea Corpurilor LeSiuitoare. . e
2 (15), Sigmaringen. Scrisoare către Preşedintele Consiliului de Ministrii.
. . ...
24 (Aug. 6), Toast în onoarea delegaţiunii Regimentului austro- -ungar No. 6 «Carol I».

22 (Oct. 5), Sinaia. Toast în onoarea delegaHunii l-ului Regiment de dragoni de
Hanovra No. 9, Caro [.......
30 (Oct. 13), Botoşani, Toast după manevrele

din Moldova . . . .........,
1 (14), Toast la prânzul din, Dorohoiu. . .
.
3 (16), Sinaia. Răspuns la telegrama de felicitare a Preşedintelui Consiliului de Ministri pentru aniversarea naşterii A. S,

R. Principelui Carol.

26 (Noem.

8), Telegramă

.

....

aniversarea

căsătoriei MM.

n.

giuitoare.

la deschiderea
.

..

523

524
526
528

Corpurilor

cc.

529

LL.

3 (26), Răspuns la notificarea Regelui Haakon
VII al Norvegiei pentru urcarea Sa pe
Tron e

522

528

Regelui şi Reginei... ,......

15 (28), Mesagiu

520

de felicitare către D.

A. Sturdza la ziua numelui. ....,
- 3 (16), Răspuns la felicitarea d-lui D.A. Sturdza
pentru

515

529

530
Le-

14 (27), Răspuns la Adresa Adunării Deputaţilor
21 (lan. 3 1906), Răspuns la Adresa Senatului.

531
535
536

!
=

Maiu

1906
1906.
anuar.

1 (14), Ordin

Mart.

7 (20), Mesagiu

de zicătrearmată. ......

la închiderea

giuitoare .

April.

Maiu

.

Corpurilor Le-

PR

9 (22), Lugano. Răspunsuri la felicitările pentru
aniversarea naşterii şi a urcării pe tron.
23 (Maiu 6), Lugano. Telegramă către G. Gr.
Cantacuzino, Preşedintele Consiliului,
pentru ziua numelui său. ......
28 (Maiu 11), Lugano.
Răspuns la telegrama
Comisiunii Dunărene
8 (21), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare.

.

.

.

cc...

9 (22), Răspuns la felicitările Ministrilor pentru
jubileul de 4o de ani de domnie.

ro (23), Răspuns la felicitarea

Corpului

Diplo-

matie

»

Act comemorativ Ia jubileul de 40 de ani

de domnie a M. S. Regelui Carol 1 şi de
25 de ani dela proclamarea Regatului.
1 (24), Răspuns laurările Sf. Sinod. ....
>
Răspunslaurările Corpurilor Legiuitoare
>
Răspuns la urările Primarilor din ţară .
2 (25), Răspuns

la felicitările

Inaltei Curți

539

541
542
542
543
544
545
546
549
550
pm

552

de

Casaţie

.

>»

Răspuns

la felicitările

»

Conturi .
ca
Răspuns la felicitările Camerelor de Co-

554

merţ din țară, . .
>
Răspuns la urările Armatei
13 (26), Răspuns la urările Academiei Române .

554
555
536

>»

Răspuns

....
Înaltei

Curți de

la felicitările Profesorilor

şi

Studenţilor universitari . ......
16 (29), Scrisoare către Preşedintele Consiliului
de Minispri ea

553

557

1906 — 1907
Pag.

Maiu

21 (lun. 3), Răspuns la felicitările ofiţerilor de
Cavalerie şi de Marină. ......
>
24 (lun. 6), Mesagiu la închiderea Corpurilor
|
Legiuitoare
........
lunie . 6 (19), Răspuns la întâmpinarea d-lui Dr. C.
Istrati, Comisarul general al Expoziţiei
naţionale din 1906: .........
>

26 (lulie 9), Toast în onoarea

Regimentului

14 (27), Răspunsla telegrama Societăţii Geogra-

fice române .............
19 (Noem. 1), Castelul Peleş. Scrisoare către
dl G. Gr. Cantacuzino, Preşedintele

>

Consiliului

de

Ministri

Comitetului pentru

şi Preşedinte

|

giuitoare.

. .

565
567
567

al.

ridicarea statuei lui

Lascar Catargiu .........,
Noem. 15 (28), Mesagiu la deschiderea Corpurilor LeDec.
>

563

de

infanterie rusesc No. 18 de Wologda
«Carol e . e...
Sept.
29 (Oct. 12), Toast la masa din Ploeşti, după
,
manevre.
.
»
30 (Oct. 13), Cuvântare la inaugurarea lucrărilor pentru aducerea apei in Ploeşti.

Oct.

560

e.

3 (16), Răspunsla Adresa Adunării Deputaţilor.
19 (lan. 1 1907), Toastla prânzul în onoarea dele-

568

569
572

gaţiunilor regimentelor prusiene: i arti-

lerie de gardă şi 1 Hanovrian No. 9 de
dragoni <Regele Carol 1 al României» .

574

1907.
Ianuar.
Mart.

>

1 (14), Ordin de zicătrearmată. ......
"14 (27), Răspuns

către

delegaţii

proprietarilor

devastaţi. .....,....

>

576
577

12 (25), Manifest către țară. cc.

15 (28), Mesagiu la închiderea Corpurilor Legiuitoare
... cc...

.

579

1907
Pag.

16 (29), Scrisoare către G. Gr. Cantacuzino. după
demisia Ministerului prezidat de dânsul.
26 (Apr. 8), Răspuns la scrisoarea d-lui Sidney
29 (Apr.

Wertmar
11), Ordin

î..
de zi către armată.

26 (Maiu 9), Mesagiu la disolvarea Corpurilor
Legiuitoare
.......,..
>
Convorbirecudelegeţia Societăţii Agrare
19 (lun. 1), Convorbiri cu corespondentul din
Bucureşti

al

ziarului

< Wiener

.

POD

14 (27). Mesagiu la închiderea Corpurilor
giuitoare

.

Sept.

Le-

e.

30 (Sept. 12), Sigmaringen.

Răspuns

la felici-

tarea Preşedintelui Senatului la aniversarea luării Griviței .
.
3 (16), Lucerna. Răspunsuri la telegramele pri|
mite dela A. S. 1. Marele Duce Vladimir

şi dela A. S. R. Principele Ferdinand
al Bulgariei cu prilejul vizitei Lor pe
câmpul de luptă dela Plevna. ... .

12 (25), Viena. Convorbiri cu M. S. Impăratul
Austriei şi cu d-nii

Baron

9 (Oct. 2), Galaţi. Document comemorativ la
serbarea botezului a 12 vase de răsboiu.

Galaţi. Cuvântare

la botezul

celor

12

vase derăsboiu. ......
23 (Oct. 6), Toast la masa din Constanţa, după

manevre.

...

cc...

|

28 (Oct. 11), "Foast în onoarea Marelui Duce Vla-

dimir şi a Soţiei Sale...

583

584
586

589
590

591

591

d'Aerenthal

şilswolsky . .

>

582
582

Tage-

blatt» despre răscoalele ţărăneşti . .
7 (20), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare

581

.....

8 (21), Sinaia. Convorbire despre chestiunea
Orientului . cc...

| 593
594
995
597

598

1907—1908

,

Oct.

Noem.
»

Pag.

26 (Noem.

8), Castelul Peleş. Scrisoare către d-l

G. Gr. Cantacuzino, Preşedintele Comitetului pentru ridicarea statuei lui Lascar
Catargiu. .
15 (28), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare
.. cc,
29 (Dec.

12), Răspuns

la Adresa

Adunării

putaților. |.

604

De607

1908.
lanuar. 1 (14), Ordin de zi către armată. ......
>
13 (26), Răspuns la Adresa Senatului.
.. .._

Mart.

April.
>»

Maiu

7 (20), Toast la prânzul dat în onoarea AA. LL.
RR. Principelui şi Principesei Bulgariei.
7 (20), Răspuns lu felicitările Consiliului de Ministri pentru ziua naşterii.
. .

13 (26), Răspuns

laurarea

din noaptea

Urare

pentru

M.

Nicolae I1..,
10 (23), Răspuns la felicitarea Primarului Iaşilor.
24 (lun. 6), Cuvântare la inaugurarea Muzeului
de Zoologie ........
lunie
9 (22), Sinaia. Urare pentru M. S. Împăratul
şi Regele Francisc losif 1. ......
Noem. 3 (16), Răspuns la felicitările Preşedintelui Senatului, P. S. Aurelian, pentru aniversarea căsătoriei.
. . ........
>
14 (27), Răspuns către delegaţia Tulcenilor.. .
>
15 (28), Mesagiu la deschiderea Corpurilor Legiuitoare
... e.

>
>

7 (20), Răspuns la Adresa Senatului

612

Gr2

S. Împăratul

>»
>

Dec.

Gr

Paştelor

trimisă de P. S. Episcop Athanasie al
Râmnicului şi de fruntaşii Valceni .

6 (19), Sulina.

6og
6ro

. . . . .

16 (29), Răspunsla Adresa Adunării Deputaţilor.

28 (1909 lan. 10), Scrisoare către Dimitrie A.
Sturdza, fost Preşedinte al Consiliului
de Ministrii. ......
CR

6r3
613.
614
614

65
613
616
619.
620

1909
1909.
lanuar. 1 (14), Ordin de zicătrearmată.
. ......
»
1»
Răspuns la felicitările Episcopului de
Râmnic-Noul Severin. .......
>
24 (Fevr. 6), Telegramă către Principesa Elena
>
Fevr.

Cuza
. ci
.
Cuvântare rostită la prânzul din seara
de 24 lanuarie ....
......
8 (24), Cuvântare la investitura II. PP. SS. Mitropoliți Athanasie al Ungro-Vlahiei,

>
>

April.

624

625

>»

Primat al României și. Pimen al Moldovei şi Sucevei .......
Mart.

_Pas._

24

625

628

(Apr. 6), Cuvântare la investitura PP. ss,
Episcopilor Ghenadie al Râmnicului-

>»

Noului-Severin şi Nifon al Dunării-de-Jos
Mesagiu la închiderea Corpurilor Legiuitoare
........

3 (16), Telegramă

către

d-nul

T.

Rosetti, la

631

633

moartea M. S. Doamnei Elena Cuza .
7 (20), Răspuns către Principele |. şi R. de co:
roană Wilhelm al Germaniei şi Prusiei,
când a prezentat scrisoarea de felici-

636

tru împlinirea vârstei de 7o ani .
8 (21), Toast la prânzul dat în onoarea A. S.
|. şi R. Principelui de Coroană al Germaniei şi Prusiei . . . .......

637

tare a M. S. Împăratului Wilhelm, pen-

»

»

9 (22), Telegramă către M. S. Ţarul Ferdinand

al Bulgariei, pentru recunoaşterea independenţei Bulgariei.
. ......

>

12 (25), Scrisoare

către Preşedintele

Consiliului

de Ministri, după serbarea jubileului de

70 ani. cc...

638

640

i

INDICE
|

A,
|

Aali-Pașa, Mare Vizir. Coresponden-

ta: ÎI, 127, 249.

Abbazia:

III, 249, 250,

358, 369, 392.

„ tre:I, 128; telegramă către: III, 518;

— Răspuns la punerea, cablului
_ Constanţa-Constantinopol, UI. 543,
: 520; — politică favorabilă Aromâ-

- nilor, III, 601 ; — Misiunile
„schimbate

cu,

pre-

III, 604.

«Templul

care

i adăposteşte sufletul neamului roN mânesc», III, 511; <Aşezământ, îîn
care se întrupează

cultura

noastră

naţională», II], 557; .«Chemată a
„scrie istoria ţerii», Il, 430;— Lu-

556; — Cuvântările M,S. Regelui:

1, 122, 215, 216; IL, 306, 307, 430,

501; III, 27, 69,'70, 71,98, 99, 143,

148, 174, 198, 214, 227, 230, 249,
275, 302,' 329, 338, 352, 356, 358,
512,

556;

Cominicatea

” despre Nicopole, UI, 463 7

485,

Ada, II, 32,
Adakale până la Mecin' (Cetățile
”
„turceşti dela) II, 74.
Adam- Klissi. Descoperirile arheologice la: III, 375.
Administraţia și organizarea ţerii:
1, 29, 40 (descentralizare),

înrădăcinate în

admi-

nistraţie și justiţie), 86,. 95, 111,
118, 130, 185 (primari rurali), 186

II, 316; III, 353;

„ Documente, III, 463; Publică lucra„rea: «Treizeci de ani de domnie

„ (legea poliţiei rurale), "238 (legea
DI comunală), 263 (împărţirea, teritoTială), .263 (mărirea razei comu| nale), 297, 299, 307 (prefecţi), 327

;:a Regelui. Carol 1», III, 276;
— Inxâuzirea Academiei asupra. desvolstării istoriei şi a literaturii 'naţio-nale;. III, 330; Dicţionarul limbii
române; UL, 502, III, 198— 199,
275, 511; Planul dicționarului limbii române întocmit de M. S. Re-

Cuvântări şi Scrisori, III.

'taţiunile, III, 557;—Jubileul de 25
de ani, II, 98; de 40 de âni, III,

57, (vițiuri

. crările istorice, III, 352; Colecţiu-

| nea Hurmuzachi,

ferinţele: III, 302, 510; Biblioteca,
Colecţiuni: III, 112, 385, 557; Do-

- 379, 510,

Academia Română: Statute, I, 84;
. —Solicitudinea pentru înființarea
„. ei; LL, 98; — Numită: « Focarul şti-

ințelore, II, 431;

melor sterpe, III, 512; — Lucrările

Academiei: III, 379, 463, 557; Con-

Abâul- -Azis, Sultanul Turcilor. Scri„soare către, I, 10.
Abdul Hamid, Sultan. Scrisoare că|

„+ gele. II, 511; Chestiunea ortografiei, III, 99—100; Contra neologis-

, (legea. . consiliilor județene), 327
(legi comunale), 360, 377, 378 (lege

_ pentru organizarea Ministerului de
; Interne), 378 (reducerea numărtilui
comunelor rurale), 399, '488, 489
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” (principiul descentralizării administrative); II, 6, 326, 348, 349 (reorganizarea suprefecturilor), 349

91, 138, 145, 153, 244, 294;— A-

admisibilitatea şi înaintarea în
funcţiile administrative), 354 (con-

agricole, legi: 1, 95, 116, 185, 263;

siliu de administrație publică), 407

61,

(legea organică a comunelor), 408
(poliţia rurală), 451, 456, 492, 517,

590,

renda: I, 450; III, 202. 336, 571,577,

578, 588, 618; — Munca, tocmelile
II, 408, 442, 456, 471, 486; III, 35,
178,

577,

578,

579,

588,

607,

608,

610,

612,

617,

604,

620, 634; — Vezi și: Cassa Rurală;
Revolta agrară; Ţăranii.
Agrară (revolta), Vezi Revolta agrară
(1907).

522, 560 (reforma legii comunale);
III, 5, 36, 40, 61 (poliţia urbană

rurală),

160,

62 (înfiinţarea jandar-

Agricultură: I, 29 (agricultură). 95,
98, 257 (concursul plugurilor),

merici), 88 (circumscripții administrative), 89, 137, 145, 146, 152
(legea orgânizării Ministeriului de
Interne), 154, 159 (legi comunale,
județene). 159 (reforma adminis-

263, 297, 324, 328, 379 (irigaţii),

379

(credite

agricole),

379

(un

consiliu special de agricultură,
comerciu şi industrit), 417 (plan
de
irigație);
II, 304
(comiţii

trativă), 177, 190, 201, 202, 218,
243 (descentralizare), 264 (notari),

agricole),

369 (mărirea razei comunale), 401,
430, 454 (tond comunal), 455, 459,

nale

de

354

(comisiuni

agricultură),

regio-

448

(comi-

ţiu agricol), 449 (concursuri agricole), 452 (concursuri de agri-

507 (admisibilitate), 521 (poliţia),
577, 578 (dregătorii administrative),
603 (organizare) 617 (schimbarea
legii consiliilor judeţene), 621 (organizarea Ministerului de Interne).
Adrian (Colonel), Ministru: I, 87, 100,

cultură şi industrie), 453 (cereale),

455, 478,

486,

487,

519;

III, 90,

92 (export), 138, 160, 202, 219, 274
(lege pentru

inființarea

comiţiilor

111, 117; II, 180, 184, 187, 188, 192,

agricole), 294 (pământurile

193.

tinoase din delia Dunării), 294
(sindicate agricole), 333, 335, 341,
355, (agricultura în sec. XVIII),

Advocaţi: lege pentru imbunătăţirea organizaţiei Corpului lor, II,
350;

mlăş-

376, 445, 457, 507, 532, 533 (se-

III, 534.

carea zonei

Aepli(Landammanul). Telegramă către, |, 11.

540,

563,

inundabile a Dunării),

564,

570,

608,

635;

Aerenthal (Baron de). Convorbire cu:
II, 593 —94.

58, 70, 76, 95, 118, 249, 319, 364,

Agrară (chestia): Proprietatea rurală:

417 (lăcuste), 421, 424,

Recolta:

II, 345, 316, 349. 441; UL. 202, 401,
577, 584, 590, 604, 605, 607, 608,

|, 35 (foamete), 38, 40,

432, 452;

II, 329, 380 (secetă), 385, 408, 455,
478;

618, 634; — Improprietărirea ţăranilor, legea rurală: I, 95, 96, 186;
II, 242;—Insurăţei: I, 187; II, 242;
III, 16; — Colonişti în Basarabia:
I, 360, 361;
— Legea vânzării bunurilor Statului: III, 16, 18, 44, 60,

III, 216

(secetă),

219,

243,

278 (secetă), 332 (secetă), 333, 334,

336, 341 (secetă), 345, 489, 498,
(1904, an de secetă), 503 (secetă),
507 (seceta din 1904), 509, 539,
573 (1906, an mănos), 605, 617.

Alba-lulia, I, 316.
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Albanezi: Liga Albaneză, II, 424;
Românii din Tesalia şi Epir aliaţi
cu Liga albaneză, II, 424.
Albeștii Câmpulungului (pietrăria
dela), Il, 551.
Albrecht (Arhiducele), 1, 191; 1], 143,

biei, apoi Rege:
260—261,

331, 390, 393.

470. (ingerințe), 471 (contestări);
ÎL, 294, 296, 491 (lege electorală),
506, 507 (moralitatea votului), 513

nitorul, I, 206;— Corespondenta M.
S. Domnitorului cu: ], 81, 205; —
Comemorat Ja semicentenarul U-

(revizuirea legii electorale), 516,
560; III, 14 (modificarea legii elec-

nirii, III, 625, 627,
Alexandru II, Ţarul

torale), 25, 28, 62, 89, 144, 190,

rient,
—"78:
525;-—
șinău,
II, 20;

siliilor judeţene). Vezi şi: Politica

Alecsandri, UI, 77.
Alecsandri (Vasile), 1, 362, 475; II,

58 -- 60; — Incredințează

222, 501; IUL, 74, 76, 77, 102.

Rusiei, III,

II, 172,
Alexandrescu (Stoica)atentează con.
tra lui Ion Brătianu, II, 547.
Alexandrescu (Căpitan), I, 283.
Alexandria (Egipt), II, 341.
Alexandru, Principele Bulgariei: II,
329,
398.

Alexandru,

335,

337,

Principe

367,

Regal

368,

371,

M.

$.

Domnitorului comanda trupelor de
operaţie din jurul Plevnei, IL, 58 —
60, 64; III, 479; — Cooperarea rusoromână, II, 63; - La atacul dela
Griviţa, II, 69, 70: — Inaintea Plevnei, II, 80. — Felicită pe M. $.
Domnitorul în ziua de 30 Aug. 1877,

Alexandra, Marea Ducesă de Rusia,
Mama A. S. R. Principesei Maria,

397,

1, 343; —In răsboiul din 1877
Tratative: 1, 50), 510, 520,
Consiliul de răsboiu la ChiII, 10;—Soseşte la Ploeşti,
— La Cotroceni, II, 28; —

S. Domnitorului în Bulgaria, IL, 57;
III, 479; —- Convorbiri cu M. S.
Domnitorul la Gorni Studen, II,

Alecsandri (Paulina), soţia poetului

323,

Pro-

Așteaptă cu nerăbdare sosirea M,

internă, partidele politice.

Împărăteasa

Rusiei:

tectorul naţiunilor creştine din Q-

218 (legea electorală comunală),
242,274 (legea electorală din 1884),
553 (legea de procedură electorală), 571 (listele electorale), 617
(colegiui unic al alegătorilor con-

261, 396.

III, 254,

Alexandru cei Bun: [, 309; III, 226.
Alexandru loan I Cuza, Domnul
Principatelor Române. Epoca lui:
1, 246;—Refuzase concesiunea drumului de fier Iași-București, 1, 390;
—Detronarea lui: 1,245, 246, 340;-Cere autorizare de a se reîntoarce
în ţară, ], 81; — reîntoarcerea în
țară amânată, 1, 205; — Alegerea
ca Deputat validată, I, 205;—Partizanii lui, |, 245; — Asigurat de
primire bună de câtre M. S. Dom-

Alcohol, alcoholism: Vezi Băuturi
spiritoase şi Monopol.
Alegeri: |, 49 (lege electorală), 50
(măsuri contra ingerințelor), 93,
244, 245, 263 (sistemul alegerii
consiliilor comunale şi județene),
408
— 409 (alegerile din 1875), 410,

Alexandra,

II, 511;

262.

II, 81; — Apreciază armata română,

:

al Ser-
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II, 81 — 82; — Autoriză purtarea
ordinului «Steaua României», UI,
82; — Decorează armata română,
II, 82; — Primește ordinul + Steaua
României», II, 83;— Se aşează în
casa de locuit a M. S. Domnito-

“ Yului “din Poradim, Il, 96, 98; —Vi-

- Relaţiunile M. S: Domnitorălui
cu:

zita M. S, Domnitorului, II, 99;—

"11,130, 165, 252, 366; 424; —Cores-

” Prezidează consiliu de răsboiu pen“tru împresurarea Plevnei II, 99 ;—
“M. S. Domnitorul la masa lui, II,
"10);—Vine să vestească pe M.S.
“ Domnitorul că s'a ocupat Radofmirița ; cade cu calul în noroiu, II,

“101;
— Felicită pe M. S. Domni-

„pondența

M. S. Domnitorului! cu:

I, 8, 103, 342, 516, 523, 528; II,
„34, 153, 175, 178, 183, 187, 196, 203,
214, 235, 237, 241, 267, 270, 359; —

Amintirile M. $. Regelui despre:
III, 312, 496; — Simpatie pentru
Ion Brătianu, II, 371. — Influența

prevedere, II, 102:;—

în Bulgaria, II, 368, 371;:— Recu:

Admiră devotamentul M.S. Doam-

noștinţa Bulgarilor peritru: IL; 398;

"torul pentru

“nei, IL, 106; -- Vizita poziţiunilor ro-

mânești "din prejurul

— Asasinarea

Plevnei, II,

lui, II, 425, 426.

Alexandru III, Corespondenţa:
II,

"107; In poştalion românesc cu M.

180, 425;— Moartea

lui, III, 218.

Alexandru Ipsilante, Domnul: Moldovei, III, 353; — Domnia lui, III,

S, Domnitorul, II, 108; — Mișcat de

_atenţiunile M. S. Doamnei, ÎL, 111;—
“Corespondenţă cu Impăratul Ger-

379.

|

Alexandru

_maniei în privința răsboiului, II,
"1419; — Destinează 14 ccruci Sf.
- Gheorghe», pentru -gradele infe'“rioare române cari au luptat la

Oldenburg, II, 93, 104.

Alexis, Marele Duce, Corespondenţa
cu, ÎI, 61:
— Vizită,

Alfons,
Alfred,

“Rahova, ÎL, 116; — decorează pe
” Dorobanţii noştri, II, 117; — Feli-

IN, 188,

Regele Spaniei, |, 387.
Duce de Edinburg, III, 172.

Algiu (Colonel), II, 146.

” cită peM S.Domitorul
pentru luarea
Rahovei,IL, 120;-- Primeşte «Virtu„tea Militară», II, 122; — Inştiinţează

Alpi, munți, III, 255. -Altenburg (Albert dc): II, 28, 107.
Alvensleben (Baronului de): II, 215

281, 293.

pe'M. S. Domnitorul de mișcările
"Turcilor în Plevna, II, 137; — Im"brăţişează pe M. S. Domnitorul în
„Plevna, II, 140;— Decorează pe M.
"S. Domnitorul'cu ord. S. Andrei, II,
140; — Trece în revistă, trupele ro-

Ambronn:
248,

Chestia

căilor ferate, I

249.

Amnestia condâmnaţilor pentru cri.

me și delicte politice,1, 15.
Andrâssy (Contele): Inţelegere cu
România, |, 167; — Vederi înalte ;—

"mâne din Plevna; ;—Despre 28 No_emvrie, II, 141 ;— Despre sprijinul
* Românilor, II, 154; — Diferite, în

Tractatul

cu

România, |, 404;—

Scrisoare către: 1, 427;— Convenţia
comercială cu România; Î, 446;—

ii campania din 1877 — - 78 Ti, 132,

„138, 158; LII, 427, 474, 477, 482, 547,

In chestia răsboiului, 1,499;-—Prime-

"592; — Trimite pe Generalul Ignatiev la M. S. Domnitorul, îl, 181;

şte prieteneşte pe Kogălniceanu, II,
50;—Incredere în M. S. Domnitorul,

— Anexarea judeţelor din Basara„'bia, IL, 185, 189, 192; — Izbit de
_ declaraţia energică a M.S. “Dom-

II, 201;—Comunică titlul de Alteță
Regală recunoscut de Austria pen-

'- riitorului

“ru M. S. Domnitorul, IL, 255;—
Apreciat

în chestia dezarmârii, UI,

"200; — In chestia Arab abia: II,
345; -- Solicitudini: |, 250, 354 :—

de M. S. Domnitorul; II,

832.

Andrei
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Sf, Apostolul,

II, 270.

„Andreiu Sf.“, Ordin. II, 140.
Angelescu Alexandru (Colonel şi
„apoi General), Ministru de Resbel,

IL: 146, 546, 561; III, 6.
Anghelescu

(Colonel

Gh.), Inaintat

; General, II, 143, 145.Comandantul
:; Diviziei 4, II, 152; — Ministru de
„ Răsboiu, II, 472,
Anglia: Chestia Orientului, I, 46, 61,

322, 439, 466, 495; IL, 199, 295;—

: Contra independenței României,
I, 108; — Indiferenţa faţă de Ro-

mânia, |, 167; — Ostilă României,

533,

,

260,

Arion

ra
pi

.

560;

IlI, 181,

199,

200; 1229.

"120,

514.

,

Ă

(Ant) Ministru,
121,

123,

1,

136.

100, 111,
Za

Arion (C. C.), Ministru Cultelor și
Instrucțiunii publice; JI,
i
365, „366,
371

3

7

„Arion (Colonel E), IL, 54; a

econ-

- siliul de răsboiu; din 19 August
- 1877, IL, 61, 144; — Insărcinat a
reprezentă ţara la negocierile pen"tru pace dintre Ruși şi Turei, II,
170.
Aristarchi-Bey, ], 451.
|
Armâni; Vezi : Românii din Imperiul
Otoman.
Armata: Organizarea :1, 65, 96, 111
(lege), 117, 124, 134, 149, (legea

|

din 28 Martie 1868), 184, 223, 238,

246 (model francez),:262, 272 (leşgea din 27 Martie 1872), 284, 288,

289, 293, 204, 298, 329: 330,.357,
359,.367, 368, 377: (legea . de. recrutare din 1864), 399, 492, 493;

Ordin, II, 220.

„Apărătorii independenţei. Româmedalie,

nița,

Arad, I, 316.
Arcer-Palanca, II, 166, 220,
Arendași: I, 450; III, 202, 336, sa,
578, 588, 618; — Trusturi, [II,.578;
— Apăsători, III, 588; —- Ţărani
(asociaţi), IE, 618.
(a
Argeș, (județ), î, 114, 285, 284, 596,

M. S. Regelui, (1793-1847 [1).:531.
„miei“,

.

Arab-Tabia, II, 281, 344; Vezi: :

207,

Antonia: Maria Ferdinanda, Infanta
: Portugaliei, Principesa deHohenzollern, Mama A. S.R. Principelui Moş„tenitor al României.
II, 294; UI, 172,
„Antonia Maria de Murat, Bunica
„Anuneiata“,

342, 401, 570. ae,

Argetoianu (Maior), II, 145, ja
Arghiropolu, (Gr.) Ministru, l,.87.
Arhiva Statului: Ii], 83, 112,236,

Fratele M S. Regelui (1841—1866),
532,

191,

], 122,

Argeșului (Episcopia, 1), 308 319; IL,

357; — Chestia tractatului de comerţ, I, 384; — Convenţia comercială cu: III, 5, 202,533; —Relaţiuni
diplomatice cu: I, 250; Ofiţeri englezi la manevrele noastre, 370;
— Un împrumut în: 1, 410;
— Starea
socială în Anglia judecată de M. $.
Domnitorul 1, 366- —367;—
La lupta
dela Nicopole (1396), III, 467; —
Chestia Poloniei, III, 381.
|
Antim Ivireanu!, Mitropolit,
III, 181.
Antolinez, Pictor, II, 314,
Anton, Principe de -Hobenzollern,
Il, 531,

139,

Argeș, râu,|, 34; 11,.213; LII, 200.

favorul Angliei, II, 314; — Contra
intenţiilor dușmănoase ale lui Bis-marck îndreptate împotriva noa"stră, II, 328;In chestia recunoaşterii independenţei României, II,

44;

- III,

Apolon,

514, 527; 11, 552; 11,78...

|, 404; — Afacerile noastre necu„ noscute în: Î, 437; — Se așteaptă

I, 32,

Ape:. legea asupra regimului apelor

II, 265, 350, 351; 380, 382; 402,
412, 413, 442, 479; 487, 538, III,

II, 124;.135, :287.
4
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săi

.)

63, 75, 93, 116, 122, 126, 131, 139,
140,

146,

179,

220,

252,

263,

274,

293,

342,

343,

357,

3170, 450,

540,

5.
Corpuri: IL: Il, 12, 78, 239, 448;
—al II-lea: III, 78, 239, 423;—al
Ml-lea:

III, 54,

156, 208, 565,

— al IV-lea: III, 54, 208;

566;

— Divi-

zia IV, II, 401.

Garda

Pănători:

398 (din 1848).

II, 11 (B. 3), 31 (B. 2), 174(B.1),
285 (B. 2), 452 (B. 9), 565, 566

10,

140,

193

(lege

de

or-

|,

367

(32

263.

steaguri

11

şi

12

de

Artilerie

și 4 de

lor vechi din timpul râsboiului și

împărţirea altora nouă în 1902).

şi ure-

Muzici militare, UL, 28.
Arsenalul Arimatei: 1, 85; IL,
111,

547; —

280,

286 : INI,

Căzărmi,
146,

|, 153,

278,

153.

Garnizoane: 1, 82 (laşi), 278 (Bucureşti), 448; II, 296,

Clubul garnizoanei

III, 146, 179, 230

(Roşiori), 415 (pregătirea: serviciul

din

Bucu-

reşti, I, 406, 407.
Cercul Militar din Bucureşti, II,

de recunoaştere şi cercetare; buni
călăreți), 560.
Cai, remonta: |, 36, 87; III, 415.

482,

Cassa

Infanteria: |, 82, (reg. 7), 96 (Dorobanți),

III,

ganizare), 220, 231 (lege).
Serviciul Sanitar: 1, 330 (ambu-

Roșiori), 417 (strângerea steaguri-

Cavaleria: |, 82, 118, 208 (Roşiori), 281 (Călărași şi Roşiori), 285,
287, 318 (Călăraşi), 325 (Călăraşi),
434; II, 155 (Călăraşi), 412 (4 reg. de.
Călărași), 548 (Cavaleria este: aadăochiul

Stat- Major: |, 420 (harta ţetii):;
II, 116;

nouâ), 369, 372; II, 44 ("0 steaguri),
414; IL. 176 (st. nouă p. reg. 9,

330, 430 (fortificaţii) ; IL. 412, 558;
III, 73, 75, 105, 131, 156, 244 458.

mobilizării,

Vânătorilor

din Ploești), II, 565

Sfeaguri:

52 (flotilă), 293 (marina), 515, 546
(flotila la 1866). 560, 595 (12 vase
de răsboiu), 596, 606.
Geniu;— Fortificatii: 1, 118, 280,

4),

Griviţa), 472 (Batal. 1), 546 (B. 2);

lanțe); III, 93 (legea asupra),

Flohla şi Marina: II, 413; 1,

chea armatei»);

X, 82, 206 (Batal.

tal. 2); II, 236, 237 (Vânătorii dela

(reg. 2), 281 (reg. 2), 377 (artilerie
judeţiană); II, 219, 329 (reg. 1 și
2), 413; III, 420 (reg. 2; 14 regimente), 571; — Pompieri III, 62,

|, 21, 26,

281 (Batal.1), 285 (Batal. 4), 290 (Ba-

(B. 2). — (Monumentul

Artilerie: |, 118, 157 (reg. 2), 216

postul

orășenească:

84, 176, 330; II, 163, 297.

de

dotatiune

a oastei,

IL, 149; IL, 485;— Legea pensiunilor,

III, 38,

117 (reg. 8), 124 (reg. 5),

153 (reg. 2), 157 (reg. 7), 211 (reg.

Codul penal al oastei: |, 109, 184
(tribunale militare), 185, 399; Il,
193 (reforma codului penal), 203.
Ministerul de Răsboiu. Ministru,

4), 280 (reg. 1), 280 (reg. 6), 281
(reg. 2, 3, 8) 282, 286 (reg. 4), 318,

325, 377, 434, 454 (reg. 3, 6), 493;

1, 20, 65, 109, 457; II, 427, (IL, 122,

Hi, 175 (reg. 13 de Dorobanţi),
412
(14 reg. de Dorobanți); III, 46 (reg.

317 şi passim.

3) 146, 571,
Miliţii: 1, 184, 223, 254, 262,

Ofițeri, 1, 24 (în mişcarea dela
11 (23) Fevruarie 1866), 65, 82, 124

"265, 285, 286, 289, 325, 330.

(masa comună), 134, 145, 185,286,
313, 319, 334, 368, 374, 454, 458;

Grăniceri: |, 223, 254, 282, 287.
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XII, 93 (legea

ofiţerilor), 140

organizării

poziţiei

M. S. Domnitorul), 25 (jurământul
în armată), 25 (actele Șefului armatei), 25 (onoarea militară şi datoria soldatului), 25 (rugămintea
colectiva în armată), 25 (misiunea
soldatului), 65 (ordinea), 78 (disciplina prusiană), 83, 109 (bătaia
în armată), 152, 208 (perseveranța

(ofiţeri în rezervă),

357, 414, 415 (ținuta; cunoştinţe ştiințifice şi teoretice: «profunde, solice, depărtate de superficialitate»),
419, 431, 449 (comandanții), 460
(şefii de Corp), 540; — Subofiţeri,
grade inferioare: Î, 126, 149 (re-

angajeri), 150 (funcţii civile rezer-

și credinţa), 230, 269, 279 (calea
ierarhică), 282, 293 (eiubiţi dis-

vate excluziv subofițerilor), 265;
III, 137, 140, 161, 179 (cadre de
subofiţeri), 244 (legea cadrelor),

ciplina,

faceţi

giune»),

305 (abnegaţiune,

dintrinsa

o

reli-

sacri-

Şcoli militare:Școala militară din

ficiu), 312 (onoarea), 324 (zelul),
375 (spirit ostășesc), 456, 497; II,

Yaşi, |, 40; II, 412; — din Bucu:
rești, |, 312, 448; IL. 413; III, 122;
-— din Craiova, II, 412 ; — Școala
Superioară de Răsboiu, II, 412;—
Şcoala de aplicaţie pentru Arti-

(armata să fie așcoala ordinei, a
disciplinei, a datoriei şi a patriotismului»), II, 1 (devotament), 8

lerie

42,

414,

451.

şi Geniu,

II, 412;

64, 207, 246, 458, 463, 477, 561

(vitejia), 23 (cinstea către steag),

- Şcoli re-

gimentare, |. 280, 286, 330, 448;
II, 457; — Şcoală de tir, II, 391.
Îustrucţia :1,65, 83. 164,183, 184,

223, 230. 265, 269, 280, 281 (conferinţe militare), 282 (stricta observere a diferiteloramânunte), 286,

406,

414,

415

(a«dis-

pedepsită numai odatâ), 416 (severitatea aspră nu conducela ade-

vărata

162, 343, 414 (principii de urmat în instrucţia și educaţia tru-

disciplină),

430,

449,

450

(ordinile nu se supun la înterpre:
tări; ordinul se execută, nu se discută), 609, 622.
Serviciul: 1, 149, 151, 152, 184,

pei), 415 (directive), 423, 430. 449,
450 (o nouâ ordine de bătae), 450
(conferințe, critice, iniţiativa), 451
(studii; examene: cunoştinţe pozitive, desvoltarea dreptei judecăți; — Moralul soldatului dupre
«propria noastră purtare»: lovirea
să dispară din armată), 452 (judecata, voința: sentimentul datoriei
şi al ordinei), 508.
Regulamente: 1, 183, 286; IN, 453
(Serviciul interior pentru toate tru-

377, 492; [i, 412, 452; III, 452,
Exercitii : |,

82,

281,

290,

373;

II, 402, 477; III, 263.
Councentrări, Manevre: |, 13, 34
(concentrare față de pretenţiile
Turciei),

113,

163, 165,

166, 184,

281, 324;

IL, 397, 401, 402 (Ta-

bară

Țigănești

dela

și

Roman),

412, 452, 473, 474, 477; IL, 13,

pele).

182
datoria,

343,

rul omului). 416 (greşalăîn armată

287, 290, 330, 434, 493; II, 207,
296, 436; III, 12, 38, 63, 93, 140,

Disciplina,

142,

ciplina este temelia armatei», ea
ase razimă pe dreptate, pe arta
de a porunci»), 416 (pedepsele ofiţerilor) 416 (în aplicarea pedepselor să se țină seamă de caracte-

(Tabară

288 (regulele

jurămân-

dela

Furceni),

282,

tăbăririi), 290 (tira-

liori), 292, 293, 294, 330, 339, 369

Jul: |, 21 (jurământul armatei către

579

"(tnanevrele din 1874),;370, 371 (cri“tica 'M. 5. Domşitorului), 376,429,
431,

432,

” “tonarea);
-:140,

183,

434, 440,454,

III, 13, 15,
184,

493; (can-

54,

193,

208,

526,.565,

597,

78,79,
263,- 399,

aia: 415, 422, 423, 448, 449, 452,
i 456; 504,

606..

'Mobilizare: 1, 434; II, 582, 583,
588,

618,

Răsboiul neatărnării: (vezi Rasoo)

“Inspectii : 1, 278; 279, 280, 281,

(502, 284, 288 (Inspecţia M.. S.
„. Domnitorului din 1872), 448, 454,
486; III,

444, 423,

Armament,

449,

sole:

1, 65, 86, 87 (proiect pentru îmbună* tăţitea armelăr), 102, 117, 125 (puşti

.peusiene), 125 (tirul. cu puştile. cu
e"ae) 126, 134 (legea înarmării), 184,
:279.(baioneta), 406 (cumpărătoare
":de arme), 430 (arme nouă); II, 234,
391,-558; LL, 140” (arme cu repeti- ziare), 146, 1153 (puşca- cu repeti-

tie), '499; 508, 534;

.

;.1, 65 (îmbrăcămintea), 279 (tunica,

. Găciuli, ține-epolete, cureaua ledun"celor, cureaua sub- -bărbiei, raniţe,
”-. cravate, gulere, etc.) ; II, 219; IN,
„zi 98, 508;

: % 58 (hrana), 85 (solda ofiţerilor
în neactivitate),.102 (datoria pen*- tru aprovizionarea armatei), 185,
303: (soldele ofițerilor: afară de fluc-

„tuațiunile - bugetului),

i = «Virtutea. militară este cea mai

* scumpă şi nobilă moştenire “a na“iunii române» II, 523;
— «In Ro"- mânia“ armata este -o instituţie
populară, . iubită şi

cinstită»

“II,

-

556,:.

Oidine d. zi 'cătțe: armată:
: Vezi tabla dela. începutul. volu.
mului,
Arolsen, II, 282.
„Arseniev, Vice-Amiral tus, ur, 314.
Arte, [, 122, 200 (Palatul Belelor-

" Arte), 304, 479; II, 314; 317; 404.

Asachi (Gh), UI, 347.

450.

echipament,

„lungile: perioade istorice. 1, 456;

303: (legea

soldelor), 494; III, 203 (spor :de
:.1€fi căpitanilor. și maiorilor), 244
“:(legea' soldelor).
a
î” Solicifuiiini pentru armată: din

= partea M: $. Regelui: Am venit să

Asia: II, 74, 177; UL, 513, 514, 600.
“Asigurări,

Contra

secetei, III, 539.

Asis-Bei, Colonel turc, I, 371, 374.

Atena, I, 140, 439; — Răspuns către
" Rectorul Universităţii din Atena,
!
“TU, 397.
Ateneul Român din Bucureşti, III,

412, !

i

Atica, III, 513, 514,
:
Athanasie „Episcopul Râmnicului No“ulâi Severin. Răspuns la felicită- rile trimise de: III, 612, 625; = In"“vestitura ca Mitropolit al: UngroVlahiei, III, 628; — Lucrarea sa.is- torică despre Eparhia Râmnicului
"Noului Severin, III, 629.

Atonului (Muntele), II, 52,
Aurelian. (P. S.), Ministru Agricultu-- rii, Comerţuluiși Lucrărilor publice: II, 77, 415, 126, 209; — Ministru
"-Cultelorși Iâstrucțiunii publice, II,
480, 488, 491, 499, 569; Ministru
" “Lucrărilor Public-e,
II, 19,27;—
Ministru de. Interne, III, 379, 388,

392, 394, 395, 402, 411, 481;—

"creez. un viitor» (1886), 1,: 26; —
“aAm
izbutit :să creez 'o armată
" “despre tare Europa - vorbește : az

Preşedintele Academiei: Române,
"IUL, 463; — Președintele Senatului,

IN, 447, 497, 542, 615.

-“X1877) cu respect» ; II, 130; uPrin

Austro-Ungaria, Intenţii pașnice cu:

-“ armată România '4 putut străbate

I, 11;.— Influența. austriacă, scade
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:.la Pera; Austria lucrează la Con-

-:438; — Convenţiuni postale, Î, 186;
— Convenţiune telegrafică, Ţ, 264;
— Convenţiuni: I, 93, 98, 179, 398,
II, 15; — Legături de vecinătate:

stantinopol contra României, I, 33;
"— contra unei eventuale indepen-

denţe a României, |, 108;— ostilă
României, |, 33; 117, 140; <Principatele în acelaş: sac cu Turcia»,
I, 1403; — Urmărind politica de
„cutropire în Principatele Române,
„. ÎN, 383, — 384, — Frederic II, Regele Prusiei, despre politica Austriei în Principatele Române, [II,

11, 332, 503; III, 254, 255, 392, 491;

— Comerţ, ], 257, 314;—Tractate
de comerț, |, 384, 393, 403, 423,

- 424, 426, 427. 446; IL, 202;— Ofieri austriaci la manevrele noastre,
I, 369; în vizită, |; 430; — Șeful

Statului Major al armatei Austro-

383. — Legăturile de amiciţie cu,

Ungare în

I,"71,; 148; II, 201; Chestiuni po- litice, 1. 314; Presa austriacă accentuează bunele relații cu Ro- mânia: ], 193 ; — Atenţiuni față
de noi, , 445; — Incredere in: I,

S. Domnitorul, IL.

Regimentul

zollern

la Dunăre,

IL,

600; — România

va întinde

mâna Austriei şi Rusiei în chestia
- Orientului, III, 593—94;-- Chestia

„Dunării, 1, 509; IL, 173, 423; ;—Ches-

-; tiunea Porţilor de Fier, 1, 314;—
Lucrărila Porţile de Fier, [11,254;—

Regularea: hotarului dintre Româ-

: pia şi: I, 179
— Chestia
;
liniei. de

fruntarie, IIL,: 15; — Convenţia de
extradare dintre România și AustroUngaria, III, 394, 395; — Căile fe„ate Austro-Ungare, Î, 179;— Con-

Averescu

de: fier, |; 238, 257, -264,

«Carol

(General

A1), Ministru

de Răsboiu, III, 580, 583, 590,591,

-607, 619,

Avril (De), Corespondenţă cu Mous;
Î. 33,

tier,

106.:

Ă

:

Axelov (T.), Consul. General aal Gre“ciei. Acreditare, |, 421...
Azarian Efendi. Răspuns către, HAL
205.

:

B.

ae

|

Babelsberg, localitate, II, 391::
Bacău, I, 235; Il, 534; 11,55.
Bacceli, Ministru de Instrucție al
Italiei. Răspuns la comunicare, III,
359.

:

Bădărău
ție,

:

E

(Al. A.), Ministru de Justi-

III, 508,

522,

534, 544,562.

Baden, I, 125.
Baden-Baden, 1, 165.
Badenweiiler, II], 50.
Bahna, II, 411.
Baia, II, 452, 494.
-Baiazid, Șultanul, Ameninţă. Bizan:

1: venţie pentru juncțiunea drumuri" lor

Austro-Ungar

II, 393; — In

chestia succesiunii. la Tron, II,
„422; — Chestia Orientului, II, 199,

249,

71, 112, 314, 438, 443; II, 384; II,
a
354, 383.

254 -- 255; —

E Zădărniceşte ințenţiunile dușmă- noaseale lui Bismarck îndreptate în
potriva noastră, II, 328—29.—Doreşte: asigurarea dinastiei Hohen-

614;—
19,

I», II, 392, 111,284, 523.— Diferite: |,

"la noi, II, 234; — recunoaşte independenţa României, ll, 249 ;— Alege
„titlul de Alteță Regală pentru M.

III,
167,

256, 257, 314, 327, 427, 1, 198;—

443; — Laudă atiludinea României

din ajunul! răsboiului, II, 50;— Numeşte un ministru plenipotențiar

România,
cu: I, 11,

Relaţiuni

297,

Aa

țiul, III, 467; — Lupta dela Nicopo-

le (1396), TI, 465, 468, 469;-—Trac:
„tat'cu

Sârbii, II, 471.

,

Băicoianu (Locotenent-Colone!),

II,

145.

Baker (Colonel), Corespondent ai
ziarului «Times», pe câmpul de
luptă, îl, 87.

Bălăceanu (1). Agent politic al Principatelor-Unite la Paris. Primit de

Bismarck, 1, 3 ; — Convorbire cu

Bismarck, I, 4;—Telegramă către:
I, 5; — Ministrul Afacerilor Străine, I, 447; — Convorbire cu An=
drâssy, II, 201; — Insărcinat să reguleze corespondența oficială la

Viena, II, 254; Telegramă

din Vi-

ena, II], 255,
Bălașa Doamna, I, 477.

235, 242, 268; III, 110, 424, 469,

Bălcescu (Nicolae), |, 475.
Băldana-Fundata. (comună),|, 115,
Balmoral (Castelul de), III, 186.

Bălșan (Maior), I, 287.
Bamberg. Aprecieri asupra ţerii, II,
250;— Scrisori către: II, 283, 314.
Banca Naţională, I, 382; II, 389,
III,

36.

Banca României, I, 389.
Bănci: agricole, II, 452;
177,

202; — de

scompt,

Bartsch von Sigsfeld (Colonel), Salută în persoana M. S. Regelui pe
«Căpitanul încununat de glorie»

și pe c«Eroicul Conducător»

al ar-

III, 488.

române,

matei

Basarabi (Dinastia), 11, 317.
Basarabia,

|, 417, 524; — Pierderea
județelor din Basarabia: II, 171,
198,

Balcani, |, 116: II, 45, 170, 121, 156,

519;

38.

33,

III, 29,

Bârsca (râu), I, 179.
Bârsescu (Maior), 1, 286.

173, 183, 185, 188, 189, 192, 194,

Bălan (Căpitan), 11, 146.

486,

răsboiu din 19 Aug. 1877; Șef al
Statului Major General, II, 61—62;
— General, Ministru de Răsboiu,

III,
I, 331;

159,
11,

217,

225—226,

218,

227, 229,

239, 249, 256, 454; III, 495,
Bateleyns de Foselaert, Consul Belgiei, Î, 217,

Battemberg (Alexandru), LI, 83; —
Prânzeşte
Poradim,

cu M. S. Domnitorul
II,

ja

108.

Băuturi spiritoase, 1, 79 (cărciumi
deschise prin sate de Evrei), 311
(Evreii falsifică rachiul). 330; III,

136 (taxe asupra spiritoaselor), 336.

Vezi: Monopol.
Bavaria (Principesa de), |, 113.
Baziaș, ], 192.
Bechet, 1, 287; 11,*8,

304, 348; — sătești (populare), III,

Beck (Mareșalul); Toast în onoarea

asupra:

Belgia. Relaţiuni diplomatice cu Ro-

430, 436, 462, 540, 577; — Legea
Bani,

III, 75. — Vezi

Moneta,

303, 438;
86, 87.

lui, III, 392.

Credit,

etalonul, [, 48, 168,

II, 421,

519;

Băneasa, |, 367, 372.
Banhans, ostil României,
Barboşi, |. 525 ; II, 6,

mânia, L, 105, 141, 142, 202, 217,

II, 75, 83,

341; — Tractate

202; —
E, 403.

nia e destinată

comerţ

a deveni

Belgia

Dunării de jos>, | 439, 444, 484,
Belgrad, [, 374; 1, 509, 510, 511.
Belgradjic, ÎI, 152, 188, 191.
Bengescu, (Intendent-Adj.), II, 145.

.

Bâriad, |, 94, 433; II, 473, 475, 499;
IM, 56, 293, 500; — Liceul 1, 499.

Barozzi (Colonel),
şinau, I, 515; —

comert cu, III,

cu III, 562; — România urmând
exemplul Belgici, I, 142;— »Româ-

Bărcănescu Dimitrie (Maior) II, 38,
144.

de

Convenţiunea de

Trimis la ChiIn consiliul de

Benoit, Consilier de legaţiune, Trimis
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al Prusiei în Polonia, are le

gături

de spionaj

cu La

Roche,

Secretarul Domnului din Moldova,

II, 381, 383, 384,
Berg, II,
Berindei
Ministru
305, 321,
Berlescu
Berlin, ],
113.

250,

5341.
(A), Colonel, II,
de Răsboiu, III,
329; - Apreciat,
(Căpitan), I, 287.
1, 3, 4, 96, 100,

Schimbare
144 ;—
275, 295,
III, 339.
106,

112,

271—72,

365,

392,

395,

356,

445, 446; 1, 155, 218, 232, 293, 313,
328,

330,

331,

335,

343,

346,

357,

359,

362,

365,

378,

379, 456;

III, 133, 254. 262, 474, 517,

„. «Berliner Tageblatt»,

de România, II, 314; —Intenţiunile
lui zădărnicite la Viena, II, 328;—

ziar, III, 586,

588.

Bibliotezi:a Academiei Române (Vezi
Academia Română); -a Fundaţiei
Universitare Carol 1, III, 106; —
din Sigmaringen, II, 422.
Bibra (de), |, 449.
Biela. II, 40, 48, 62.
Binefaceri: î, 39, 69, (Comitetul centra] de binefaceri), 70; III, 10 (subscripţii publice).
Biserica: Vezi Culte.

Bismarck (Comitelc dc). Declaraţie
despre chestia română, I, 3; —
Despre alegerea Principelui Carol,
I, 4; — Despre demonstrațiunea
anti germană, ], 250 ;— Ostil României, I, 393;
— Primire binevoitoare lui T. Rosetti, I, 406 ;—
Ameninţă ruperea relaţiunilor din

în atitudinea

dușmă-

noasă contra noastră, II, 329;
— Convorbirea cu D. A. Sturdza,
II, 330; — Cerc rezolvirea chestiei
evreeşti și realizarea convenţiunii
căilor ferate înainte de recunoaşterea Independenţei, II, 344 ; —
In chestia Arab Tabia, II, 346: —
In chestia recunoaşterii independenței României, II, 357 ; — 362 ;
— Ion Brătianu la: II, 375; — Corespondenţă, relaţiunicu M. S.Regele:1, 272, 315, 338, 395; IL, 372,
379.

Bistriţa. I,
Blaremberg
loncl), II,
Blaremberg
tițici, II,

101.
Const., (Locotenent-Co144.
(Nicolae), Ministru Jus141.

Bleichrâder. Influenţaîn chestia
evre-

iască

şi în

răscumpărarea

căilor

ferate, II, 294, 356, 359, 364, 365.
Bobricoff, Colonel rus. I, 369, 513.
Bode (Locotenent Colonel), Comandantul Regimentului de Dragoni
de Hanovra No. 9 Carol, III, 421.

Boemia,

La

lupta

dela

Nicopole

(1396), IL, 467, 469, 470.
Boerescu (B.), Ministrul de Justiţie:

], 170, 189; — Ministru Afacerilor

451;

Străine: 1, 332, 343, 344,355, 360,
361, 383, 400, 415, 425, 426, 440;
II, 327, 331, 339, 355, 383, 388, 414;

1, 500; II, 372; -- In Congresul

— Vice-preşed. al Camerei, 1, 247;
— Contra lui Kogălniceanu, I, 197;
— In chestia evreească, II, 328.

cauza

Căilor

ferate, 1, 446,

— In chestia Orientului, |, 485,
- 510; — Părere asupra răsboiului,
din Berlin, II, 238;— reţine Pute-

Boerescu (C.), Ministru

rile Mari de a intră în legături cu

Cultelor şi

Instrucțiunii publice, III, 47, 50.
Bogdan (Căpitan N.) In recunoaştere la răsboiu, II, 38; — Rănit de
moarte, Îl, 87.

România, II, 293; — Presiuni penîru răscumpârarea căilor ferate şi
pentru rezolvirea chestiei evreeşti
II, 294, 313, 314; —Paralizează bună-

Capitan Nicolae

voinţa Împăratului Germaniei faţă

dan, vas
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de

răsboiu,

Lascar BogUI,

595.

DE
Sai

Bogot, Il, 67, 99, 100, 107, 108, 120,
128, 137, 141, 148; II, 427.
Bolintineanu (D.), 1, 475.

Brătianu D. (Căpitan), II, 145.

Bonifaciu IX (Papa), Contra Turcilor, Il, 465.

Brătianu (loan): Intervederea cu Principele Carol, I, 1; — Aduce la cu-

Borănescu Gh, (Colonel), TI, 147.
Borcea, III, 84, 85.
-

Bosforul, II, 525; III, 469.
Il, 110, 332; IM, 468, 469.

Botoșani, I, 303, 421; III, 10, 11, 526,

"827,
Boteanu

(Colonel),
Nicopole

- Franţa, I, 148;
— Apreciat de Im- păraţii Rusiei şi Austriei, I, 486;
— In misiune la.Impăratul Francisc Iosif, Il, 198; — Apropierea
"- cu Austro-Ungaria, II, 201 ; — La

II, 146.

(1396),

III, 467;—

Congresul din Berlin, II, 215, 218,
371; -- Simpatia

Germaniei, II, 371;
— In misiune
la. Bismarck, II, 373, 375. -

III, 469; — Prins în luptă, (IL, 470;
-..— Desrobit, III, 471.
Bouree. Contra Ministerului liberal,

Ministru

117,

Bran, trecătoare, II, 466.

i

-::464,

Marchizatul

de

Finanţe:

31; — Ministru
76,

Rozianu.: Convorbire cu Domnito“rul, II, 325.
Brâncoveanu
(Principele). In mi“ siune, II, 295,
:
Brandenburg,

Țarului Alexan-

dru II pentru: II, 371; — In. audi- enţă la Principele de Coroană-al

Sfătueşte ca Mircea: Vodă să: înceapă lupta „la Nicopole. (1396),

i,

|

2; — Chemat telegrafic dela Paris
la Diisseldorf, IL, 4;— Duşmănit în

Boucicaut (Mareșalul de). La lupta
dela

Ea

noștință rezultatul plebiscitului, I,

Boscamp, Rezidentul
Poloniei! la
Constantinopol, III, 384.
Bosnia,

misiune,II, 278; — Moartea lui, TI,

156.

100,

111,

I, 16,

27,

de Interne: 1, 74,
120,

121,

123,

136;

455, 472; — Președintele Consiliuilui şi. Ministru de Finanţe, |,

482; — Președ. Cons. Ministru de
Interne şi ad-interim la: Finanţe:
1, 508, 521; II, 27; — Preşed. Con»

:
de, III,

siliului, Ministru: de Interne și ad-

Branicki (General Comite). Chestia
Poloniei, 11], 382.
Brașov, |, 179, 316, 317, 428, 450;

„ Preşedintele Consiliului şi Ministru Lucrărilor Publice,
II, 227, 245:

465,

472,

473,

interim

—

IN, 331, III; 465, 468.
Brassey.

In consorțiu

403,

491,

256,

257,

: 139,

185,

267, -538;
486.

Brătianu
şinău,

514;

I, 390..:

tru de. Interne:" II, 291, 305, 323 ;

— Preşedintele Consiliului de Mi„nistri şi Ministru al Lucrărilor
„Publice, II, 338:— Președintele Con-

(Căpitan), Trimis la ChiII,

144,

-

siliului

Brătianu, (D.), Ministru, 1, 87;
— Pri.
„mit-de

al Agritulturii,

une, II, 261, 267; — Preşedintele
„Consiliului de Ministri şi ' Minis-

II, 8,:28, 166,
IUL, 16, :37, 90,

1, 515. Maior, Șeful secţiunii

- topografice,

Consiliului de Mi-

" Comerţului şi Lucrărilor Publice
şi ad-interim la Culte și Instrucţi-

Braila, |, 249, 278, 281, 282, 324,
„329,

Preşedintele

nistrii, Ministru
pentru calea

- ferată Iași— București,

la Răsboiu, II, 77, 126;—

Ministrilor

şi

Ministru a!

- Agriculturii, Comerţului si. Lucră“rilor publice: îl; 355, 383;
— Pre-

Napoleon II], 1, 119;
— In
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„:gedintele Consiliuluişi Ministru de

345;

-. Finanţe,II, 414;— Preşedintele
Con- siliului, Ministru de Finanţe şi adinterim la Răsboiu: Il, 443, 459,
Preşed. Consiliului . Ministritor. şi
Ministru de Răsboiu:II, 480, 488,

—

Atentatul

contra lui, LL,

422, 547;—Bolnav: 11, 331, 344-345.
= 362, 376, 388; — In chestia evre=
cască: Il, 308, 313, 325, 389; — In
: chestia

succesiunii

la - Tron;
II,

: 400; — Sărbătorit, II, 431 ; — Corespondența cu Regele : 1, 4, 5,

491 499, 508; — Preşed. Cons. de
Ministri şi Ministru de Interne:lI,

303, 304, 447 ; LI, 52, 253 — 254,

..513, 520, 555; — Președintele Con“siliului, Ministru de Interne, adinterim la Afacerile Străine, II, 538;
"— Preşed. Cons. şi Ministru de In„ terne, IL, 546, 551; — Preşedintele
Consiliului, Ministru de Interne şi
- ad-interim la Agricultură, Comerţ,

392; III, 43; — Numeşte pe DomIA nitor «Steaua României», II, 422;
— Moartea lui, III, 107, 108; Apreciat

de

Rege:

Î, 78,

80,

106, 112;

II, 172, 232, 234, 376, 379, 431;.IIl,
188, 440, 441; — Capela dela mormântul lui, III, 127;
— Monumen-

Industrie şi : Domenii, II, 561;

tul din București, III, 127, 440.

: Preşedintele Consil. de Ministri ;
„-XIL, 4, 6; — Preşedintele Consiliu- dui de Ministri şi Ministru ad-interim ja Răsboiu, III, 19, 27; — Membru.onorar al Academiei Române,
VII, 148.
Contra amânarii desbaterilor
“Constituţiei, I, 33; — Judecă situația internă foarte gravă, |, 147;—
- „după culise, ], 153; — atins -de
"afacerea ' Macedonski, I, 154; —
In. opoziţie, L, 409, 417, 447, 449;
"— Tribun popular, |, 487; — Pro-

Brăhianu, vas de răsboiu, III, 592,
Brătianu (loan I. C.), Ministru Lu_ Crărilor publice, IIE, 192, 275, 295,

cesul Ministrilor Conservatori,. II,
:41;
— Asistă la convorbirea Dom„Witorului cu Consulul Rusiei, I,
1.517; —. Tratative cu Marele -Duce Nicolae pentru cooperarea ar„matei române, II, 2; — In vre-

|

305, 321,

329,

379,

388,

„412, 431,4 42;-—Ministru

394,

403,

Afacerilor

Străine, IL, 457, 500; - Ministru; de
„ Interne: III, 579, 580, 583, 590, 591,
607,619; ;— Preşedintele Consiliului
- de Ministri, Ministru de Interne şi
ad-interim al Afacerilor Străine,
- AI], 636.

Brătianu (Pia Ion), Condolcanţe pentru moartea lui Ion Brătianu, III,
108; — Răspuns la felicitările pri- mite dela: III, 187 ; — Scrisoare
către, III, 440— 441,
Brătianu (o soră a lui 1. C.), 1, 107,
Bratter (C. A), corespondent al zia-

rului

«Hamburger

Nachrichten»,

—

; Convorbire :cu Regele, II, 599—

“În privință. ajutorului de dat:Ru-“şilor, II, 45;—Stărue a se. da aju„tor Buşilor, II, 47; — In consiliul
"de: răsboiu din 19 August 1877,

Brebu, comună,I, 119..
Breslauer. Morgen- zeiteng, ziar,

„mea

răsboiului,

: pentru

II, 37,

38,

45;

602.

m

VL, 582.
Brestovăţ, II, 96, 97, 180, 182.
„Breughe! (|. ), Pictor, II, 314,
Brevern (Baron), Comandantul Ar-

trecerea armatei române în

- Bulgaria, II, 61; — Aşteaptă la Turnu-Mâgurele pe. Domnitorul vic“torios de. pe câmpiile de luptă
(1877), IN, 484 ;.— Accidente, II,

: tileriei de gardă rusească, II, 92,
Bruxelles, I, 165, 406.
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Bucecilor (Culmea), II, 497.

173, 187, 191, 192, 193, 195, 201,

în fierbere, I, 467 ; — Comitetele
revoluționare bulgărești din România, |, 467; — Bande bulgare armate din România în Turcia, |,
467;
— Răsboiul din 1877—78; II,

218,

28, 39, 48, 53, 63, 71, 74, 90, 120,

Bucova, II, 137.
București, |, 11, 17, 20, 52, 54,
98,

520;
142,
217,
388,

100,
237,

II,
156,
230,
431,

102,
266,

110,
371,

125,
372,

154,

69,
162,

383,

461,

37, 82, 86, '87, 90,
158, 166, 180, 214,
315, 333, 356, 358,
439; III, 16, 24, 80,

129,
216,
359,
234,

129,

213,

305,

317,

318,

381,

Alex,

|

rănit, II, 97,

(General

C.), Ministru

147.

Budişteanu

de Râsboiu, III, 241, 245, 253, 266.

Budişteanu
II, 144.

he
ț
E
E

163,

Domnitorului

românească,

II,

397;—

Admiraţia Bulgarilor pentru Domnitor, II, 398; — Domnitorul aclamat în limba română, II, 398; —
Bulgarii doresc a trăi în pace cu
noi, II, 399; — Relaţiuni comerciale
III, 304; — De încheiat convenţie de comerţ cu: III, 605; — De
încheiat convenţiune pentru frun-

(Locotenent), II,

(Colonel),

383; — Vizita

în limba

144,

Budișteanu

161,

la Rusciuc, II, 397; — Mitropolitul Bulgariei salută pe Domnitor

359,

394 ; II, 467, 468, 472.

160,

Bulgarii au găsit azil în România,

Budapesta, 1, 192, 313, 316; II, 393,
Budişteanu

157,

HI, 424; — Ajutorul dat de România Bulgariei, III, 426 —427;
— In
chestia Arab Tabia: II, 368, 371,

75, 110, 162, 173, 195, 218, 237,
„265, 320, 373, 402, 460; II, 210,
248, 432, 532; IIE, 48,:109 130,
169,

154,

pinarea Domnitorului
la Vidin,
II, 205; la Rahova, II, 206;— Primirea Domnitorului în: II, 219;—
Ospitalitatea oferită Bulgarilor în
România: II, 324, 337;— Colonia
bulgara din România, II, 336;—

239, 453, 601; - «Bucureștii să fie
cea mai prețioasă podoabă a Regatului României», II, 432 — aizvorui vieţii noastre politice», Ul,
239; — «temelia unităţii române»,
II, 468; — «Capitală, unde bate
inima țerii», II, 469. — Primăria
comunei Bucureşti: 1, 20, 62, 69,

152,

148,

180, 194, 205, 206, 208; — Intâm-

Nicolae (Locotenent),

taria dunăreană,

III,

605; —

Con-

flictul cu: III, 370; —Relaţiuni prieteneşti cu România, III, 429;— Pri-

Bugete, Vezi Finanţe.
„Bukarester Tagbiatt“, ziar, III, 599.
Bulgăreni, II, 65, 67, 79.
Bulgaria. Mișcarea bulgărească, 1,
105; — Uneltiri polone în Bulgaria, Î, 105;
— «Cheia unei mişcări în Bulgaria o avem în mână

mirea călduroasă a Regelui în Bulgaria (1907), III, 428 — 49;
zuințe pan-bulgare, III, 599;
cunoaşterea independenţei
riei, II, 640 ; — Diferite:

— Nă— ReBulgaII, 235,

236, 246, 253, 255, 267, 316, 323,

aici», I, 105;—Insurgenţii, I. 116;

329, 398, 399, 482, 494, 562; III,

— Bande de insurgenți pe teritoriul român, I, 116 ; — Revolta
înnăbuşită de Turci, 1, 116;
— Agitaţia contra suzeranității Turciei,
I, 433;
— Comitete revoluționare,

11, 39, 81, 176, 282, 291, 307, 319,
396, 412, 420, 477, 479, 481, 547.
Burdujeni, III, 587.
Burgundia, la lupta dela Nicopole

(1396), III, 465, 467, 469.
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Burelianu (Maior), 1, 285.

|
|

Buzău, 1, 369, 370; II, 548.
Buzău (județul), Hotarul dintre Ro-

mânia și Ungaria în, I, 179;—Episcopia Buzăului: 1, 308,309, 310;

3

|

III, 199.

|

1, 514.

Căi de comunicaţie. Vezi: Lucrări
,
|
|

430,

Căi Ferate: Concesiuni şi răscumpărarea : |, 390 (consorţul dela 1862),

|

248, 249 (speculaţiunile frauduloase ale lui Strussberg), 250, 261,

tia C.

389 (Ches-

M'a costat mai mulţi ani din vieață»), 390, 391 (convenţiunea încheiată cu Societatea pe acțiuni

cureşti), 222 (punctul Vârciorova),
222 (linia proiectată Craiova —Pe-

troșani), 283 (o cale ferată pe la
Vulcan), 295 (Bucureşti — Piteşti),
311 (Pit
— Vârcio
eş
rova),
ti337 (Vâr-

din Berlin), 392, 393 (imprumutul
pentru drumurile de fier), 394, 395,
396, 398, 402, 405 (75 de milioane
410

Societăţii

414, 416

părarea),

din

564,

(Bucureşti-— Pitești), 188 (București
— Galaţi), 188 (ramura Iaşi). 188
(Sucea
— Roman)
va , 193 (Iţcani—
Roman), 221 (Roman--Galaţi—Bu-

FE. co afacere iritantă, care

lei avans

540,

Bârlad), 188 (Roman— Galaţi). 188

Fe-

rate), 337, 338, 359, 366 (Bleichrăder & C-ie), 379, 382,

532,

—Roman), 133 (Suceava—Iaşi, Roman), 133 (Bucur—eşt
Ploeşti
i), 187
(Bucureşti— Giurgiu), 188 (ramura

270, 271 (Consorţiul Berlinez), 272,
273, 274. 298 (anuitatea), 302,
Câilor

515,

— lași), 122 (Bucur—eşt
Galaţi)
i , 133
(Giurg
— Bucure
iu
şţi), 133 (Galaţi

berg), 131, 133, 140,221 226, 238,

(Companiile

486,

Linii: L,86,(Suceava — Iaşi, Galaţi,
Focşani, Bucureşti), 102 (Bucureşti

390 (concesiunea din 1867), 98, 116,

323, 327

455,

570.

120, 123, 126 (obligaţiunile Struss-

j

442,

Căi Ferate Române: LI, 447 (în.
naugurarea întâiului drum de fier

203, 219,:232, 237, 244, 252, 264,

publice.

]

365, 366, 367, 368, 369, 373, 376,

382,

conceput, condus şi isprăvit de
Români), 456, 476, 478 (linii nouă),
529 (tarife), 537, 557, 558 (căi ferate de 71 milione lei); III, 26
(administraţia), 75, 132, 160, 161,

C.
Cahul,

venţiunea pentru răscumpărarea
căilor ferate), 359, 361, 362, 363,

ciorov
— Tymos,
prin valea Praa
hovei), 354 (Galaţi— Marea Neagră),

Berlin),

359 (Roman —Vârciorova), 379 (Pitești — Vârciorova), 390 (laşi —Bu-

423, 426,430 (răscum-

433, 438, 445 (Consiliul

de supraveghere din Berlin), 446,

curești), 424 (Ploeşti — Predeal),
431 (Plocşti—Câmpina), 514 (Mărăşeşti— Buzău); II, 54,230 (Constanţa

450; [l, 6, 172, 173 (Direcţia), 294,
309 (loan Kalinderu însărcinat să
trateze la Berlin chestia răscumpărarii căilor ferate), 314, 316, 330,
335 (Bancherii din Berlin cer monopolul tutunului drept garanţie
pentru plata cupoanelor), 336, 343,
344, 345, 352, 353 (capitaluri naţionale), 355, 356, 357, 358 (con-

— Cernavoda), 231

(valea Praho-

vei), 265 (București— Cernavoda)
352 (linia Moldovei), 352 (Ploești

— Predeal), 352 (Buzău —Mârâșeşti),
353 (Bucureşti— Constanţa), 410
(Ploeşti — Predeal), 410 (Buzău—
Mărăşeşti),

a

411

Con— ti
(Bucureș

Ş

sfanța),' 411 (Bucureşti — Vârciorova), 447. (Mărăşeşti — Buzău), 537

- (București — Fetești),
-—Ţândărei),

Călugăreni, II, 11, 85, 124.
Câmpineanu (loan), “Ministru, Justiției, T, 508, 521; LA 27; ;— Minis:
tru Justiţiei şi ad-interim la Finanțe; ÎI, 77, 87, 118; =: Ministrui Finanţelor : ÎI, 126, 172, 174,

557 (Făurei

557 (Bârlad— Vaslui),

557 (Bucureşti
— Călărași — Fetești);
UI, 16 (Craiova— Calafat), î6 (Vas-

lui - laşi), 16 (Dorohoiu-—Iași),

209, 227, 241, 245, 261, 267, 383; —

89

(Dorohoiu— Huşi), 443 (valea Prahovei).

Ministru

Linii de juncliune :cu cele din
Austro-Ungaria:
238,

264,

297,

|, 179,
314,

353,

"428, 438; UL, 139.

222,

ad-interim

416,

417,

Ministru Afacerilor Străine: II, 291,

-

305,

II,

410; —

căilor

ferate

către Statul

“tea lui, III, 397;
- Rege, I, 178.
Cantacuzinesc

—

Legea

213, 224, 337, 343, 344, 855, 360,

514, 515,

48, 49, 51,

Președintele Consiliului de Mini-_stri-şi Ministru de Interne: III, 331,

2,

333, 337, 344, 358, 508, 522, 534,

541, 544; — Preşedintele Consiliu" tui'de Ministri, Ministru de Interne
-și ad-interim al Afacerilor. Străine,
- III, 562. ș— Preşedintele Consiliu:

Călărași, I, 94; II, 151; II, 85.
Calimachi- -Catargi, Ministru, 'I, 197,
Călinescu (General), II, 460.:
Calinic “Miclescu, Mitropolitul Un-

lui și Ministru de Interne, II, 572;

" gro-Vlahiei, Î, 418, 428; „II, 118,

: — La cununia AA. L.L. R.R. Prin'cipele Ferdinand și Maria, III, 172;
-- Dar pentru- răsboiu, Il, 33; —

551, 560.

Domnul

Moldovei,

II,

Corespondenţa:

380.

Câinăul,

râu, ], 370.

1], 38.

361, 383, 393;— Ministru Finanţelor: [, 400, 415, 425; 426, 437; -—

„111, 153, 155, 166, 181, 195, 219,
". 8329; III, 110, 152, 419, 474, 486, 561.

Callimachi,

(Neamul),

de

Cantacuzino (Elena Gr), Condoleanțe către: III, 321.
Cantacuzino (Gh. Gr.), Ministru -Lucrărilor publice : 1; 209, 210, 241,

organizării,

516, 527 ; Il, 5, 6, 7, 20,21,
"29, 32, 38, 43, 45, 47,

— Apreciat

367.

ale

Român,

505,

II, 211;

Cantacuzino (Dr. Const.), Efor al
Spitalelor Civile, III, 442.
Cantacuzino (Ecaterina Gh), III,

res local, III, 232, 264, 304, 342, 357,

520;

I, 408, 410;

Candiano-Popescu (Loc.-Colonel),
In misiune, ÎI, 178; General. Moar-

Pentru: exploatare, III,

* TUL, 293.
Calafat, 1, 192, 287,

525.

III, 466.

„. 140;— Legea căilor ferate de inte507,

la Justiţie,Il. 513, 520,

Câmpulung,

” căilor noastre cu cele din Austro-Ungaria, I, 360, 361; pentru
- răscumpărarea unei părți a liniei
Roman-— Vârciorova, [, 424, 426;—acţionarilor

Industriei,

19%,

Ateliere, Gări, Magazii: III, 139
(Gara din București),
139 (atelierele
din gara Iași), 145 (Gara centrală),
232, 292 (Magazii cu silosuri),
Legi: legea drumurilor de fier,
Î, 111;:271, 273; pentru legarea

Pentru cesiunea

Agriculturii,

Comerţului și Domeniilor: I, 491,
499; — Ministru Agriculturii şi

!
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433, 842,

581,

III, 210, 234, 360 ,
603.

Cantacuzino (G. C.), Ministru de Finanţe; III, 241, 245, 253, 266, 275,
295, 305;— Moartea lui, III, 321,
Cantacuzino ([.), Ministru de Justiție: Î, 16,

27,

31,59;—Ministru

Finanţe, 1, 209; — Trimis
tinc, |, 81.

Cantacuzino (Spătarul

la

de

Ce-

Mihail), cti-

torul m-rii Sinaia: |, 428; III, 234,

440, 443,
Cante nir (Principele
istoriograf, Î, 455,

D,), Cronicar,

Cantili (G.), Ministru Cultelor și Instrucțiunii

publice;

Cantili (General),
pol,

II, 291, 305.

La

Dolni-Netro-

147.

IL, 103,

Capităneanu (Maior), II, 144.
Capitanovce, sat, II, 180,
Caracăl, III, 139.
Carcaleţeanu (Maior), 1], 146.
Carlos. (Don), la masă în Poradim,
JI, 90.

CAROL I, Domnul şi Regele României :
Aniversări, jubitezri: Ziua nașterii: |. 73, 282, 233, 234, 277; 11,
464,527; III, 7, 612, 303, 541; —Ser-

barea jubileului de 70 ani: III, 637,
638,
169,

641; —- Nunta:
171:

172,

173,

1,

125,

147,

174,

176,

177,

189, 190, 193; III, 210, 212—215,
217, 221, 227, 339, 358, 366, 497,
117,

133,

125, 126,

ani de domnie:

134;—

40

557

—

561,

III, 526, 531, 538,
573;

— 524;-Jubileul
al regimentului
Hannovra No, 3,
—526;-—50 ani de

Cuvântări

-— Jubitcul

de 25 ani ca
| de Dragoni
«Carol I»: III,
militărie, III,

și scrisori, — III.

177,

302,

390,

544. —

316;

pentru

II, 204, 213,

Vizita

la

Con-

recunoașterea

suzeranității otomane: |, 33, 36,
46, 56, 129. — In Crimea, la Livadia, |, 165, 168. — La Viena, |,
315,321. —- Asistă la îmmormântarea Împărătesei Elisabeta a Aus:
triei, LII, 319. — Vizita oficială
la
Berlin, II, 254. — Călătoria în Spania, |, 207. — Vizita la Belgrad,
II, 509. — In Rusia: III, 310—316,

de 25 ani ca şef al regimentului
Austro-ungar, No. 6 «Carol I>: III,

523
şei
de
324

165,

216,

stantinopol

543, 546, 548, 552, 553, 554, 555,
356,

I, 34, 39, 77, 115, 133, 192,
227,
233, 239, 244, 327, 408, 410, 440;1l
,
219, 343, 344, 349, 366, 380, 389,
394,

396, 406; LII, 146, 485, 499. — Ca.
lătorie în Apus: I, 113, 125, 147,

509, 529, 615; —
25 ani de
domnie : III, 105, 108, 109, 112,
115,

| 586; — Ceneral Feldmareșal al armatei germane, III, 637—9.
Binefaceri, daruri, subveuțiuni :
pentru: Școala normală «Carol I,
1, 26; — Fundaţiunea Universitară
«Carol I» : 1, 106; — «Fundaţi»
unca Carol- Elisabetas: III, 10, 175,
2717, 278, 280; — «Orfelinatul agricol Ferdinand»: III, 299—300 ;
— Azilul Elena Doamna, I, 322,
325; Sinagoga din Bucureşti, 1,
26; — Subvenţii pentru Dicţiona:
rul Academici Române, II, 502
;
— Premiu de 5.000 lei pentru cea
mai bună «istorie populară a răsboiului», II, 168; — Dar pentru Capela română din Paris: I, 90, 518;
— Armată, II, 1, 33; — Statul
ui
din lista civilă: |, 22, 34, 38,
85,
— Săteni, III, 215 ; — Săraci,
II,
403; III, 290; — Monumentul
lui
1. C. Brătianu, II, 128; — Statua
lui Lascar Catargiu din Bucureşti,
TI, 568. Dar Sultanului,I, 129,
Călătorii, vizite; Sosirea în ţară:
Î, 11, 12; 11, 504, (reamintire);
III,
109, 546, — Călătorii prin
țară ;

689;

44

319. — La Rusciuc, II, 397. — Primit în Bulgaria. ca liberator, TI,
220; — Primirea călduroasă în Bul-

II, 80—82;

zita câmpurilor

de. luptă

din Bul-

|

Chestia abdicării proiectale: |,
147, 213—216 (mişcarea din Plo-

eşti), 224 (scrisoarea către Puterile
Garante),

225, 228, 231, 241, 244

(scrisoarea din

«Gazeta

de Augs-

burg), 245, 246, 273, 274,
La inaugurarea: Uzinei de gaz,
1, 265;—Statuei lui Mihaiu Viteazul, |, 375, 384; — Fabricii
'de chibrituri, II 282; — Canalizirii Dâmboviței; II, 404;—la punerea pietrei
fundamentale a Podului Carol 1,

sunt
grijile

Porţile-de-Fier. III, 262; — Noului
a!

Curti

de

Conturi,

III,

chiar la cuartierul
483; —

răsboiului,

II,

Oboselile
136;—10

și
ore

călare flămând şi foarte obosit,
II, 140; — Intrarea în Plevna: II,
138—140; «Plevna rămâne cheia
răsboiului>, II, 200.—Răcit în răs„boiu, II, 149; — Drumul dela Poradim - Nicopole în iarna anului
1877, Ul, 483
— Intrarca
;
în București după răsboiu : Il, 158, 159,
170; III, 546; — «Nu Mă jeluesc
de greutăţile ce le-am întimpinat»,
II, 550; — Reamintire la masa din
Plevna (1902) despre răsboiu, III,

ID, 81; — Inaugurarea: a marei tă-

31.

reduse,

Meu»,

ieturi în brațul Sulinei, III, 206;—
Pajatului de Justiţie din Bucureşti,
III. 239; — Lucrările portului Constanța, III, 259;— Lucrărilor dela

palat

consiliu de răs-

II, 99; — In bivuac, la 4 km. de
inamic; culcat îmbrăcat pe o targă,
II, 104; — 56 de ore nedesbrăcat,
II, 106; — Scrie cu degetele amorțite din cauza frigului din odaia
de locuit, II, 106; — «Incomod pentru Ruşi», II, 111; — In mijlocul
focului dușman, II, 113; — Numit
«Steaua României», II, 122; — In
ajunul căderii Plevnei: momente
grele, II], 481— 483: «Toate rațiile

garia (1902), III, 428, 432;
— Vi-

garia, III, 484—485.

-- In

boiu pentru împresurarea Plevnei,

III,

„În răsboiu: Primeşte comanda
superioară a tuturor trupelor de îm:
prejurare a Plevnei: II, 58; III, 477,
479; — Trecerea Dunării, III, 480;
— «Domn, ofițeri şi soldaţi, ne vom

425 — 426; — Revederea

locurilor

de bătaie din timpul răsboiului,
III, 437;— Comunicare istorică despre Nicopole, rostită la Academie,
HI, 463.—485;-—Răsboiul, «rămâne
o pagină neperitoare în cartea ursitei scumpei
noastre Românii»

face datoria»: IL, 76; — «Ostenelile
şi lipsurile Imi priesc>, II, 70; —
«Toată noaptea în ploaie neîncetată, cu hainele ude înaintea Plevnei», II, 82;
— «38 de ore în picioare, înaintea Plevnei», II, 82;
— Decorat pe câmpul de luptă cu

II, 485.

Despre

datorie

și economie :

«Dumnezeu ştie viitorul... din
te-ne să ne mulțumim întru
face datoria», Î, 14, 45, 486; II,
— In timpul crizei financiare

Crucea «Sf. Gheorghe», II, 83;—
O noapte în Poradim, II, 86; —
In cortul: răniților, II, 87; — Comandă 100.000 oameni, II, 91; —
Expus să fie ucis, II, 94; —<In
"elementul Meu», II, 95; — Descricrea luptei din 30 August 1877,

1901:

«Spre

a se ajunge

para ne
328;
din

cât de

curând la. restabilirea creditului
nostru pe temelie sănătoasă, pri-

vesc ca o datorie

690

de a ușură şi

-

Eu

sarcinile

Statului»,

III,

386;—

«Economia se impune tuturor
trep-

telor

sociale

ca și Statului; ea tre-

bue propovăduită şi cinstită
de o
potrivă ca şi munca», II,
389.
Despre lege, libertate, relig
ie şi
caracter : UI, 70; — «Lib
ertatea
nu are ființă decât prin
lege»,
II], 24-—0;
«Orice dreptate purcede dela Dumnezeu»,
I, 243;

— “Fără religiune nu pot

fi sim-

țeminte înalte», III, 49 ;
— «Fără
instrucținne nu se pot
înţelege
aspiraţiuni naţionale», III,
49;—
«Caracterele, mai mult
decât talentele, hotărăsc soarta popo
are-

lor, III, 558,

Despre limbă şi istorie: | I, 444;

Privire istorică asupra veac
ului al
XIX-lea, HI, 348, 349, 350; —
Despre revoluția dela 1848: III,
305;
— Despre generaţia dela 1857
, 1],
626—627; — Privire asupra
celor
50 ani dela Unire, III, 626; —
Apoteoza Unirii, III, 628; --- Desp
re
monu
:< m
Monu
ment
e
ele
n
sunt iste
toria vie a popoarelor», III, 237
;
— Despre limba românească:
II,

501—502; III, 70, 100, 330, 511; —

236, 244, 307; — Podul: «Che
ia

aur a unui
238.

Fundaţia
Binefaceri,

Fundatia
E,

UI,

105,

de

viitor străluci, III,

Carol-Elisabeta. Vezi

universitară „Carol
106,

107,

227,

228,

Şcoala normală de învătălori

„Caroi 1“, 1, 26 (fondată în amintirea sosirii M. S. Domnitorului
În ţară), 36, 37, 89.

„Regele

Carol“. Vas de comerț:

III, 307, 309, 513,

Carol Hettingen, nume fictiv
luat
de M. S. Domnitorul Carol
, Ia venirea în tară, |, 41,
Carol (Principele). Nașterea,
sărbătorirea: III, 185, 186, 189, 194,
195,

528;

boala

şi însănătoșirea:

III,

340, 344, 352; — I-ducaţia
naţională: III, 344, 346; — La târn
osirea

Mănăstirii Sinaia,

III, 442; — Ca-

lătoria pe Dunăre (1904),
III, 486;
—- La: târnosirea bisericii
Sf, Nicolae din Iaşi, III, 490,
491; —
Academia Română,
III, 510; —
Punerea cablului Constanţa-Co
nstantinopo!, III, 516,

Carol-Anton de Hohenzollern (Prin-

poezia poporală: III, 101.

Despre patrie şi natiune.

«România modernă este făcută
de
Români», II, 117 ; — <Naţiune
a
română
însăș familia Mea», II,
14; — «Inima Mea nu bate decâ
t
pentru fericirea României», I, 255;
— «Numele Meu să fie înscris alăturea cu acele ale fiilor prea
iubiți ai patriei», II, 416,

„Carol I“. Regimente în armate-

cipele) : In chestia plebiscitului, |,
2; — Comunică aprobarea Rege
lui Wilhelm pentru alegerea A.
S.
Principelui Carol, 1, 4 ; — Natura.
lizaţiune, I, 61, 62; — Determină
„intervenţia împăratului
Wilhelm
în favorul României, II, 330 ; —

Solicitudini

pentru

ţara noastră,

II, 533 ; — Nunta de aur, II, 514;
— Moartea, II, 531; — Notiţă bi-

ografică despre: II, 531.

le austroungară, germană, rusească
şi sârbească. (Vezi numele Statelor din cari fac parte armatele).
„Carol“ (Bateria), III, 419,

Corespondenţa cu M. $. Regele:

1, 1, 2, 11, 12, 62, 100, 104, 108, |
115, 146, 153, 191, 196, 206, 225,

Podul „Carol I«: UI, 84, 235,

69r

244, 270,

302, 304, 307, 311, 314,

333,

340,

337,

344,

351,

356,

361,

sa

363,
408,
465,
515,
154,
232,

364,
416,
484,
526;
170,
233,

366,
423,
494,
LL,
188,
248,

369, 383,
428, 437,
495, 498,
5, 20, 27,
199, 201,
251, 267,

389,
443,
504,
47,
216,
273,

401,
449,
509,
129,
227,
276,

Cassa de Depuneri:

280,

291,

307,

312,

330,

333,

443, Vezi şi: Peleș, Sinaia.
Catargiu (D.), Sublocotenent, II, 144.
Catargiu (Lascar), Preşedintele Consiliului de Minsitri şi Ministru de

324,

Cassa Rurală: III, 264, 578, 585, 604.
Cassa Şcoalelor, III, 264.
Castelul Peleş: 1, 408, 411, 427,

428, 429; II, 231, 389, 497, 498; III,

343, 355, 358, 361, 364, 367, 374,
377, 383, 388,390, 393,395, 396, 421.
Caroi Anton (Principele), Fratele
M. S. Regelui. Vezi Anton.
Carol Anton Frederic de Hohenzollern-Sigmaringen, Bunicul M.

Interne: I, 16, 17, 23, 27, 31, 232,
240,

S. Regelui.

III, 465.

"Carp (Anton), Ministru Agriculturii,
Comerţului

şi

264,

276,

277,

300,

332,

Il, 379; LII, 47, 50 ; — Ministru de
Interne: Il, 105, 132 141; — Preşedintele Consiliului și Ministru
de Interne, Il, 147, 153, 162, 172,
179, 193; — Preşedintele Consiliului, Ministru de Interne și ad-interim la Răsboiu, III, 204; — Pre:

Carol XII, Regeie Siediei, II, 526.
Carola, Î, 315, 363, 364; Il, 174.
Industriei,

253,

343, 344, 354, 360, 361, 383, 392,
400, 415, 425, 426, 428, 436, 441;

Caro! Ludovic (Arhiducele), I, 192.
Carol1V ImpăratulGermaniei, III, 464.
Carol VI, regele Franţei. L.upta dela
Nicopole,

1, 220; II, 304,

486; IL, 18, 279, 357.

şedintele Consiliului și Ministru de

Dome-

niilor: III, 579, 580, 583, 590, 591,
607, 619, 636.
|

Interne: III, 221, 223, 241.

Răspunde acuzărilor aduse de Ge-

Carp (P. P.), Ministru de Externe:
I, 209, 210;—Ministru de Externe

neralul Tell, 1, 395;—In luptă cu
opoziția: I, 408, 468 ; — «Prea mult
la putere», I, 449; — Reprimă agiţiile şi uneltirile revoluţionare, |,

şi ad-interim la. Instrucţiunea publică: 1, 213, 224;
— Ministru Cul-

467 ; — Ales șef al partidului con-

telor și Instrucțiunii publice, I, 447;
— Ministru Afacerilor Străine, III,

29; — Ministru Afacerilor Străine

servator. reconstituit, II, 423; —
Scrisoare către: I, 346 : — Apre-

şi ad-interim

ciat: 1, 245, 467;

dustrie,

la

Comerţ

Agricultură, In-

şi Domenii:

III,

Statua

33, 38, 147, 154, 162, 180, 194, 204,
221, 233 ; — Preşedintele

lui

III, 568, 603.

Lascar

Catargiu

Bucureşti, III, 568,

«Lascar

Consili-

Catargiu»

din

603.

vas de răsboiu,

III, 594.

ului ad-interim, III, 169; — Preşedintele Consiliului de Ministri şi
Ministru de Finanţe: Ii, 265, 366,

Caterina,

371, 378,

Catina (Căpitan Nicolae), [, 286.
Caucaz, 1, 524; Îl, 66.

Impărătcasa

tia Poloniei,

|

Carp (Sevastia P.), III, 367,
Carpaţi (Munţii), 1. 450; II, 470, 501,

Rusici. Ches-

III, 381.

Cercassoif (Generalul), II, 217.

552; III, 123, 206, 238, 444, 631.
Cassa Bisericii : III, 402, 410.

Cerchez (Colonel), comandantul infanteriei în răsboiu, II, 51; -- In
consiliul de răsboiu din 19 .August 1877, II, 62 ; — Inaintat . ge-

Casa de asigurare contra foametei
şi epizootiei, I, 95.

6g2

neral, II, 143, 146; — Comandan.
tul divizieia 2-a, II, 152.
Cernat Al. Colonel, I, 124; General, Ministru de Răsboiu: I, 321;

II, 27, 208, 209,

227,

Cica (Căpitan), II, 144. Ciocârlan, numit comisar special al

241, 245,

247 ; — In consiliul de răsboiu din
19

August

1877,

II, 61;

—

numit

Comandant de Corp, II, 61:; — Comandaniul armatei române de operaţie; atacul dela Griviţa, 1, 68;—

Insoţeşte pe M. S. Domnitorul în

guvernului român, după căderea
” Plevnei, UI, 151.
Ciorogârla, II, 234.
Cismegiu, grădina, III, 124.
Colentina, |, 371,
Comerţ: 1, 53 (Comercianţii din Bu-

curești), 98, 130 (export), 135, 181,
220, 263, 295, 298, 323, 324, 329,
366, 379, 402, 450; IL, 6, 8, 74, 354,

Plevna, II, 139; — Inaintat general de divizie, II, 143; — numit

442, 453 (export de vite mari), 519,

Șef

—

138, 178, 184, 202, 237, 243, (pre-

Ocuparea Vidinului şi Belgradgikului, ÎI, 188; — La generalul
Drenteln, Il, 217.
Cernăuţi, III, 588.
Cernavoda: ÎL, 230, 411; III, 82, 235,

țul cerealelor), 355 (comerțul în
secolul al XVIII), 401, 402, 429,

al

Statului

Major,

II, 152;

545,

430,

Buzăului,

merelor

|],

535, 564, 556;

de

Comerciu:

II, 453; Ca-

II, 350;

Firme “comercială,

Codul

de Comerţ:

II, 507.

III, 5, 17, 118,

231, 356;

:

Tractate și convenţii de comerț: 1,

353, 384, 403, 410, 428, 424, 436;
II, 256, 407, 455, 537, 556; III, 5,

181.

Chiliei (Braţul), cerut de Ruşi, [[, 22;
Talvegul Chiliei, II, 276,
|
Chincea, proprietar în Oltenia, II, 38.
Chișinău, |, 513, 515, 517, 523 ; II,

14,

91,

178,

Constanţa

320.

!

(Portul), 1, 250 ; II, 230,

275, 497; INI, 52, 53, 84, 140, 237,

2, 6, 10.

244, 252, 258, 259, 264, 307, 401,
localitate, 11, 311.

499, 514, 515, 516, 518, 519, 597,

Chițu (Gh.), Ministru Cultelor şi Instrucțiunii: |, 455, 472,

482,

598.

489,

Constanţa.

508, 521; LI, 27, 77, 118, 126, 209,
241,

131,

mere de Comerciu: III, 18, 60,
554;-. Societăţi anonime, II, 453;
Societăţi comerciale şi economice,

310; LII, 200.

227,

515,

104,

Burse de comerţ, III, 60; legea
burselor III, 401; lege asupra Ca-

Chesarie, Episcopul Râmnicului, Il,

Chislehurst,

498,

'84, 90,

354;

Cernăvodeanu (Colonel), 11, 145.
Cernosubov (Colonel), II, 66,
Cetate, Il, 37, 38, 44.
Cetinie, I, 81.
Cheia- Buzăului, hotar între România şi Ungaria, |, 179.

Episcopul

III, 9,

Burse pentru mișiți şi samsari [I,

236.

Chesarie,

557;

245,

513,

520;

Soborul

dela Constanţa

(1415), 111, 472, 473,

Ministru

Constantin, Mitropolitul Vraţei, întâmpină pe M. S. Regele la Plevna
(1902), grâind câtre morţi : «Sculaţi-vă din mormintele voastre, Re-

Justiţici, II, 472; — Ministru de
Interne: ÎI, 480, 488, 491, 499, 508.
Choiseul Gouffier (Comitele), Ministrul Franciei la Constantinopol,

gele vostru a venita vă mulțumi

III, 353.

pentru
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vitejia voastră»,

III, 432.

Constantin (Marele Duce). Pe câm=
* pul de luptă, Il, 102.
Constantin Racoviţă Voevod, 1, 309.
Constantinopol: 1, 50, 54, 105, 127,
168,

352,

357,

433,

444,

466,

499,

500, 518; IL, 46, 48, 199, 329, 363,
81;

LII, 380,

382,

600.

384,
,

469,

513,

Conta (Vasile).Contra revizuirii Con-

stituţiei, II, 336; — Ministru Culte-

lor și Instrucțiunii, 11, 414.

Copou, 1, 157.
Corabia, II, 31, 49, 50, 53,
61,

63,

479,

65, 153,
480, 486.

174;

Cornea, Vicepreședinte
I, 247.

56,

60,

500,
636.

579,

580,

Cotroceni; I, 37, 109, 325, 351, 359,

410, 451, 486; IL, 28, 30, 33, 36,
48, 52, 142, 202, 216, 243, 255, 294,
295, 306, 385.
(D.,

Ministru

Lucrărilor

publice, 1, 209, 283, 303.
Craiova, 1, 489, 515, 535; LI, 36, 47,
253, 448.

300; — Can-

ral: |, 298, 303, 398;
viticol, III, 533, 540.

— Creditul

Creta. Râscoală din: |, 60, 163, 439,
Creţeanu (Colonel). In răsboiu, II,
51;— Comandantul

Cavaleriei dela

Rahova

distincţiune, II.

;

primeşte

115; — Decorat, II, 143, 148; —
Gencral, II, 460.
Creţescu (A1.), Ministru Cultelor și
Instrucțiunii publice: 1, 159, 170,
168,

Cristiania, III, 530,
Croaţii.

170,

343.

La Nicopole (1396), III, 468,

469.

!

144.

519, 558; LII,

540 (lege) ; — Creditul funciar ru-

189, 197.
Crimea: 1, 167,

didat la Ministerul Afacerilor Stră- în€, |, 440; — Tractatul cu Austro„ Ungaria, I, 403; — Răspuns la cuvântarea lui: 1, 31; — Apreciat, I,
Costaforu (Colonel), L, 364.
Costescu Alexandru (Căpitan),

471, 478, 486, 57,

18, 60, 136, 145 (lege), 153, 159,

(Baron de), II, 323. Aghio-

A,

457,
619,

607,

Credit (Instituţiuni de): 1,29, 134; III,
86; —Creditul agricol, II, 411, 442,

„ tantul principelui Bulgariei, II, 329.
Costaforu (G.), Ministru Afacerilor
Străine, 1, 240; — Ministru Afacerilor. Străine şi ad-interim la Jus-

Costescu

442,

591,

al | Camerei,

Coronini, |. 373.
Corpul Diplomatic: 1,51, 66; 1, 292;
II. 113, 548.
Corpurile Legiuitoare. Vezi tabla
dela începutul volumului I.

„245.

590,

48, 50, 52, 204, 206; III, 79, 80,

Cotoncacu (Intendent). 1], 144.

277,

III, 431,

III, 458, 478,

, 78.

tiţie, Î, 253, 264,

III, 587.

Costinescu (E.), Ministru Finanţelor:

Cozadini

Cornu (Hortensia), Scrisori către: LA

Corvin

Costin (Nicolae), Cronicar,|, 475.
Costiner, arendaş evreu, Tânguire,

Cruciații.

«Ștefan

Vodă

a întrupat

virtuțile firii româneşti și avântul
II;

Cruciaţilor», III, 493.
Cruţescu (Colonel), II, 145.
Culcer Vladimir (Căpitan), |, 144.

(Locotenent-Colonei),

II, 144,

Culoglu (Aiexandru), Directorul Efo-

Costin (Miron), Cronicar. «Cârturar

riei Spitalelor Civile, III, 443,
Cultul divin: Biserica: I, 29, 63,90
(capela română din Paris), 97, 132,
182, 183, 203 (autocefalia; negocie-

al neamului», |, 475; III, 626.

Costin (Căpitanul Miron), Călătoria
la Metz, II, 421,

594

zile lui D. A. Sturdza), 246, 299, 303,

ricesc, III, 62; — legea repausului
de Duminecă III, 273.

308,310, 313, 314(biserica greco-ortodoxă din Budapesta), 332,340,359,

Sf. Sinod:

419, 458, 462; II, 13, 518, 528, 529,

1, 299 (instituirea),

331, 380, (constituirea), 528, 560;

549, 550, 532; III, 9, 49, 51 (biserica
domnească din Buşteni), 114, 226,
351, 402, 625 (Biserica: scut al

III, 37, 62, 64, 114, 225, 301, 549,

existenței naţionale);

alegerea Episcopilor şi Mitropoliților, III, 272,

633,

Marele Colegiu electoral pentru

Mânăstiri: |, 55 (Chestiunea bunurilor mânăstireşti), 132 (mânăs-

Cassa Bisericelor : WI, 402 (în-

tirile închinate), 182. “(restaurări),
308, 310, 462; II, 341, 442; III,

226, 301, 355.
Clerul şi
53,

63,

63,

ființarea), 410.

Catolicii dini România, |, 18.

|

ceremonialul:
87,

1,

Protestantii:

Biserica Evangelică: |, 18, 458.
Comunitatea mozaică :|, 459.
Cultul trecutului: «Naţiunile, cari
nu lasă să piară cultul măririi lor
trecute, dovedesc că sunt demne
de respect, capabile de a învinge

97,

144,

172,

182,

192,

212,

236,

238,

243,

269,

306,

308,

312,

331,

340,

372,

388,

411,

419, 446, 458, 463; II, 4, 12, 418,
478,

466,

483,

500,

514,

518,

5%,

528, 531, 534, 542, 544; III, 2, 6,
7, 12, 24, 37, 42, 45, 97, 112, 114,
126,

154,

180,

197,

211,

225,

greutăți

curiile

226,

preo-

țimii).
Cultul: 1, 299, 308 (tradiţiunea),
309 (intrebuinţarea limbii slavone),

494, 557, 571.
Curcanii, comună

309 (versificarea psaltirei în 1. ro-

mână), 313, 474 (liturgia): IL. 442;

de

—«Bu-

ca

și
pa(co
na203,

însurăței, II,

|

Curtea de Argeş (Oraş.

Episcopia

dela): Î, 446; II, 208, 209, 231, 550,

551, 552, 533.
Czapkay, Consul general al Statelor
Unite din America, [Î, 76.
Czegled—Arad (drum), L, -316.

gerea Mitropoliților şi Episcopilor:
1, 299, 303, 331, 380; III, 633 (mo-

D.

dificarea acestei legi);
— legea Sf.
Sinod: I, 303, 399; III, 272;—legea
clerului mirean: II, 471, 560; III,

Dabija (Colonel N.), In consiliul de
răsboiu din 19 August 1877, II, 61,
147;— Ministru de Răsboiu, II, 291,
305; — Ministru Agriculturii, Co-

161, 177, 244, 507, 540 (imbunătăţirea soartei clerului de mir); —
regularea

IL, 475;

242,

HI, 114 (retipărirea cărţilor biscriceşti), 120, 136, 327 (dogmele),
351 (datorie creștinească).
Legi: IL, 182 (proicct de lege
organică), 306 (legea eclesiastică),
307, 332; legea privitoare la alc-

legea pentru

viitoare»,

şi nevoile, gloriile

restriştele, alcătuesc preţiosul
trimoniu naţional», II, 475.
Cultura poporului: 1, 89, 474
direcţie mai înainte de toate
țională»), 475; II, 317; IL, 106,

248, 250, 271, 298, 348, 355, 356,
378. 406, 438, 630 (misiunea

|, 457.

18,

" merțului şi Lucrărilor publice : ÎI,
414,: 443, 459,'480,.488. — Minis-

parohiilor

și a personalului serviciului bise-
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tru Lucrărilor publice: II, 491, 499,

"509. :

a

Dacia, III, 109.
Daily- Mail ziar, III, 582,
Dalmația, IN, 471.
Dâmboviţa (Judeţ): 1, 114, 149, 284,
285,

291;

II, 212;

III, 493,.

“Danemarca. _Răsboiul cu Prusia, II,
474,

574,

„Danemarca (Principesa de), I, 118.
Danilo, ordin,1, 80.
Dardanelele, l, 495.

Datoria publică: 1, 58, 102, 181, 219
(46 milioane) 253, 259 (78 mili„oanc), 297, 334, 390, 398, 450, 497;
II, 441, 55 479, 487, 558 ; LII, 16,

17, 201, 304, 341, 400, 429, 521

:

(conversiune), 532.
Davila (Dr.). In timpul răsboiului, II,
41, 104,

105, 107; — Insoţeşte

pe

M. S. Domnitorul în Plevna, II,
139;—Inspector gencra! al Servi“ciului Sanitar, II, 144, 460, „Dealul Spirii, II, 111;—Monumentul
pompierilor dela 1848, III, 398.
Decoraţiuni în numele Principatelor
Române, excluse,I, 48, 438.
Del Mayo, Trimis spaniol, I, 404.

Demille: vezi Millo, Miile (de).
Derby

(Lord), Declaraţia în Cameră,
(D-ra), |, 107.

(Sfântul), marele mucenic,

Hramul bisericii din Poradima, 11,95.
Dinastia. Vezi România şi indicele
dela inceputul vol. [.
Dino,

insula,

Dionisie
zăului,
Dionisie
ului, |,
Dissescu

ai

ad- hoc (1857):

180;

II, 12, 416, 417; UL, 2], tra "Vezi.
“România.

Djuvara (AL. ), Ministru

de Justitie,

„III, 275, 295;—Ministru Industrici
şi Comerţului, III, 619, 636.
Doderer, arhitect, 1, 411, 432; 11, 231,

Docan (1.), Ministru Agriculturii, Comerţului şi

Lucrărilor

"508, 521 ; II, 27,

publice: 1,

Doctorov, Colonel rus, II, 11.
Dobrogea. Trupe turceşti în: II, 28;
— Incorporarea Dobrogei, II, 192,
- 193,

228,

229,

230,

250,

252,

253,

256,

232,
257,

234,. 249,
258;

—

Proclamațiunea către Dobrogeni:
II, 259 —261; — Organizatiune: II,
260, '262,

267,

274,

281,

285,

296,

304,

344,

349,

360,

361,

381,

339,

382, 413, 471, 538; III, 52, 53,58,

60, 91; — Plângerile din: III, 91;
—- Monumente. istorice,
III, 250 ;
— Romanii în: III, 260;— Mircea
„cel Mare stăpânitor al, Dobrogei:
III, 464; "Călătoria în: TI, 84 ;
Primirea Familiei. Regale de catre Dobrogeni, UI, 486; Dobromâniei», II, 515; — «Prin Dobrogea am dobândit neatârnarea economică, legături libere cu lumea
întreagă», LII, 515, — Omagiile Dobrogenilor către M. £. Regele. cu
ocazia jubileului de 30 ani dela
anexare (1908), IL, 615; — Extinderea regimului parlamentar în:
II, 616
617, 634; — Preoţimea. şi
grija veteranilor din: III, 632,
Dolgoruki (Lecotenent Principe), LA
.
524; III, 313,
Dolj (ji:d.), 1, 284, 286, 287; aul, 29,
449,

Dijon, III, 467.
Dimitrie

572,

Divanurile

gea : emărgăritar. al.Coroanei Ro-

I, 466.
Deschamps

|„Bistrul Cultelor şi Instrucțiunii, II

I, 511,

Ciimescu, Episcopul BuIII, 200.
Romano, Episcopul Buză310...
(C. G.), Ministru Justiţiei:

III, 331, 334, 337, 344, 358; — Mi-

696

Dolnii-Dubnik, II, 102,: 104, 103;
-Dolnii-Netropol, II, 103,
Domeniile Coroanei; instituirea II,
507.

515, 547,551, 587, 596, 597, 6%8.
: Comisiunea europeană a Dunării. Vezi Europa, şi: II, 276, 407,

"423, 454; III, 205, 206, 542,

î

Domeniile Statului:
360, 398; II. 348;

I, 187, 260, 331,
III, 16, 18, 44,

Episcopia

60, 91, 138, 145, 153, 203, 244, 252,
„294, 336, 533, 577, 618.

Eastbourn,
Economică

(jud.), 1, 424.

Dorohoiu (oraș), III, 528.

IL, 66, 226, 351.

vol. |.
|
”
Eder (Baron), Agent şi Consul general al Austriei, |, 71,
Educaţia: Educaţia tinerimii : |, 34,

35 (Școala estetemplul principiilor);

"— Formarea caracterelor: I, 64;
III, 550 (îndrumarea voințelor spre

i

Driesen (General Baron de), 1, 514.
Duca (Colonel), Ministru de Răsboiu,
I, 159.
Dumbrava-Roşie, II, 493.
Dumitrescu (Maior), II, 146.
Dunărea: Chestiunea Dunării şi al-

bine, înălțarea sufletelor), 558 (ca-

xacterele, mai mult decât talentele,

hotărăsc soarta popoarelor); —
Patriotismul : 1, 462, 463, 473,

474, 477; 1, 321,

109, 123,
238, 254,
458; 465,
477,:479.

III, 82,

167,
255,
:466,'
481,

172,
301,
469,
482,

84, 85, 96, 101,

205,
420,
471,
485,

235,
424,
474,
486,

236,
435,
475,
'499,

446, 457, 560;

III, 292, 497, 512 (educaţia copiilor

tele: I, 98, 105, 136, 178, 181, 192,
193, 403, 424, 436, 467, 485, 494,
499, 509, 514,521, 527; 11,6, 8, 12,22,
-30, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 52, 58, 62,
63, 71, 72, 121, 124, 131, 152, 153,
166, 170, 171, 173, 192, 193, 219,
222, 230, 232, 233, 239, 240, 257,
276, 349, 366, 423, 451, 453, 454,
489, 501;

I, 363.
|
(Starea): I, 297, 404;.11,

tul de economie şi de asociaţiune
printre săteni), 532, 548, 563, 604,
617 (reforme econmice şi sociale). Vezi tabloul dela începutut

Douffet (G.) pictor, II, 315.
Drăgănești, sat, I, 370,
Dragomirov (General). Rănit la Șipca ; III, 480: — “Loast în onoarea
M. S. Regelui, III, 316.
Dragoslavele, comună, I, 114.
Drăgulănescu (Căpit.), |, 287.
Drenteln (General adjutant), II, 153,
-

”

479, 507, 537; III, 387, 436 (spiri-

Dositeiu, Mitropolitul: 1, 309; II, 284;

217.

Ia

E.

121, 123, 136.

200,

de Jos: II,

Dunca (Colonel), II, 144.
Diippel (Asediul dela); 1, 113, 341.
Diisseldorf, I, 11, 35, 148, 250.

Don, Ii, 66.
Dona (Colonel), II, 143.
Dânhoff, |, 315,
Donici (P.), Ministru: |, 100, 111, 120,
Dorohoiu

Dunării

567; INI, 407, 632.

în

străinătate),

”

Simiemântul moral şi religios:

|, 29, 57, 63, 90,

103, 199, 266,

419, 462, 465, 473, 477, 479 (oul

se onoreze numai prin muncă, prin
* probitate, prin iubirea “de Dum-

nezeu și de
:

patrie);

II,

320; III,

327, 419 (fără 'religiune nu pot fi
simţeminte înalte), 421 (tăria 'mo-

rală), 606

(simţemântul ' datoriei

-moral
— e);
Datoria,

II,

—- Munca, Î, 57; II, 433.

321,

447;

,

- Educaţia câtătenbască
&
: 1,3 227;

Ii, 409;

III,

pectul

legilor

617, 620.

56

(creșterea

şi

în res-

instituţiunilor),

Educatia femeii: Vezi Femeia.
Edviga, soția regelui Vladislav al
Poloniei, III, 466.
Eforia Spitalelor, 1, 325;

III,

442,

1, 363.

Egipt, 1, 165, 167, 469, 495; II, 335.
Elena" Doamna, soţia lui Alexanxandru loa
I Cuza.
n
Vizita şi convorbire cu: 1, 205; — Telegramă
câtre: III, 625; — Moartea Sa, II,
636.

Elenii, Vezi Grecia.
Eleonora, Principesa Bulgariei. Trecerea prin România, III, 611.
Eliade Rădulescu (loan), I, 475;11,

317; 11, 99.

198,

199;

—

Veghind

la

tutun

ostaşilor,

40,

41,

120,

341,

342,

353,

372,

374,

429,

431,

440,

513;

II, 4,7,

43,

50,

62,

69,

79,

127,

131,

199,

349,

350,

352,

394,

402,

428,

452, 469, 476, 504,
16, 20, 30, 34, 52, 130,

153, 190, 203, 204, 216, 223, 238,
314, 320, 328, 3%9,

330, 332, 343, 344. 845, 388, 390,
392, 394, 397, 425, 547, 550, 551,
553; III, 9, 111, 112,207, 210, 347,
625.

«Regina

Elisabeta» (Batalionul
413.

III,

(Capela)

< Crucea Elisabetei», cruce comemorativă pentru îngrijirea bolnavilor în timpul răsboiului din
II, 275,

1877 —78,

«Elisabela»,
52,

278.

vas de răsboiu, HI,

310.

Elisabeta

(Principesa), fiica Princip.

și Maria. — Naşterea,

217; — La

sfinţirea Castelu-

lui Pelişor, III, 442; — La târnosirea M-rii Sinaia, III, 442;—

83,

Călătoria pe Dunăre (1904), III, 486;
—La punerea cablului ConstanţaConstantinopol, III, 516;—La bu-

136.

In chestia succesiunii la Tron,

347,
384,

243, 250, 309,

HI,

35, 87, 88, 90, 93, 96, 98, 107, 110,
111,

325,

Ferdinand

II, 87;—

Serviciul de caritate: II, 106, 112;
Scrisori din răsboiu. către: II, 36,
38,

171, 173, 177, 178, 192,

«Elisabela -Doamna>
II, 7. —

patul Principesei Maria, I, 345;—
Pregătiri pentru ajutorul răniților,
I, 486; — In ajunul răsboiului, 1,
527; Ingrijirea răniților, II, 87; —
Trimite

I, 125,

«Elisabeta» (bateria), LII, 561.

La inaugurarea Facultăţii de MediI,

pe lângă M. S$. Regele pentru ajutorul celor nenorociţi în urma revoltei din 1907, III, 584;—Diferite:

2 Vânători),

Doamna.şi Regina
ELISABETA
României:
— Dar pentru fete sărace, I, 190;
— lubită Ge popor, IL, 198; —
cină,

a 12

vase de răsboiuIl,
, 595;—Intervine

215, 239, 265, 292, 306, 319, 320,

444,

Eger,

nerea cablului Constanţa-Constantinopol, III, 516;—La botezul

II,

295, 375, 415;— La Iaşi, E, 403; —la
- Academia Română, III, 69; — La
inaugurarea palatului Universităţii
din laşi, 111,289; — La târnosirea
M-rii Sinaia, II, 442;— Călătoria pe
Dunăre dela Vârciorova la Sulina,
III, 485; —La târnosirea bisericii Sf.

tezul

a 12 vase

de răsboiu, III,

595.

Elisabeta, Impărăteasa Austro-Un" gariei, |, 192; III, 255, 319.
|
Eister, I, 361.
Elveţia, |, 115.
Embatic: Răscumpărarea

Nicolae din Iaşi, III, 490;—La pu-

embaticu-

rilor şi a otașnițelor, III, 18.
698.

.

Emleac,

impozit, II, 260.

Ene (Maior Constantin). Moarte eroică
la Rahovă,

ÎI, 117.

302,

<Maior Constantin
de răsboiu, III, 595,

Ene (Văduva

294

Maior

Ene,

vas

C.), Scrisoare

către: II, 117.
Enric II, Impăratul Germaniei, con-

feră Casci Zollriâne titlul de Margrav al Niirnbergului

la 1191,

III,

Președintele
stri
210,

Consiliului

105,

352,

de Mini-

Lucrărilor

132.

416.

lor 3 judeţe basarabene la Moldova,
173,

227:—

179,

189,

224,

70,

72,

92,

107,

dela

75, 76, 78, 84, 86, 90, 105, 112,
113,

133,

192,
300,
436,
514;
407,

203,
303,
445,
1, 6,
450,

225,

259,.

134, 135,

238,
327,
457,
201,
451,

242,
376,
468,
204,
478,

146,

249,
379,
487,
347,
517,

157,

262,
384,
508,
360,
536;

196,

264,
413,
513,
375,
IL,

147,

157,

161,

190,

203,

261,:291,

323,

328,

333,

370,

387, 498, 506, 531, 569, 605, 621,
Evreii

şi Chestia

evrcească:

IL, 32,

278,

280, 281,

283, 293 («Mol-

dova creştină nu trebuc să fie
dată pe mână Evreilor»), 294 (pre-

264,

327, 369, 374, 398, 399, 438, 465,
457, 518; II, 12, 16, 17, 20,22, 24,
64,

pace

Intelegerea dela Miirasteg: «Ro-

277,

28, 29, 35, 56, 112, 116, 147, 166,
178,

pentru

33, 79, 94, 104, 112, 119, 188, 31i;
IL, 229, 249, 251, 254, 256, 275,

Puterile Garante: Solicitudini: 1,

177,

331,

mânia va urmă hotăririle luate de
Puterile semnatare 'ale tractatului
dela Miirzsteg», III, 593.
Relaţiunile României cu S/afele
Europene: UI, 26, 34, 48, 51, 66,

14, 34,86,

Europa: Congresul din Paris (1856):
Chestia Principatelor Române: [,
135, 238, 471; II, 454; —Alipirea ceIl,

323,

605,

«L'Etoile d'Orient», ziar, I, 119.
Eu (Conteie de). La lupta dela Nicopole (1396): III, 467, 469, 470;—
desrobit, III, 471.
Eugenia,impărăteasaFranciei:], 311,
312,

313,

275.

Costache),

publice, I, 455.
Esarcu (C), Ministru Afaceritor Străine, LII,

310,

Haga : VII, 319, 324, 328, 333, 343,

şi Ministru de Interne: |, 209,
211, 213, 224;
- Președintele

Consiliului și Ministru

307,

Conferinta

Epir, 1, 439; II, 424,
«Epoca», ziar, III, 579, 584.

(Manolache

303,

333, 336, 344; — Chestia recunoaşterii independenței României, II,
344, 347; — Frontiera de Sud a Dobrogei, II, 353;—Comisiunea Europeană pentru stabilirea grani.
ței Silistria-Mangalia, II, 233, 262, .

473,

Epureanu

(presiunea din partea lui Bis-

marck și a lui Bleichrăder), 301,

siunca din partea lui Bismarck şi
a lui Bleichrâder), 296, 302 (istoricul chestiunii). 303 (Evreii exploatatori ai ţăranilor), 304, 307,

201.

Congresul din Berlin: Hotăriri
privitoare la România: II, 215, 248,

308,

310,

311

(revizuirea

art.

7

219, 225, 226, 227, 232, 238, 240,
244, 254, 258, 263, 273, 276, 283,
451, 454, 486, 490, 508, :519;—

din Constituţie), 312, 313 (art. 44
din tractatul dela Berlin), 314, 315

Chestia

datoriile marii proprietăți), 316
(drepturile. Evreilor amenință pro-

251,

254,

evreească:! IL;
256,

275,

288,

229,

249,

289,

292,

(chestia evreeaseă în ] gătura -cu

699

“ prietatea

rurală),

324, 325 (natu-

- ralizarea), 326, 327 (criza politică),
328 (chestia evr. şi independenţa
_ României), 330, 331, 334, (Mitropolitul Moldovei ameninţă că va

anatematiză pe toți cei ce vor votă
pentru Evrei), 335,.336 (presa străină), 336 (intervenţia lui Bismarck),
337 (soluţiuni), 343, 344 (declara-

ţia lui Radowitz), 356.
Expoziţii: L, 58 (Expoziţia universală din 1866), 188, 315 (din Viena),
322, 327, 329; II, 404 (Expoz. de arte
şi industrie), 449 (agricolă la Herăstrău), 487; III, 457 (Expoz. Asociației pentru înaintarea și răspândirea ştiinţelor), 489 (a Societăţii
Agrare ), — Expoziţia națională din

1906: III, 563, 569, 573.

Educaţia femeii:

1, 477 (virtutea

și modestia), II, 322 (educaţia: națională); Cultura femeii, II, 321,
FERDINAND, Principele Moştenitor al României:
Inscrierea ca sublocotenent în
armata română: II, 554, 555, 562;
— Sosirea în ţară: III, 45, 46, 48;
— Prin ţară: III, 52, 53, 55, 56,
58;— La jubileul Universităţii din
" București, ll, 57; — In Senat, III;
.66;—la Cameră, IN, 67;—la Academia Română, III, 69, 70; -Membru

onorar

UI,

103; —

al Academiei Române,

Numit Comandant

a

Batalionului | de Vânători, III,
174;— Logodna, căsătoria: II, 150,

F.
Falbe (Baron de), Trimis danez, II,
309.

Fălciu, 1, 514.
.
Fălcoianu (Colonel St.), Șefde Stat
Major, II, 143;- Ministru de Răsboiu: II, 513. 520, 525, 538.
Fanarioţi, |, 309;—Regimul fanariot:
I, 474;

II, 223; femeia română în “timpul
răsboiului pentru neatârnare, II,
224;-- Misiunea femeii: |, 476, 477;
II, 320 (ca' mamă), 321 (ca soţie);

II, 302.

Fântâna Brâncoveanului, loc, 1, 325.
Fântânaru (Preda G.), Guard municipal. Focuri de puşcă spre Palatul
Regal, III, 29.
Farini, Trimisul .regelui Humbert,

154,

155,

157,

163,

164,

167,

170,

171, 173, 174, 189, 217; —- Numit
Cap al Batalionului 1 de Vânători,
III, 224; — Numit Comandant al
Regimentului 4 de Roşiori, III, 230;
„— Primirea la Moscova:
Il, 261,268,
269; — Boala: III, 280, 289, 290,
295,296;—Insoţeşte pe M.S. Regele
în Rusia: III, 310—316; — Comandantul Corpului II de Armată; apreciat de M. S. Regele, III, 423;

—

La sfinţirea Castelului Pelişor,

II, 190.
Fava (Baronul), Consulul Italiei. A-

III, 441, 442; —La Academia
mână, III, 463;--Călâtoria pe
năre dela Vârciorova la Sulina,
485; — La târnosirea bisericii

creditare. I, 128.
Feldioara, 1, 317.

Nicolae din Iași, III, 490;—La punerea cablului Constanţa Constan-

Feldmann. (General). Convorbire.cu

tinopol,

M.S, Domnitorul despre retragerea
oștilor Rusici prin ţară:
Î[, 274, 275,
Felix, artist, |, 107.
Femeia : în antichitate, II, 224 ;:în
timpul martiriului
pentru creştinism,

RoDuIII,
Sf,

III, 516.

« Orfelinatul

agricol

Ferdi-

nand>, ll, 299—300.

Ferdinand, Principele şi apoi. Ţarul
Bulgarici. Vizite în România: III,
282, 291, 306, 604, 611;— Primirea
'700

513; II, 264, 348, 408, 442, 455,
479, 558; IIL, 35, 59, 86, '136, 323,
341, 343, 387, 389, 395, 400, 429,

călduroasă fâcută M. S. Regelui în
Bulgaria (1902), . IIL, 428; — Vizitează împreună cu M.; S$. Regele
nostru locurile de luptă dela Plevna,
III, 484
— 485; — Despre luarea Plevnci, II, 426—427; — Despre co:
mandamentul
încredințat M. $.
Domnitorului nostru la Plevna, III,
427;— Despre vitejia armatei române în răsboiul din 1877-78, III,
426
— 427; — Insoţeşte pe M. S. Regele până la Turnu-Măgurele, III,
485;—Urmează sfaturile M. S$. Regelui nostru, Il, 599;-- Telegrama
Sa către-M. S. Regele din Poradim,
III, 591, 592; — Răspuns la telegramă primită cu ocazia recunoaşterii independenţei Bulgariei, III,
640.

435, 454 (sistem financiar),
459, 535,

540, 554, 570, 605, 617, 621;
Criză: 1, 29, 34, 39, 65 (reducerc!, 58, 118 (mâncătorii), 218
(criză

368, 386

Regele

Vizir.

(marea

Carol,

criză

din

întâiul

273

1901:

slujbaş

112;

al

i

Valuta, LII, 192.
Buget: 1, 58, 95, 121,131 (deficit),
219 (deficit de 17 milioane),238, 253,

Chestia

aromână, III, 601.
Feteşti, III, 235, 260.
Fierbinţi, sat, |, 371.
Filaret, II, 52.

Filip, Ducele

260,

ţerii, cere a I se reduce lista civilă), 388, 390 («neprevederea în .
deprinderile noastre»), 391, 407,
435 («program de mântuire»), 439,
440, 605 (criză monectarâ).
Agiu: TI, 558; IUL, 36, 59, 72,

.

Marele

259,

558; LU, 219, 221, 233, 341, 356,

Ferdinand II, Împăratul Germaniei:
Conferă Casei Zolleriane, în linia
Suabă, titlul de Principe de Hohenzollern, III, 473.

Ferid Paşa,

europeană),

(finanţe ruinate), 297, 315 (Krahul
bursei din Viena), 330, 467, 484,
494, 501, 506, (reducere, 17 milioanc); II, 507 (criză agricolâ), 519,

259, 261,263, 327, 331, 345, 359, 382,

Burgundiei.

405, (bugetul din 1866: de 53 milioane, cel din 1876: de 100 milioane),435, 488; II, 382, 408 (exce:

La lupta

dent), 487, 524; I1L,5, 25,35, 59, 72,

dela Nicopole (1396), LII, 465.
Filip de Coburg, I, 127.

87, 104, 135 (echilibrarea bugetelor),

Filip, Comitele de Flandra: I, 68, 69;

144, 152, 158, 191, 192, 201, 220

II, 531,
Filipescu (G.), Agent la Petersburg,

243,

1, 342,

263,

292,

328,

369,

372,

387,

410, 429, (cifra fixă: 2181/, milioane, (1901), 454 (excedente), 459,

346, 354.

499, 506, 521, 532, 570 (excedent

Filipescu (N.), Ministru Agriculturii,
Comerțului, Industriei şi Dome-

de peste

45 milioane).

Dările : Impozite:

niilor: III, 365, 366, 371.

I,

118, 220,

II,

221,297, 330, 450 ; LI, 421, 455, 487,

Finanțe:Starea financiară: |, 35 (dez-

sonal), 558; III, 16, 17,35, 36, 59,60,

Filitis

(Locotenent
- Colonel),

488 (transformarea impozitului per-

144.

135,159, 252, 269, 370, 410 (impozi-

ordine), 118, 131, 181,182, 253,260,
261, 272, 297, 346, 381, 394, 397,

tul imobilelor urbane), 570 (impozitul funciar), 577 ;—Accizele comu-

405, 450 (rea), 455, 468, 469,488,

494, 504, 505,

506

nale, III, 429, 454(desființarea barie-

(îmbunătăţită),
701

. telor şi reforma accizelor), 460; Pa:

tente: I, 93. Taxe: 1, 261 (p. timbru

şi înregistrare): 11, 261 (pe mori); III,
36, (p. tuică); Taxa de 50% asupra salariilor funcţionarilor: III, 36,
87, 135, 570; Taxe de timbru: III,
136; Taxa pe hectar a prunetelor
și a viilor, III, 410; Taxa asupra
vinului:

III,

570,

577,

605.

Taxa

pentru asigurarea contra lipsei de
porumb: IlI, 605. Vezi Monoţpol ;
Vamă.

"Perceperea: 1, 96, 185 (primarii

dela sate agenți fiscali), 221, 297,

402; II, 455, UL, 26, 59, 191.

Administratia financiară: UL,

332, 617; Contabilitatea Statului,
HI, 72; — Funcţionari financiari,
HI, 540; —
Curtea de Conturi: I, 19, 260,

460; II, 18, 160, 161, 429; III, 112,

136 (organizare), 251, 317, 331
(inaugurarea noului palat), 332,
:
554,
Legi financiare: |, 409, 507 ;
HI, 32, 400;-—legea organizării Ministerului de Finanţe, MI, 178; le-

„gea

organizării

înaltei

Curți

de

„Conturi: III, 88, 145, 177, 231, legea de constatare și percepere a

contribuţiunilor

directe, III, 159,

şi militare),

75, 400,

410,

Naţională,

398,

I, 86,

438,

450,

Imprumuturi: 1, 34, 35, 58, 126,
273 (75 milioane), 390 (imprumutul
Societăţii pe acţiuni din Berlin),
410,

416,

423,

437,

450

(43

de

milioane); III, 16, 252 ;— Emisiunea

obligațiilor,

[, 116;

obligaţiunile

rorale Î, 131; obligațiunle Oppenheim, |, 131.—Conversiunea în ti-

tluri de 5%, [, 248: Renta de 5%:
I, 394,

398,

410

se primeşte
437;

renta

la

(renta română

Bursa

din

amortizabilă

nu

Paris),
de

4%,

II, 86; Conversiunea obligațiunilor
6%/, ale Căilor ferate: III, 86, 87.
Vezi Datoria publică.

Capitaluri străine în tară, UL,
344,

Flămânda, II, 31; III, 475.
Fleva (N.), Ministru de Interne, III,
241, 245; — Ministru Agriculturii,
Industriei, Comerţului și Domeniilor: II, 331, 334,
337,
344,
358.

Florentin, II, 32, 3ă.
Florescu (General I. Em.), Ministru
de Răsboiu:il, 240, 253, 264, 276,
277,

300,

318,

dela), III, 127.

Focșani:

332,

343,

|,

lui [. C.

245, 278;

JI, 13, 156, 250.

1, 58, 96, 118,

ipotecare

331,

494; II, 559; LII, 136, 192,391, 405;—

Florica (Capela

344,

352,

Brătianu

IL, 369,

447;

Francfort, 1, 333.
Franţa și Rozânia ; Opiniunea publică contra României, I,79 ;—opinie rea despre Ion Brătianu, 1,

131, 181, 259, 330, 331, 381, 382;
II, 537; UL, 86, 332, 393, 429;—Re-

tragerea biletelor

împrumuturi:

— Preşedintele Consiliului de Mi-

485; LII, 36, 87,

Banca

182,

nistri: 1, 450, 452; III, 105, 132, 141.
— La cununia Princip. Moștenitor,
NU, 172; — Aprecitat, 1, 246.

533, 540, 634.
Pensiuni: |, 34, 261, 375; LL, 484,
Tezaurul public:

şi

131,

355, 358, 360, 361, 364, 365, 373,
„383, 400, 415, 425, 426, 437, 447;

178;-—legea contabilităţii generale
a Statului: III, 88, 429; — legea li:
cențelor, HI, 192; legea patentelor,
HI, 159, 263; legea pensiunilor:
I, 75, 261, 360; III, 73 (pensiuni

civile

Credit
98,

dela

III, 36.

80;—A pierdut teren politic în Ro-
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mânia, Î, 101;— Notă dujmănoasă,
|, 105;—Incident diplomaţie, I, 1096;
— Contra unei eventuale independenţe, I, 108;—Imputări, 1, 112;—
Contra Ministerului liberal, |, 117;
Ostilă României, |, 140;— Influenţa
în România, I, 145; — Misiunea
militară din România: 1, 145, 148;
— Restabilirea bunelor raporturi,
[, 148; — Solicitudini, I, 252; —
Simpatia către; 1, 275;—Ofiţeri la
manevrele române, 1, 370;— Chestia
tractatelor

de

comerț,

Î,

283,

—

III, 257,

340, 341; II, 275, 278, 308, 380;

— Moartea

a

531,

România, II, 275;— In chestia recunoașterii independenței, II, 367,
369;—Răceală cu: II, 537.
Diferite : Acţiunea politică în
Orient: 1, 46, 61, 167, 1%6, 51;
Alianţa franco-rusă, |, 100; — La
lupta dela Nicople (1396): III,
465, 467, 469; — Flote în Marea
la

1396,

III,

467,

468;

Române,

—

Solicitudini,

1,
din
M.
M.
II,
11;
|,
—

379—383:;— Despre

Austriei în Principatele
HI, 383--387; -- Chestia
III, 381.
(Wilhelm Nicolae Carol),

Principe

Regal de Prusia (Impă-

nii române, I, 1; — Corespondenţa

cu: [, 44, 112, 124, 139, 207, 215,
320, 348, 431, 433; II, 21, 172, 191,
204,

218,

233,

254,

370,

379.

Frederic VI, Comitele de Zollern,
Burgravul Niirnbergului, La lupta
dela Nicopole, (1396): III, 467, 469;
— Apără cu trupul său pe Sigismund la Nicopole (1396:) 1Il, 470;

Francisc-losif, Impâratul Austriei Și

Ungariei.

III,

politica
Române,
Poloniei,
Frederic

ratul Frederic III). Asupra chestiu-

222, 334.
Regele

Sa: III, 501, 503, 522,

536.

Frederic II, Regele Prusiei. Politica lui: III, 379; — Corespondenţa
politică cu privire la Principatele

Chestia Poloniei : III, 381, 382,
383 ; — Revoluţia Franceză, III,
353; —Imperiu sdruncinat, |, 117 ;—
Criza politică, [, 125, 126;— Răsboiul franco-german: Î, 214, 218,

256; — Adresa de simpatie
partea Sa, I, 416;—Incredere în
S. Domnitorul, II, 201; — Arată
S. Domnitorului prietenia Sa,
254; -- Corespondenţa cu: I,
II, 198, 332; — Convorbiri cu:
314; II, 394; UI, 593, 594, 604.

615;—

Franque (D-na de), II, 278.
Franzensbad, Î, 352, 361, 363.
Frederic de Hohenzollern, fratele
M. S. Regelui: 1, 34, 67, 314, 315,

numi un ministru plenipotenţiar în:

Neagră

614,

— Primirea făcută Familiei Regale:

384;—

Dispusă

524,

Române, III, 291; — Salută pe M.
S, Regele prin trimis special la
Iaşi, III, 491; — Recunoaşte România ca element de ordine şi de
pace în Europa, III, 283.
«Francisc Iosif» (stâncă în Prahova),

1,437;— Părăsește acţiunea politică
1, 500;

491,

256, 257, 262, 263, 268, 269, 392 ;

Ostilă; ațâţă opoziţia, 1, 410;—
-Afacerile noastre necunoscute în
în România,

393,

Vizita în România: III, 253, 254,

— După înfrângere dela Nicopole
(1396), III, 4741; — Sprijină pe Sigismund, III, 471, 472; — Numit
locțiitor al Impăratului Sigismund
în Marchizatul de Brandenburg
(1412), III, 472; — Represiunea nobilimii în Brandenburg, III, 472;
— Recunoscut ca elector, III, 472;

Decorat cu Marele Cordon, II, 249;
— Urări şi toasturi reciproc: ], 317,

327; IL, 331, 332, 393; LII, 255, 256,
793

— Investit cu Marchizatul de Brandenburg de către Impăratul Sigismund; numit Principe Elector,
III, 473; — Lea titlul de Frederic
I, Margrav și principe al Brandenburgului, burgrav al Nurembergului, III, 473.
Fuad-Pașa,
Despre independenţa
României, I, 105.
Funcţionari: 1, 96, 380; II, 434; III,
274 (legea pentru pensiunile func=
ționarilor judeţeni şi comunali).
Fundeni-Mitreni, sat, II, 242,
Furceni (Tabară dela ) Vezi Armata.

Găești, |, 285.
Gaillard (Colonel), II, 53, 63, 70,
38, 94; — Apreciat de M. S. Domnitorul,

II,

106.

(Doamna),

II, 106.

Galaţi:|, 245, 249, 277, 278, 281,
323, 329, 403, 486, 492, 514; 1],
400, 453, 538; III, 16, 36, 53, 90,
139, 181, 184, 279, 293, 546.

Gama (Ducele de), Telegramă către:

I, 101, 226.

319.

Gentilă (Căpitan), II, 145.
Georgescu, Medic militar, II, 145,

Germani (Menelas), Ministru de Finanţe: Il, 29, 33, 38, 64, 73, 74,

373,

423;

— In

chestia

I, 404; — Convenţiuni

comerciale

446; II, 550, 551, 553; III, 180.

76, 94, 147, 162, 180, 194, 204, 221,
233,

Gheorghe,

Regele

Greciei.

Tele-

gramă de felicitare către; intrevederea dela Abazzia: III, 392.

Germania și România : Relațiuni di-

plomatice: , 101, 127, 142, 204, 214,
215, 250; —

194,

recunoașterii independenţeiRomâniei, II, 363; — In chestia succesiunii la tron, II, 422; — Primirea
M. S. Regelui în, III, 135; —Regimentul 2 de Dragoni, III, 133;
—- Reg. I de Dragoni de Hanovra
No. 9 «Carol I»: III, 524 —-25, 487;
Convenţiuni postale: I, 186; III,
328, 515, 519; - Gata a întră în
tratative comerciale cu România,

Diferite: Chestia Orientului, |,
510;— Tractat de comerţ între Germania şi Rusia, III, 495; — Ducii și
principii germani la lupta dela Nicopole (1396): III 465, 469, 470,
472;—Unitatea Germaniei după răsboiul cu Danemarca, III, 474.
Ghenadie Enăceanu,Episcopul Râm:
nicului Noului Severin, III, 631..
Ghenadie Petrescu, Episcopul de
Argeș apoi Mitropolit Primat, 1,

Geanoglu Scarlat (Căpitan), II, 145,
Geffken, Profesor, judecă aspru politica României, II, 230,
III,

tual conflict cu: IL, 359. — Legături normale cu: II, 373, 374; III,
133; — Chestia Dunării: II, 173,

cu: IL, 5, 192, 202, 498, 506,509,
519, 520,

III, 368.
Garda Naţională, Vezi Armată:
Gâţă (Locotenent), II, 145.
„Gazeta universală de Augsburg“,

Geneva,

295, 314, 330, 343, 358; — Un even-

193,

G.

Gailiard

contra Germaniei: |, 230, 250,
275; — Ameninţare din partea: 1,
392 ; — Partidul Liberal înclină
spre: I, 500; — Ostilă României:
II, 249, 275, 276, 280; — Sprijină
pretențiunile Rusiei, II, 293 ;—
Simpatiile pentru Germania sufer,
11, 294; — Presiuni pentru răscumpărarea căilor ferate şi pentru rezolvirea chestici cvrecşti: II, 294,

„Sf; Gheorghe“
102, 113, 116,

Demonstraţiunile - în

104

(Crucea), II, 80, 83,
117, 131, 267, 268,

Gheorghian

(V.), Ministru Agricul-

turii: IM, 19, 27.
Gheorghiu (Maior), II, 145.
Gherghe! (Colonel). In misiune la
Marele Duce Nicolae, II, 54.
Gherghel (General Tobias), Ministru:

Î, 76, 453,

Gherasi

(N. [.),

Ministru

Justiţiei,

III, 47, 50.
Ghica (Alexandru Sc.), Efor al Spi„talelor civile, III, 442.

Ghica (Emil), Subiocotenent, IL, 144,
177.

Ghica (Dimitrie), Ministru Președinte:
I, 159,

166,

168,

170,

189,

197; —

Șefîn fracțiunea conservatoare, |,

302; — Preşedintele

Adunării De-

putăților: 1, 247, 248; — Decorat
de Impăratul Fr..losif, L, 193; —
Apreciat de M. S. Regele, I, 204;
— Răspuns la felicitarea primită
dela: II, 188.
Ghica (Ion), Președintele Consiliului
de Ministri, întâmpină pe M. S$.
Domnitorul, 1, 12; — Preşedintele
Consiliului de Ministri, |, 49; —
Ministru, |, 59; —In opoziţia unită
din 1876: I, 447, 449; — Apreciat

de M. S. Regele, III, 100.
Ghica (General Ion), Ministru de
Răsboiu: I, 16, 27,31;—Contra amă-

nării desbaterilor Constituţiei, I,
33; — Martor la declaraţia lui Ig-

tinopol, Î, 127; — Ministru de Fi:
nanțe: ÎI, 159, 170, 189, 193; —
Preşedintele Consiliului: 1, 209 ;—
Nu poate formă un Minister, I, 210.
Golescu (Nicolae), Locotenent Domnesc, întâmpină pe M. S. Domnitorul, I, 12;— Ministru: 1, 123, 136;
— Decedat, II, 172.

Golescu (Ştefan), Ministru: I, 76, &7,
100; III, 99; — Despre lucrările
Academiei Române, III, 99.

Goltz, 1, 106,

Gorjan (Maior), |, 165.
Gorciacoft (Principele). Scrisori către:

Î, 54, 102, 346;—Relaţiuni di-

plomatice cu: I, 354, 373;—Convor-

biri cu: II, 22, 30;—Asupra gurilor

Dunării: 1], 22;
— Nu împărtășește
opinia Marelui Cartier rus ca România să iea parte activă la răsboiu,
II, 23. — Atenţiuni către: II, 37;—
Răspuns la felicitare, II, 39; — Se
plânge de greşelile armatei noastre,
II, 43;—In Bucureşti, II, 108.
Gorni-Dubnik, II, 96.
Gorni-Netropol, II, 103, 105.
Gorni-Studen: II, 54, 57, 58, 86, 88,

neare Govora,
Goya, pictor, II,
Grădinile: IL, 53,
Grădişteanu (C.),
lor: I, 209, 210,

staţiunii

bal-

III, 50.
315.
57, 62.
Ministru Finanțe211, 213, 224.

Grădişteanu (Ion C.), Ministru Lu-

500.

crărilor

Gianni (D.), Ministru Justiţiei, II, 414.
Gioia (Inginer), |, 416.
Gigurtu (Maior), II, 147.
Giurăscu. «Maior Giurăscu Dimifrie», vas de răsboiu, III, 594.
Cuvântări şi scrisori, III.

Golescu (A.), Insărcinat la Constan-

90 ; III, 479.
Govora. Inaugurarea

natiev, ÎI, 444; —In misiune pe
lângă Ţarul Alexandru II: 1, 516; 1],
176; — Misiuni în timpul răsboiului: II, 36, 40, 41, 48, 52;— Inaintat
Gencral de divizie, 1, 143.
Gianni (Al.), Ministru Justiţiei, III,
457,

Giurgiu: I, 187, 192,295, 303, 329, 352,
511, 514, 522, 52711, 7, 10, 23, 29,
141,151, 155, 166, 366; III, 90, 588.

publice: III, 358,

366, 371,

508, 522, 534, 541, 544, 562, 572.
Gramont (Colonel), îl, 144.
Gran (Strigon), "II, 465.
Granița: Hotarul dintre România și
Austro-Ungaria: [, 179, 180; (Ei
1705

45

— Regularea fruntarieicu Rusia,Il,
216;—Linia de fruntarie din sudul
Dobrogei: Comisiunea Europeană,
„Chestia Arab “fabia: II, 249, 281,

-293, 340, 343, 344, 345, 353, 367,

368, 381, 383, 384, 385; — Regu-

larea fruntariei

Dunărene

Grigorie Vodă Ghica, Domnul Moldovei, III, 380.
Grigorie ÎI, Mitropolitul, Ii, 481.
Green (John), Agent şi Consul general al Marii Britanii. Acreditare,

IL, 67.

despre

Griviţa: II, 66, 68, 78, 85, 113, 127,

Bulgaria, III, 605;— Lege pentru

128, 139, 196, 211, 236, 245, 298,
472, 496, 512, 513, 520; III, 110,
285, 286, 413,427, 431, 485,547, 566,

paza fruntariilor, III, 220; -— Serviciul special de pază, ÎI, 244;—
Grăniceri: 1, 96; III, 455.
Grecia. Tractat politic eventual greco-român, I, 163 ; — Elinii din România, I, 324;— Legături diplomatice cu: I, 362; 11, 379, 423 ;—Con“fiictul (L-ul) cu: INI, 158; —Restabilirea relaţiunilor normale cu: III,
262;—Intrevederea dela Abazzia
dintre Regele Caroi I şi Regele
Gheorghe, III, 392; — Infrăţire
între Români şi Greci, III, 397;
— Vizita studenţilor români la
Atena, LII, 397. — Relaţiunile noastre cu Grecia înăsprite, III, 531;—
Contra Românilor din Balcani, III,
531; — Goana în potriva Românilor din Imperiul Otoman, III,
569—570; — Ruperea relațiunilor

„Grivita“, vapor, H, 397.
Grozea (Căpitan), II, 144.
Gurko (General), Comandantul cavalerici armatei de operaţie, II,
89; — Aşteaptă inspecția M. S.

Domnitorului,

II, 104:

— Deco-

rat cu «Virtutea militară», II, 105,
109 ;—Isbânzi, II, 120;— Trecerea
Balcanilor, II, 199.
Gusti (D.), Ministru: Î, 87, 100, 111,

120, 121, 123, 136; LL, 98.

H.
Haag,

Î, 250.

Haakon VII, Regele Norvegiei. Răspuns la notificarea pentru urcarea
Sa pe tron, (1906), III, 530.

diplomatice dintre România și: Il,

Habsburgii,

570,

Haeseler (General Comite de), Comandant în armata germană, III,

593, 594; —

Grecia

«face

o

politică mioapă>,
III, 602;—O politică pricepută româno-greacă ar
puteă fi cea mai puternică apărare
contra panslavismului, III, 602.
Influențată de Panslaviști, IL, 60; —
Complicaţiunile în: I, 140;— Starea
rea în: I, 303;—Agitaţii în contra
Turcilor, ], 439; — O extensiune a
teritorului Greciei: I, 440, 441; —
Inarmare: I, 485, 500 ;— Răsboiul
turco-grec, III, 290.
Grecianu (D, A.), Ministru Justiţiei,

III, 572,
Grecianu
Grecianu,

loan (Colonel), II,
Cronicar, ], 475.

144,

II, 503.

421.

Haga (Conferinţa de pace dela). Vezi

Euroţa.
Halle, III, 381.
Hamburg: ÎI, 113; Il, 599.
Hamburger prânzeşte cu M. S. Domnitorul în Poradim, II, 108.
«Hamburger Nachrichten», ziar german, III, 599.
Hannovra, III, 524, 574.
Haralamb (N.), Ministru, [, 59; General de Brigadă, II, 144; Comandantul Diviziunilor 1, 2 şi 3, II,

195, 460.
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Haret (Spiru), Ministru Cultelor și
Instrucțiunii publice: III, 275, 295,
305,

321,

329,

379,

388,

392,

394,

403, 412, 431, 442, 457, 500, 579,
580, 583, 591, 596, 607, 619, 636;

— La Congresul Bâncilor sătești,
II, 462.
Hastings,

I, 363.

Hauterive (Abatele Comite de), Descrie starea Moldovei în sec. al
XVill-lea. Comunicarea M. $. Regelui la Academie despre opera
Jui: III, 352—356.

Havelok (Colonel englez), Corespondentalziarului «Times» pe câmpul
de luptă (1877), II, 87.
Haymerle (Baron). Convorbire cu M.
S. Domnitorul, II, 393.

Haymerle (d-na), II, 394.
Heigerolh, III, 531.
Heliade: Vezi Eliade Rădulescu ([.).
Henry-Martini, sistemul de arme adoptat, II, 234,
Heraclide (C.), Ministru, 1, 136.

Herbert (Internunţul Baron de), III,
354,
Herkt (Colonel), ÎI, 147.
Herlec (Podul dela), ÎI, 117.

Herz (de) Directorul Băncii

Nicopole (1396),

henzollern: 1, 112, 500; LI, 305; LII,
464, 488;— Steagul Hohenzollerni-

lor,

I, 214;

Un Hohenzollern (Carol 1) sub
suzeranitatea Turciei, LI, 165; salvator în cel mai periculos moment
pentru armata rusă, II, 154. Todleben ca ad-latus al unui Hohenzollern, II, 89.
«Zlohenzolleru», ordin: II, 172,
276, 376.
Holanda,

II, 388.

Holban (Colonel M.), II, 51, 146,
Horaţiu (Quintus Horatius Flaccus),
poet latin, II, 502.
Horbaschi (Colonel), II, 145. !
Hoyos (Contele), Ministru plenipotențiar: II, 235, 250, 345.
Hristodorescu (Căpitan), II, 145.
Hiigel (Colonel Baron de), Toast, Il,

I, Regele

1900), Vezi:

Hurmuzaki

Italiei

Umberto

(1878—

1.

(Colecţiunea

de

decu-

mente), II, 316; III, 353, 354.
Husein-Avni-Pașa, I, 439.
Huși (Episcopia de): II, 285, 566; III,
407.

general

al

Provinciilor Macedonene. Chestia

Il.

aromână, III, 601.
Hiltebrandt (Vice Amiralul), Coman.
dantul escadrei ruse din Marea
Neagră, III, 396.
Hoffmann. Geograf. Despre limba
III,

dela

dinand. II, III, 473.— Dinastia Ho-

Humbert

Heyi (Locotenent). Călătoria în Ro-

noastră,

după lupta

III, 471;—Casa Zolleriană, în linia
Suabă, primeşte titlul de Principe
de Hohenzollern la 1623, dela Fer-

332.

Româ-

niei, |, 389.
Herzegovina. Mişcarea din: L. 393,
Hettingen (Caroi), Vezi Carol Hettingen.
mânia, III, 421,
Hilmi-Paşa, Inspectorul

Hohenzollern (Principatul, Dinastia
de). Ridicarea Casei Zolicriane

Ialomiţa (judeţ), III, 85.
Ialomiţa, râu, 1, 376.
antra: II, 40, 142.

Iarca (Locotenent), II, 144.

102.

lași, leșeni: |, 22, 23, 39, 42, 98, 118,

154, 181, 191, 201, 235, 307, 312,
317, 431; Il, 20,77, 162, 296, 335,

Hofmann (Leopold Frederic, Baron
de). Ministru austriac. Vizită, 1], 394.

701

,

pi
|

ț,

[:

380, 388, 401, 403, 475, 495, 527,

diu, după

luarea Plevnei, IL, 133;—

542; MIL, 7, 17, 55, 56, 131, 354,

Decorat și apreciat de M. S. Dom-

490, 491, 587; — Catedrala metropolitană din: II, 382, 561; III, 17;
— Palatului administrativ din: II,
475, 476;
— Palatul domnesc din:
1], 382; — Primarul lașilor: 1, 92,

nitorul, II, 182.—Răspuns la toastul ridicat de: III, 310.--Toast în
onoarea M. S. Regelui, [II, 311.
Incendiu:

175, 176; IL, 280, 299, 403, 532,
545; III, 2, 19, 24, 286, 289, 359,
- 439, 613;—laşii, Leagăn a! Unirii,
III, 55; — Universitea din: Vezi:

Invătămâut.
Jaşi— Bucureşti (cale ferată), |,
102.

Ierotheiu,

Patriarhul

II, 341,

II, 369;

III,

175

chibrituri), 318, 404, 452 (industria

:

Iatropol (Căpitan), II, 145.
leremia Gălăţeanu, Arhicreu,

|, 156;

(ajutor incendiaților și inundaţilor), 277 (darul M. S. Regelui pentru incendiaţi și inundaţi), 278.
India, III, 259. Industria: IL, 98, 366, 424 (convențiunea cu supușii francezi Lemaître
şi Bergman); II, 282 (fabrica de
minieră), 455, 487 (legea pentru
încurajarea industriei naţionale),
519; III, 9, 17, 90 (stabilimente
industriale), 92. 130 (industria cas-

Î, 336.

Ierusalimului,
-

Ignatiev (Nicolae Pavlovici), general
și diplomat rus; — Invrăjbeşte pe

nică), 160, 178, 191, 202, 355 ţin-

Turci în contra M. S. Domnitorului,

376, 455, 489 (intreprinderi naţio-

1, 33;— Declară că Rușii vor luă

nale), 532, 533 (protecţia muncii în
fabrici), 540 (industria zahărului),
564, 570, 571 (răspunderea întreprinzătorilor în caz de accidente),

zălog

Principatele

Dunărene,

dustria

|,

444;— Răspunzător de răsboiul din
1877 — 78, 1, 59. In vremea răsboiului, II, 40;— Misiune din partea

în

secolul

ai XVIII-lea),

618 (organizarea Ministerului Industriei şi Comerţului (1908.)
Industria petrolului. Vezi: Mine,

Ţarului Alex, II (pierderea Basarabiei), II, 181:— Pierderea judeţeţelor din Basarabia: II, 185, 186,
189; — Chestia incorporării Dobrogei, II, 193;— Convenţia dela SanStefano, II, 199.
«Sf. Ilie». Patronul Artileriei române,

petrol.
Inundații:

III,

175,

277,

278,

296,

299.

Invenţiuni. Legea brevetului de: III,

342, 540.

„UI, 47.

Invăţământul:
Organizarea

lovita, II, 411.
Imeritinski (Princip.). Atacul dela
Griviţa. 1], 78;
— Numit Şef de Stat
Major al armatei de operaţie dela
Plevna, II, 89;—Lucrează cu M.S.
Domnitorul, Li, 91; — In consiliul
de răsboiu pentru împresurarea
Plevnei, Il, 99; — Supune M.S.
Domnitorului un ordin către ar-

în genere: |, 183,

238 (legea instrucției publice), 299,
332, 377 (exerciţii militare în şcolile publice), 379; II, 409, 560; III,
17, 92, 137 (reforma instrucției pu:

blice), 146, 153, 161, 177, 190, 219,
265,

292,

304,

320,

393,

394,

395

(legea instrucției publice din 1898
modificată şi votată în 1901), 402,

mata de operaţie, II, 109; —Cetește

430;—

ordinul de zi către trupele de ase:

Invătământul primar:
108

132,251,

287 [introducerea exerciţiilor militare în şcoalele primare), 380, 465,

Facultatea
198,

478, 479; IL, 34, 223, 316, 318, 320,

147.

443,

64,

LII, 37,

63,

92,

120,

Facultatea

137

(legea orgănizării învățământului
primar şi a şcoalelor normale),
146, 161, 177 (legea învăţământului primar și profesional), 244, 252,

132,

251,

40

Normală

cola).

ÎInvătământul

profesional

şi

special: |, 188; [, 304, 321, 352,
457; III, 61, 90, 138, 160 (reformă),
177 (lege), 320, 328, 533.
—Școli de agricultură: 1, 304, 354
(școli regionale de agricultură);
INI, 138, 445, 448, 456, — de Co-

(lege pentru întinderea învățământului real), 63, 92, 120,137, 190 (lege
asupra învățământului secundar și
292,

:
UL, 18;

Veniamin), 493 (Școala dela Trei
lerarhi), 494 (Seminariul dela So-

221, 223, 318, 319, 444; III, 37

265,

Medi-

— Seminarii breoteşii: I, 223 (rezultate minime), 380 (organizare);
II, 319 (instrucţiunea), 518, 567
(Seminarul Veniamin); III, 93 (reducerca numărului seminariilor),
161 (legc), 273 (Seminariul din Roman), 408 şi 491 —495 (Seminarul

a

Sf. Sava), 234 (gimnaziul
251, 380 (direcţie reală),
Sf. Sava), 472, 476; 1,
secundare din Craiova),

219,

de

III, 106, 206, 557, 558.

— Secundar (gimnazial şi liceal): |, 199 (învățământul nostru

superior),

(Facultatea

497,
— Studenti universitari:

Societăţii pentru învățătura poporului român); II, 319, 351 (şcoli
primare pentru practica pedagogici); INI, 63, 120, 121 137 (lege asupra organizării învățământului primar şi a școalclor normale), 533, —

național la
din Galaţi),
470 (liceul
34 (şcoalele

351

cină), 377; LL, 112, 287, 288, 291,

1), 36, 37, 89,

(Şcoala

III, 57,

Universitatea din lași: |, 197; II,

—: Normal:
26 (Şcoala Normală
Carol

de Teologie:

114.

5, 162,

264, 304, 533, 606;—
de învățători

[, 197,

i

Facultatea de Drept: I, 200; IL,

351 (separarea clasei a l-a de a
II-a), 351 (adăugirea clasei a IV-a),
457;

de Medicină:

199,

merț:

III, 49;—de .Meserii:

[, 183;

III, 456.

304.

— Superior ( Universitar):l, 197,

Școala

198, 199, 200, 201, 463; LI, 162,

353, 549,

318 (învățământul superior), 351
(catedre la Universităţi), 352, 377,

:
de Poduri

Învățământul

şi Şosele: II,

privat: UI, 137.

Ministerul Instrucțiunii : O Efo-

410; UL, 56, 57, 64, 92, 106, 412,

rie a şcoalelor, I, 183;— Consiliul
superior, Î, 462;—Revizori școlari,
I, 183; — Legea pentru organizarea

114, 121, 147, 190 (legea asupra
învățământului secundar și supe-

rior), 219, 265, 292, 304, 497, 557,
558, 571.

administrațiuni centrale și a con-

175, 197, 198, 199, 200, 462, 463;

trolului instrucţiunii, III, 137; —
pentru construcţia localurilor de
şcoală, III, 137;— Cassa Școalelor,

II, 162; III, 56 (jubileul de 25 ani),

III, 264, 304.

Universitatea din Bucureşti: Î, 64,

57, 64, 112, 114, 147, 497.

Corpul didactic: |, 234, 462; II,

199

319 (starea maţerială a Corpului
didactic), 433, 507 (gradaţiunea);
III, 37 (legea pentru numirea mem:
brilor Corpului didactic), 56, 120,
250 (menirea), 275 (congres), 558.
Învătători: 1, 132, 299, 380, 470;
II, 219,
I, 97,

351;

IL,

120;

Ioachim, Patriarhul Constantinopolului, II, 341, 528.
Ioan, Comite de Zollern, III, 464.
Ion fără-Frică. La lupta dela Nicopole (1396), III, 467.
Ionichie, Episcop de Roman, I, 309;
TII, 166.
lochmus, (Locotenent-Colonel). Aseamănă pe M. S. Regele Carol

Institutori:

251.

Instructiunea;—metode:1, 37,40,

64, 97, 132, 200, 223, 251, 262, 433,

I cu

462, 465, 473, 474 (şcoalele române
în trecut), 475, 476, 480; II, 34, 219,

525;

265, 317, 319, 351, 409, 445, 446,
471, 518; III, 49, 57, 72, 92, 120,
136,

137,

206,

228,

264,

328,

343,

357, 455, 499, 621,

Împăratul
— Despre

Wilhelm
opera

1, II,

militară

a

M. S. Regelui Carol I, despre răsboiul pentru independenţă, despre
armata română, III, 526,
lodocus, Margrav al Moraviei, III,

465, 472.

Direcţiunea în învăţământul primar: I, 37; direcție reală în învăţământul secundar, I, 380;
- Examene școlare, , 473; Programa gimnaziilor reale, ÎI, 351.
Metoda didactică, IL, 446: «o metodă pentru deșteptarea puterii
intelectuale și mai ales a judecăţii»; memorizarea exclusivă, de
condamnat;—Știinţa teoretică, III,
121.—Direcţie sănătoasă şi naţională
a înaltelor studii, III, 288; di-

Ionescu (Mihail), proprietar, III, 579.
Ionescu (Nicolae), Ministru, profesor, Membru al Acadamiei Române: I, 482, 489, 508, 512 ;— Apre-

ciat, Î, 507.
Ionescu (Take),
şi Instrucțiunii

Ministru
publice:

Cultelor
III, 147,

154, 162, 180, 194, 204, 221, 233,
331, 333, 337, 344; — Ministru de
Finanţe:
IL, 358, 508, 522, 534, 541,
544, 562, 572.
Iosafat Znagoveanu, Arhimandrit,
Superiorul Capelei române din
Paris, |, 90.

recție practică, III, 430.— Educatia
în școală. Vezi acest cuvânt.

Solicitudinea M. S. Regelui Carol pentru şcoală: Comemorează
sosirca în țară prin înființarea șco-

losefina, Mama M. S. Regelui Carol | al României: 1, 361, 363;
AM, 531;

lii Normale «Carol I»,.1, 26; Imparte premii, I, 115; Consideră
şcoala: «sanctuar al științei, al moralei și al patriotismului», I, 473;
Invăţământul naţional: «matca con-

362,

368,

II,
372,

126,

189,

360,

361,

373.

Josephslust, I, 469.
Iosif Gheorghian, Mitropolit al Ungro-Vlahiei și Primat al României, Il, 564; III, 51, 266, 286,
442; — Moartea lui; apreciat de
M. S. Regele, III, 629;
Iosii Naniescu, Mitropolitul Motdovei. Investitura, I, 419; — Felicitări, II, 119;— «Moldova creştină
nu trebue să fie dată pe mâna
Evreilor», II, 292.

Ştiinţei şi a individualităţii românești», II, 5. «In şcoală sc fâureşte
viitorul ţerii», III, 557 ;— Dorinţă:
«În ziua aceea voiu fi pe deplin

mulțumit, când fiecare Român va
şti să scrie şi să ceteascâ», |,
478,

Io

Ipătescu (Coloncl), II, 146.
Ipsilanti (Alexandru Ipsilanti Voevod). Vezi Alexandru Ipsilanti.
Ipsilanti (Prințul), Ministrul Greciei
la Paris, I, 163.
Irlanda, III, 151, 157.
Isabela, Regina Spaniei. Felicitări,

I, 387.

Izet-Pașa, Comandantul militar din

Vidin, II, 187.

J.
Jandarmeria
Japonia.

Ischl, II, 390.
Iscru, râu în

Bulgaria. Vezi

Isker.

III, 475, 478.

Răsboiul

ruso-japonez, HI,

Jenner (Sir M.), Medic englez, I, 363.
Jijia, III, 16.
Jilava, II, 105.
Jiul: 1, 222, 283; II, 8.

Jockey Club, I, 407.

Ismail, I, 323.
„L'israclite roumain“, ziar, Î, 118.
Istrati (Dr. C. [.), Ministru Lucrărilor publice: III, 331, 334, 337, 344;
— Ministru Cultelor şi Instrucţiunii publice: Il, 358;
— Preşedintele Expoziţiei Societăţii agrare,
Ul, 489; — Comisar General al
Expozițiunii naţionale din 1906,

Jooris, Consul Belgiei, I, 341.
Jurisdicţiunea consulară: I, 93, 135,

167, 180, 198, 219.
Justiţia:
Organizarea magistraturii : |,
29, 40, 57, 99, 134 (descentralizațiune în justiție), 187, 263, 299,
307, 328 (admisibilitate şi înaintare în funcțiuni judecătorești), 381,
399; II, 264 (legea organizaţiunii

III, 563.
turii,

III, 137, 146,

600.

)sker, românește Îscru, râu în Bulgaria: II, 11, 53, 58, 62; LII, 479.
Islaz, I, 192; Il, 31, 49, 54, 61;

Isvoranu

rurală:

159, 178, 336, 571.

(Ilariu), Ministru

Industriei,

judecătoriilor de pace), 264 (a jus-

Agricul-

Comerţului

și

tiţii populare) 349, 350 (notariatul),
410, 451, 457 (înființarea asistenței
judiciare), 507, 518, 559; INI, 17
(reforma judecătorească), 36, 62,
73,15, 93, 118, 146, [judecătorii de
ocoale), 160, 177 (legea judecătoriilor de ocoale), 202, 243 (tevizuirea legii judecătoriilor de pace),

Domeniilor : III, 105, 132.
Isvoranu (Căpitan), II, 145.
Iswolsky, Cancelarul Rusiei. Convorbire cu: III, 593—94.
Italia: Relaţiuni diplomatice cu România, solicitudini: |, 71, 128, 341,
369, 384. — Legături cu Prusia, |,
100.—ltalia arătă dovezi de simpatie României: 11,220,256;— dispusă
a numi un Ministru plenipotenţiar
în România, II, 275; — Se aşteaptă

243 (judecătorii

sătești), 265 [in-

stituirea unui stagiu practic

obli-

gatoriu pentru judecători), 343

și

Italiei, II, 314;
— Recu-

410 (legea portăreilor), 540 (lefurile
magistraţilor), 618 (legea pentru

noaşte independența României, cea
dintâia, II, 357; — In chestia succesiunii la Tron, II, 422; — Primirea M. S. Regelui în, III, 135.

judecătorești), 621, 633.
Stabilitate, inamovibilitate în: |,
187 (legea inamovibilităţii), 238; II,

sprijinul

numirile şi înaintările în funcțiunile

264, 560; INI, 36, 62, 571, 618 (în-

— Contra anarhiștilor, III, 319; —
La lupta dela Nicogole (1396), [II,
467.

gistraţii).

pa

Inalla Curte de Casaţie şi Jusfitie : |, 19. 40 (chestia translatării
la laşi) 75, 175, 187 (inamovibilitate),

459, 501; II, 17, 132, 160, 161,420,
421, 429, 465, 473, 496, 512, 515,
532;

LII, 24,

112, 118,

171, 197,

213, 254, 507 (contra arbitrului administrativ), 520 (legea privitoare

la organizarea înaltei Curți de Casaţie şi la înfrânarea arbitrului
administrativ),

553.

Curti cu urati: 1, 118, 134, 399
(reformă).
Juriul, UL, 118.
Comisiunea centrală, |, 502.

Un consiliu

legislativ perma-

nent, UI, 293.

civilă), 457 (modificarea legislaţiei
asupra tutelelor), 559 (noul cod
de comerciu); ÎII, 191, 219 (codul
de instrucție criminală), 231 (codul
penal), 342, 357 (reforma codului

procedură

la

Academie,

III,

”

510;—

Karagaci-Bulgarski, II, 67.
Kazanilâk, II, 170, 179.

Keun, Consul general al Ţerilor de
Jos. Acreditare, ], 88.
Keyserling-Rautenburg, Consul general al Prusiei: 1, 88, 100, 101,
112, 125. Consul general al Confederației Germane de Nord: 1, 142,

155, 166.
Kiazim

Bey,

Ministru

țiar al Turciei

la

plenipoten-

Bucureşti,

III,

Ministru

!
ple-

516, 519, 520.
Kiderlen Waechter,

nipotenţiar al Germaniei la Bucureşti, III, 516.

Legislația: 1, 187 (procedura
civilă), 264 (codul penal), 299, 328,
360(modificarea
codului penal), 380,
381 (revizuirea legilor civile), 399,
501; II, 350 (legislaţia civilă și criminală), 350 (codul de procedură

de

Carol

Apreciat, II, 309,

civilă),

533 (codul

civil), 540.

o

Legea pentru convenliunea judiciară încheiată cu Rusia, 1, 238.
Palatul Justiției, UL, 81 (pune-

rea pietrii fundamentale).

K.

Kiev, III, 315, 316.
Kissingen, II, 331.
Kniulovţe, II, 69.

Kogălniceanu (Ecaterina). Condoleanţe pentru moartea lui Mihail Kogălniceanu către: III, 134.
Kogălniceanu (Mihail), Ministru de

Interne: I, 159, 170, 189; II, 338,
355, 383;— Preşedintele Consiliului
"de Ministri ad interim, II, 333; — In
alegeri, Î, 154; — Personalitatea de
seamă a Guvernului, Î, 196, 197;—
Singurul Moldovan în Minister, I,
_197;— Cere trei Moldoveni în Minister, Î, 197; — Unit cu Brătianu
contra Guvernului, |, 417; — In
opoziția unită din 1876: 1, 447,
449;—lIn opoziţie, II, 378;—Intrarea lui în Minister absolut necesară,
IL 326; — Influenţa lui, II, 335; —

«A învăță să cunoşti pe», Î, 166;

Kalinderu (Ion), Membru al Curţii
de Casaţie. In misiune, II, 308;—Insărcinat să trateze la Berlin răscumpărarea Căilor ferate române:
„1, 309, 316, 343, 379, 389; — Preşedintele Academiei Române, urează
bună venire A. S$. R. Principelui

— Ministru
455,

472,

216,

227,

Afacerilor

521;
241,

Decorat de Imp.

IL, 27,
245,

Străine: LR
77, 126, 209,
261, 267;—

Francisc losif, I,

193; — Primit prieteneşte de Andrâssy, Il, 50; —- In călătorie, II,
232; — La Congresul din Berlin:

712

Ul, 215,

218; -- Chestia

Dobrogei,

Ii, 233
— Membru
;
al Academiei
Române, III, 148; — Președintele
Comitetului pentru ridicarea monumentului lui 1. C. Brătianu, III, .
12—7;
Artele frumoase, I, 334; —
Apreciat de M. $S. Regele, [il, 131;
— Ca om de spirit, I, 334 ; — Ca
scriitor, III, 101; — Comparat cu Ion
Brătianv, IL, 234;-- Corespondența
lui cu M. S. Regele: II, 37, 39,
118; III, 127;-— Moartea lui, HI,

blice: I, 233, 240,253; — Ministru
Lucrărilor publice: 1, 264, 276, 277,
300, 332
— Agent
;
la Berlin: 1, 337,
338, 346, 366, 394.— Ministru Cultelor și Instrucțiunii publice, II, 339,
342, 355 ; — Despre menirea Academiei Române, III, 99; —Apreciat de M. S. Regele:1, 246; III, 362.

Kreuznach,

localitate,

131.

"Lahovari

(Vasile

209,

ca

instigator

al

III, 588.

țăranilor

(1907),

Zeitung“, ziar, II, 283.
Lupta dela: 1, 45; II, 531.
11, 534.
Ministru Afacerilor Stră-

Î, 453,

Koslinski (Locotenent-Colonel), Delegat din partea României la Nicopole,

II,

151.

1, 154,

211,

213,

224,

332,

343,

426, 437, 447 ; —

facerilor

Ministru A-

Străine și ad-interim la

Lucrările publice: III, 47, 50, 64,
74; — Ministru Afacerilor Străine:

IUL, 76, 94, 147, 154, 162, 194,

204, 221, 233; — Apreciat de M.
S. Regele, ÎIl, 394: — Statua lui
Al. Lahovari din București, III,
„Alezandru Lahovari“, vas de
răsboiu, III, 594.
Lahovari (Gr.), Secretarul Gencral

al Societăţii Geografice
III, 376.

Române,

Lahovari (Iacob), Maior, I, 364 :—
In recunoaștere la răsboiu, II, 38;
— In consiliul de răsboiu din 19
August 1877; pentru trecerea ar=
matei române în Bulgaria, II, 61;
— Locotenent-Colonel, II, 144;
— Ministru de Răsboiu: III, 105,

132, 141, 147, 154, 162, 180, 194,
331, 333, 337, 344, 358, 365, 366,

155.

371 ; = Ministru

Kretzulescu (Constantin A.), Ministru, Î, 76.
Kretzulescu

(AI), Ministru Justiţiei: 1
>

394.

Kosovo, câmpia, III, 467, 471.
Kostroma, regiment, III, 480.
Kotzebiie, Ministru Rusiei, fost Con
sul la Iași, [, 361, 362.
Krasnoie-Selo. Revista militară dela,
UI, 314.
Krauchenwies: |, 363; II, 39',531.
Krenski, Locotent-Colonel prusian
chemat în ţară: 1, 78, 79, 117;—
Așteptat la mancvre, |, 113; — In
țară, |, 125; —La cazarmă, |, 126;
-- Poziţia oficială în armată română, I, 145; — Elaborarea nouei
legi militare, Î, 145 ; — Aprecieri
generale,

210,

344, 355, 360, 361, 383, 400, 415,
425,

„K&lnische
Kâniggrâtz.
Kânigstein,
Korne (D.),
ine,

M.), arestat

LII, 316.

L.

„Mihail Kogălniceanut, vas de
răsboiu, III, 594.

Kogălniceanu

II, 232.

Krișin, Il, 96, 100.
Kruedner (General), II, 42;

Afacerilor

Stră-

ine: III, 508, 522, 534, 541, 544, 572.
Lahovari (I. N.), Ministru Afacerilor Străine: III, 331, 334, 337, 344,
358 ; — Ministru Agriculturii, In-

(Nicolae), Ministru Jus-

tițici și ad-interim la Lucrările pu:
113

dustriei,
Comerţului, și Domeniilor: III, 508, 522, 534, 541, 544,

562, 572,
Lahovari

(D-na Simona

Al.). Tele-

gramă către, Il, 394.
Lajine, II, 67.
Lallane, inginer, Il, 345.
<Lanterne», ziar, |, 117.

Lăpădatu
La

Roche,

Secretarul Domnilor din

380; întreţine legături de spionaj
cu Trimisul Prusiei în Polonia, III,
381, 382; dă informaţiuni despre
acţiunea Austriei în Moldova, III,
383; Criticat de Frederic II, III,

381, 382; Destituit, III, 384.

«Lascăr

Lazăr

d'Hauterive,

(Vasile), Ministru
III, 442, 456, 500.

362.
Lasker,

Piorescu»,

Lenş (Sergiu), |, 5.
Leon, Episcopul Romanului, I, 309;
III, 166.
Leon XIII, Papa, moartea lui, III,

de

In-

roman,

|,

Vizite şi altele: I, 350, 353, 357,
362; IL, 282, 294, 309, 531; LII,
171, 235: — Şef al Regimentului
3 de infanterie de linie: 11, 554, 555;

lui,

1,

pe care nu-l vom mai auzi pe pă-

culturală:

I,

mânt>), 474 (prin limbă și prin
școală se păstrează ființa neamu-

Lazarovici (Cneazul) cu contingentul sârbesc contra creștinilor la
Nicopole (1396), III, 471.

lui românesc); II, 317, 501, 502 (cuvintele vechi), 502 (bogăţia limbii);
III, 99 (ortografia, schimbarea

Lazensky (Palatul), din Varşovia, III,

terelor vechi), 100 (înrâuriri

200;

—

Școala

vița, II, 78.
Leopold, Principe de Hohenzollern,
la lași, ], 157; — la deschiderea
Corpuriior Legiuitoare, I, 158;
— Coroana Spaniei, |, 207: —

Acreditare, I, 252,
Leuchtenberg (Sergiu), II, 285;—Mort
în răsboiu, Îl, 97,
Leurdeni, II, 36.
Limba și literatura română: I, 122,
347 («Fiecare cuvânt românesc ne
va fi de acum înainte un răsunet
al acelui glas ( Principesa Maria)

III,

bărbat politic, Il, 329.

(Gheorghe),

[,

III, 46.
Le Sourd, Consul general al Franţei.

La Roguette. Traduce opera lui Wilkinson despre ţerile noastre și dă
în apendice un capitol din manus-

354, 356.

Bergman,

446.

Moldova Ghica şi Callimachi, III,

Lascar
terne,

și

Leontiev (General). Atacul dela Gri-

(Căpitan), LI, 147.

crisul Comitelui

francezi Lemaitre
424.

Renaşterea

474 ; Il, 317, 433.

3u.

vone şi greceşti), 100 (literatura
bisericească), 100 (limba, legătură
între toţi Românii din diferite ţeri),
100 (cronicari), 100 (fonetismul),

Lecca (Colonel D.), IL, 145; — Comandantul Regim. 7 infanterie, I,

157; — Ministru de Răsboiu ; II,

339, 355, 383, 460, 534.

101 (poezia poporală), 101 (spiri-

Lecca (G.), Ministru Finanţelor: II,

tul răsboinic din poezia poporală),

472, 480, 488, 491, 499, 509, 513,

101 (credinţa și naționalitatea în

520, 525; — Moartea lui, II, 534,
Lecomte du Nouy (Andrei), arhi-

poezia poporală),

Convenţiunea

101

(legendele

române), 101 (cântecele, doinele),
102 (literatura bisericească), 102
(bogăţia limbii), 181 (Didahiile lui

tect, Il, 551.
Lemaitre.

_li-

sla-

cu supușii
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Antim Ivireanu), 199 (filologia), 275,
493 (limba slavonă în biserică),

Porturi: II, 353, 453; LII, 16, 184,
185, 430,

492 (slujba Dumnezeească în limba

poporului), 511 (cuvinte vechi), 511
(ncolegisme sterpe), 511 («voiaj»
"în loc de călătorie; «avansare» în
loc de înaintare), 512 (vieața politică reflectată în limbă), 512 (înrâuriri străine), 512 (limba poporului), 512 (limba claselor culte)
312 (ştirbirea şi schimonosirea lim:
bii), 512 (Dicţionarul Academiei
Române), 513, 557.
1, 341;

Lisabona,

Portul Giurgiului, III, 16.

84, 90, 232, 237, 238, 239, 309;—Un
pod peste Dunăre între România
şi Serbia, II, 304.
Căi de comunicalie: 1, 29, 40,

II, 381.

95, 98, 116, 132, 133, 161, 188, 220,
221, 222, 223, 262, 291, 328, 379, 433,
488; IL, 352, 353,

252,

(Căpitan), II, 147.
ÎI,

41, 46, 129, 152,

Londra- Constanta. - Alexandria,

prestațiune

pictor, II, 315.

cul

Griviţa,

dela

Lovcea-Plevna
96,

97,

III,

II, 66; — Ata-

I[, 7

328, 379; II, 453,

177,

203,

238,

fixă

bă-

15,

35,

62,

161,

177,

264, 292,

Căi fluviale, maritime: Vezi Navigaţia.

100.

Ludovic

cel Mare, Regele

şi Ungariei,
Ludovic
genere:

1, 98,

353.

479, 507,

558;

Lugano,

HI, 15, 161 (Organizarea Ministexului de Lucrâri publice).
„_ Corpul tehnic: IL, 353, 453, 557;
III, 62 (lege de organizare), 90, 161,

dare

342, 401, 507, 540.

(şoseaua), II, 78, 89,

Liibeck, |, 113.
Lucerna, III, 591.
Lucrări publice, în

într'o

ncască), 488; ÎL, 352, 411, 442, 557;

Loscovăţ, Ii, 187.
(General),

pentru
I, 223;

Legea drumurilor: zile de pres-taţie: I, 116, 328 (legea prestaţiunii), 472 (transformarea zilelor de

(linie), III, 259.
Loșkarev

III, 15,

XI, 191, 357.

Lonâra: |, 366; 11, 278: II, 158,582,

(Claude),

557;

Legea de expropriere
cauză de utilitate pubiică:

220.

Lorrain

451,

37, 62,72, 75, 90, 139, 260, 292, 401.

Logadi (Intendent general), II, 144.
Lom-Palanca,

499,

Poduri: L, 188 (dela Buzău), 222
(un pod dela Giurgiu !a Rusciuk),
295, 303, 513 (dela Barboşi); IL, 344
(un pod maijos de Silistria);—Podul Carol I: III, 16, 52, 62, 82, 83,

Liteanu, Reprezentantul României
la Berlin, II, 344,
Livadia: [, 265, 485; II, 235, 237, 241,
Livezeanu

486,

Portul Constanţa: II, 352; III, 16,
430, 499. Vezi și acest nume,

Poloniei .

II, 464,

XVI,

Regele

Franţei, Il,

III, 542.

Lupoianu (Colonel). Misiuni, II, 61.
Lupu (Colonel), Apreciat, |, 247;
General II, 51;— Ocupă Rahova, Il,
z

111.

Lybia, III, 514.

430.

Porturi, docuri, întrepozile. Docuri: IL, 304, 452; III, 90, 139, 185.
Întrepozite: II, 304, 354, 453,

MĂ.
Macedonia,

486, 557; IL, 16, 60, 90, 139, 185,

III, 593, 599.

Macedo-Români: Vezi Românii şi
Chestia Orientală.
.

499.
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Macedonski (General). Conflict între

Cameră și Minister pentru numirea
lui în Bucureşti, |, 147;— Afacerea
Macedonski, I, 154.
Madrid: |, 387, 404; II, 381.

Maghiarii. Vezi Ungaria.
Măgura, comunăîn Bulgaria, I, 119;
II, 53, 56.
Mahmud, Mare-Vizir, |, 439.

Maican (Locot.-Colonel Dimitrie), II,
146.

Maior (Petru), Istoriograf, I, 175;—
«Cărturar al ncamului», III, 626.

Maiorescu (Titu). Intrarea în Mini-

Mărăcineanu. « Căţitan Valter Mă.
răcineanu»>, vas de răsboiu, IIL, 595.
Mărculescu (Colonel), II, 147.
Marea Baltică, II, 76, 526.
Marea de Nord, III, 84.
Marca Neagră: ], 181; II, 76, 239,
253,

410,

497,

III, 52,

62,

82,

396, 468, 487, 500,516, 517,613, 632.

Margareta, fiica împăratului Caro! al
IV, sotia lui loan, Comite de Zollern, II, 464.
”

“Margarethen, |, 250.
Marghiloman

ster; apreciat de M. S. Domnitorul:

526;

84, 123, 167, 206, 232, 255, 259,

(Al.), Ministru de Jus-

tiţie: HI, 29, 33, 38, 147,154, 162,
180, 194, 204, 221, 233; — Mini-

I, 346; — Ministru Cultelor şi Instrucţiunii : ], 355, 360, 361, 383,

stru Lucrărilor publice : III, 64, 73,

400, 415, 425, 426, 437; III, 29, 33,

76, 94;—-Ministrul Afacerilor Siră-

38 ;— Ministru de Justiţie și ad-interim la Afacerile Străine, III, 365,

ine:

— Ministru de Justiţie: III, 366,371.
Măldărescu (Maior), I, 290.
Mangalia, ÎI, 230, 253.
|
Manoil II, Impărat. Baezid prinde
corespondența lui: III, 468.
«Meșterul Manole», II, 552.
Mansfield (Colonel!) I, 484.

Manu

G.

Răsboiu:

(Colonel),

Ministrul

I, 170, 189, 202,

de

209, 210,

534, 541, 544,555, 562, 572;—Prede Interne: II, 64, 73, 74,

76, 94; —Ministru de Interne: III,
358;— Ministru de Finanţe, III,

331,

333, 337,
timpul

344; — Relaţiuni

răsboiului,

II,

39;

371.

I, 255;

Frângerea turtei, ll, 255; — Boala:
difterie, I,321;—Friguri-scarlatină,
de Î, 344, 345;-— Moartea Sa, [,
346; — Mormântul Său, Î, 349; —
Poporul varsă lacrimi fierbinţi pe
scumpul mormânt, I, 351;
— Con:
doleanțe pentru: ], 352 —356;--Reamintiri despre: |, 383, 432;-- Aniversarea morţii, IL, 513;.— Limba
românească grăită de neuitata Principesă Maria-ltta, III, 511.
MARIA, Principesa de Marca Brita-

şcdintele Consiliului de Ministri şi

în

366,

213, 214;— Ziua onomastică,

211, 213, 224; III, 47, 50, 508, 522,

Ministru

III,

Mărgineni, |, 328.
Marheinike, Consul, III, 542,
Maria, soția Împăratului Sigismund,
UI, 464;-- Moartea ei, III, 465.
Maria, Principesă de Hohenzollern,
soţia Comitclui Filip de Flandra,
I, 67; II, 531.
Maria, Principesă, fiica MM. LL.RR.
Carol I şi Elisabeta: Nașterea, |,

—

Ordin către: II, 40;— Comandantul
Artileriei în timpul răsboiului,
11,51;
— Comandor al ordinului «Steaua
României», II, 143; — La cununia
" Princip. Moştenitor, III, 172; —
Vicepreşedintele Societăţii Geo.
grafice române, III, 567.
Manu (loan), Căpitan, II, 144.

nie și Irlanda, Soţia A. S. R. Principelui Ferdinand al României:
Logodna, III, 150,151, 154;— Căsătoria: III, 157, 171, 173; — La
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sfințirea Castelului Pelişor, LII, 441;

financiare

La târnosirea M-rii Sinaia, UI, 442,
— Călătoria pe Dunăre dela Vârciorova la Sulina, III, 486;— La
târnosirea bisericii Sf. Nicolae din
Iași, III, 490;-—- La punerea cablu:
lui Constanţa-Constantinopo!, III,
516; — La botezul a 12 vase de
răsboiu, ]II, 595.
«Principesa Maria», vas de co-

contra

merț;

III,

307,

309,

245,

nosirca

M-rii Sinaia,

461,

Maria

464,

IIL, 306.

Medalii,

513.

III, 555.

287;

Mehedinţilor (Munţii), INI, 487,
Mehmed-Aali, General turc, II, 110.
Mellinet, Agent şi Consul general
al Franţei. Acreditare, I, 108.
Mengen - Messkirch - Ueberlingen,

III, 442.

Mama
[, 452,

(linia) I, 250.

Principesa

Bulgariei,

Meserii, Meseriași: [, 479; II, 404;
IM, 138, 401 (legea meseriașilor).
Meşcerski, mort pe câmpul de luptă,

II, 88.
Meteorologic (Institutul), III, 375.
Michaiu (R.), Ministru Lucrărilor
publice: Il, 525, 538, 546, 561; III,
6; — Ministru de Interne, III, 19,

pol, IL, 516, 519.

27.

Michels, (Baronul de), I, 469.

Instrucțiunii publice, I, 209.
Mateescu (Maior), rănit, II, 116.

Midhat-Pașa, |, 52, 496.
Mihail Nicolaevici (Marele Duce),
Decorat de M. S. Domnitorul, II,

Mateiu (Apostolul), |, 311.
Mateiu Basarab, I, 462, 474.
Mauriciu şi Lazăr, Sfinţii (Ordin),

177,

L, 72.

Mihail III Obrenovici, Principele
Serbiei. Vizită, 1, 73, 76.
Mihaiu Viteazul. Coroana lui, |, 17;

Mauser, fabricant de arme, II, 234,
Mavrodin (Locotenent), II, 145. :
Mavrogheni
(Petru), Ministru de
Externe: I, 16, 31, 59; — Ministru
de Finanţe: Î, 240, 253, 264, 276,
318,

I,

405.

II, 405.

Mârzescu (G.),. Ministru Cultelor și

300,

zadarnice

405; — Apreciat,

Medjidiei (Ordinul), 1, 168,
Mehadia, I, 432.
Mehedinţi (Jud.), 1, 284, 286,

Marienbad: 1, 363, 364; II, 234, 33].
Marschai Bieberstein (Baron de),
Ambasadorul Germaniei la Constantinopol, asistă la inaugurarea
cablului Constanţa
- Constantino-

277,

acuzaţiuni
I,

Medici, III, 281.

469.

Luisa,

394,

;

Mavrogheni (D-na), |, 350,
|
Mavros (General Nicolae). Scrisoare
către, IL, 69

Maria, Principesa, fiica AA. LL. RR.
Princip. Ferdinand şi Maria: La
sfinţirea Castelului Pelişor; la târMaria, Principesa de Wied,
M. $. Reginei Elisabeta:

lui,

332,

343,

354,

III, 8; — Apărarea

și autonomia

ţerii, Î, 375;— Armata și: II, 85, 119,
- 210, 494; — Statua lui Mihaiu Viteazul: I, 375, 376, 475; II, 85; —

360,

361, 364, 383; —- «Afacerea Mavrogheni», I, 339; — In consorțiul pentru calea ferată Bucureşti
— Iaşi, |,
390; — Retragere din Minister, 1,
395;— Candidat la Ministerul Afacerilor Străine, I, 440; — Succese

O carte în limba germană despre,
Ii, 316
Milan Obrenovici 1V, Principele şi
apoi Regele Serbiei (1868 —1889).
Vizite: I, 352, 357, II, 30;—Șefal
regimentului românesc 6 Înfante-

ŢI]

rie: |, 358, 454;— Ameninţat să-şi
piardă tronul, 1, 393; — Așteaptă
sprijinul României, I, 451;—Nume=
şte pe M. S. Regele nostu Șef al re-

gimentului sârbesc n-rul 6 Carol 1,

II, 509;— Toast în onoarea M.S.
Regelui, II, 510; — Corespondența

cu, II, 156;— Opinia M. S. Dom-

nitorului despre, I, 445,
Miliutin, în Consiliul de răsboiu
pentru împresurarea Plevnei, II, 99.

[Millo], Demille: „Pagent du Prince
de Moldavie nomme Demille, se-

III, 191, 219, 232,

264, 357.
Cărbuni

411, 452.
Ceară

de pământ:

de pământ,

|, 422; LI,

Neamţul şi Secul), 156(M. S. Dom-

|, 422.

nitorul îşi rezervă prezidenţia Comisiunii pentru restaurarea M-rii
Neamţul şi Secut), 310 (bisericile:
«monumentele de căpetenie ale istoriei noastre»); LI, 339 (Monumen=
tul comemorativ din Piatra Neamţu
- pentru ostașii căzuți în răsboiu),

Chihlibar, 1, 422
Petrol: 1, 422; UL, 375, 499 (indus=
tria), 532 (terenurile petrolifere ale
Statului),540,570 (consolidarea concesiunilor de terenuri petrolifere),

618 (modificarea legii pentru con:
solidarea dreptului de a exploată
petrol pe proprietăţile particulare),
635 (legea pentru darea în exploatare a terenurilor cunoscute petrolifere de pe proprietăţile Statului),
Pucioasă, |, 422.
Sare gemă: |, 422; II, 411,
452. Vezi Monopol.

442

(restaurarea

bisericilor), 442

(monumentele: «glasul unui trecut,
de care cu drept ne putem fâlb),
471, 551 («popoarele cari îngrijesc
monumentele lor se ridică pe ele
înșile), 560, 561, («o națiune care-şi
respectă monumentele străbune,

şi mai ales acele ale pietăţii și ale

Mircea cel Bătrân. Armata sa, |, 375;
— Lupta dela Nicopole

xandru Ipsilanti, III, 354;— Situațiunea politică a Moldovei în sec.
XVIII, II, 35— 5;
Scrierea lui Wilkinson despre, III, 354;—Surescitări
din cauza chestiunii evreeșşti, II,
278;—Agitaţii din cauza modificării
art. 7 din Constituţie, I1, 292; —
Agitaţii antisemite, II, 308, 326;—
Vezi: România.
Monopol: Tutun, sare: I, 260, 261,
348, 455, 558; III, 26, 88 (învoeala
cu Serbia), 136;— Cârciumi: 11, 457;
III, 369.
Monumente sacre şi istorice: I, 132
(îngrijirea), 155 (restaurarea M-rii

II, 265, 348, 411; III, 566. — Legea
I, 379;

dova în Prusia, III, 380; — Admi-

nistrația Moldovei în timpul lui Ale-

297 (lege), 311, 395, 398; II, 335,

journant ă Czarnautzt: III, 383.
Mine, petrol: în genere: 1, 161, 422;
minelor:

Moldova: Exportul de cai din Mol-

credinței creştinești, are un

(1396), III,

viitor

sigur şi neclintit»); II, 203, 285 (Mo-

463 şi urm.; — Atitudinea lui ostilă

numentul vânătorilor din Ploeşti),
286, 398 (Monumentul comemora-

față de Sigismund, III, 467;— Oprit
de a deschide focul la Nicopole
(1396), III, 469; — Apreciat de M,
S. Regele, III, 469.

tiv al luptei din Dealu Spirii dela 13
Septemvrie 1848),444 («bisericile şi
mânăstirile sunt aproape singurele
monumente ce ne-au rămas din
trecut), 561 («Monumentul Independenţei şi al domniei Mele»).

Missir (B. M.), Ministru Agriculturii,
Industriei, Comerțului şi Domenii-

lor: III, 379, 388, 392, 394, 403, 412.
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Morris, Colonei englez, I, 370;—
Apreciază armata româna, |, 373.
Morțun (V. G.), Ministru Lucrărilor
publice: Ii, 579, 580, 583, 590, 591,

607, 619, 636.
Moruzi (Sublocotenent), II, 147.
Moscova, III, 261, 268, 269, 315.
Moustier (Lionel-Desle-Marie-Fran-

legrame

către:

I, 7, 8, 35,

Napoleon (Principele). Vizită, L, 113.
Nassau (Ducele de). Vizită, IL, 384.
Natalia, Principesă şi apoi Regina
Serbiei, I, 433; II, 511.

Navigaţia: |, 98, 101, 181, 238, 295,
329,

gois-Rene€, marquis De), diplomat şi
bărbat de Stat francez(1817—1869):

354;

III, 88,
455,

LI, 453,

454,

486,

513,

514,

515,

550, 552; III, 200.
Neamţu şi Secul (Mânăstiri).

Miânich,

N.
Nacu (C.), Ministru Justiţiei, II, 525;
Ministru Justiţiei şi ad-interim la
Finanţe, II, 538; — Ministru Finanțelor, II, 546, 561; III, 6, 19, 27.
Nagy, Colonel austriac, |, 369.
Napoleon III, Impăratul
Franţei.
Propune candidatura Principelui
Carol, I, 1;—Sprijine alegerea Sa,
I, 3, 4.— Inrudirea M, S. Domnitorului cu, I, 8;— Bănueşte politica României, 1, 78;— In chestia
evreească, Î, 79; — Contra unei
eventuale proclamări a indepen=
denţei României, [, 108;
— Solicitudini: I, 108, 119;—Scrisori şi te

I, 310;

II,

Res-

taurate, I, 155.
Neamţu (Judeţ), Ii, 339.
Nelidov. Notă că Ruşii n'au nevoie
de

armata

Nepokoicițki.

noastră,

II, 42.

In consiliul de

răs-

boiu pentru împresurarea Plevnei,
II, 199; — Apreciază claritatea şi
preciziunea ordinelor şi instructiunilor M. S. Domnitorului, II, 128;

], 432.

Muntenegru, Î, 80,393, 444, 445, 506.
Murad ], Sultanul Turcilor. Ucis la
Kosova, III, 471.
Murillo (Bartolomeu Esteban, zis),
pictor spaniol, (1617 —-1682), IL, 315.
Muscel (Judeţ), I, 114, 284, 285.

Basarab:

571.

la Constantinopoi

niei, I, 33;—Incident diplomatic,],
106;— Contra Ministerului Liberal
român, Î, 117.
Moyard (Cavalerul de), Agentul Belgiei. Acreditare, I, 202.
Miller (Frederic Max), Orientalist şi
mitolog german (1823—1900). Convorbire cu, I, 366.

Vodă

564,

Neagoe

Româ-

538;

259, 292, 293, 307, 310, 430,

— Raportează că Austria lucrează
contra

60,79;

—- Diferite, 1, 125, 127, 148, 214,

UI, 311,
Netropol, II, 104, 105.
«Neue Freie Presse» Ziar, III, 584,

586, 593.
Neuwied: I, 170, 172;
Neva, II, 202; II, 324.

Il, 329, 332.

Nevers (Comitele de). Lupta dela Nicopole (1896),

III,

467, 469, 470,

471.
Nicolae sau Nichita I, Principele
domnitor al Muntenegrului (1860-);

[, 80, 81, 445.
Nicolae Il (Alexandrovici), Impăratul Rusiei (1894—);—Incoronarea
la Moscova, III, 261; — Numeşte
pe M. S. Regele Cap al Regimentului rusesc de Vologda No. 18,
III, 324;—Salută pe-M. S. Regele
printrun Trimis extraordinar la

Iaşi, IIL, 291;—prin Trimis special
la Iași, II, 491, 495; — Corespondenţa cu M. S. Regele: III, 427,
428 ;-— Urări şi toasturi reciproc:
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UI, 311, 313, 314, 324, 325, 396,
447, 491, 565,:598, 613; — Conferinţa pentru pace dela Haga,

319, 343,

Nicolae,

Principele,

fiul AA.

III.

LL.

RR. Princ, Ferdinand și Maria.
Naşierca A. S. R. Principelui Nicolue-Ferdinand, III, 447, 453, 460.

Nicolae (Nicolaevici), Mare Duce de
Rusia (1831—1891):
Campania din 1577 —78: Tratative cu M. S. Domnitorul pentru
cooperarea armatei române: I, 511,
513; 1],2,9, 11, 22, 107;— Trimite

o brigadă

de

întărire

pentru ar-

M. S. Domnitorului,

brățişează

pe

II, 128; —Im-

M. S. Domnitorul,

II, 141;—Neînţelegerca
II, 101; — Raportul

ben,

cu Todlelui

Tod-

leben către, II, 180; — Corespondența cu M. S. Domnitorul, convorbiri, vizite: |, 498, 499, 502,

522, 524; II, 7, 23, 31, 36, 40, 45,
46,

49,

50,

54,

56, 57, 93, 108, 110,

111, 114, 128, 148, 151, 167, 10,
179, 184, 187, 188. 191, 194, 203,
„237, 242, 267; III, 475, 476, 477,
482.

479,

Nicolae

Nicolaeviei,

fiul

Marelui

mata română, II, 6; Cere soldaţi
români pentru escortarea prisonierilor şi ocuparea Nicopolei, II,

Duce Nicolae, II, 7, 9.
Nicolae Ion. „Maior Nicolae Jon,
vas de răsboiu, III, 595.
Nicolae Sf. din Iași (Biserica), III,

39;— Cere grabnic ajutorul nostru,
II, 45; — Telegrama urgentă din

Nicopole: Baiazid se apropie (1396)

19 Tulie 1877: «să fuzionăme», II,
45;
— Cere grabnic ajutor Românilor, II, 54;— Aşteaptă

pe M. $.

cu mare nerăbdare, II, 57;—Roagă

pe M.S. Domnitorul să primească
cGmanda supremă a armatei de
vest, II, 58; — In ajunul atacului
dela Griviţa, II, 69; — Declară că

amânarea atacului dela Griviţa este
imposibilă, II, 69;—Pe
luptă:

II, 60,

96,

100,

99,

80,

133,

82,
137,

câmpul de
88,

89, 92,
139;—Feli-

cită pe M. S. Domnitorul la 30
August 1877, II, 81;—Laudă bra:
vura și atitudinea armatei române,
II, 86,—- Ordonă ca toate trupele
ruso-române din jurul Plevnei să
fie sub comanda imediată a M, S.

de: III, 468, 469; — Planul luptei

dela Nicopole (1396), III, 469; —
Infrângerea creştinelor, numărul
morților, III, 469, 470, 471. — Nicopole în răsboiul dela 1877: III,
474; — Trupele române ajută .pe
Ruși la luarea cetăţii, II, 41; —Ocuparea Nicopolei prezentă o mare
importanța politică şi militară, II,
121; —Nicopole, poziţiune strategică, III, 474; — Focul asupra cetăţii
Nicopole (1877), Ill, 474; —Un Român comandantul al cetății Nicopole, UI, 482; — Lupta dele Nicopole şi altele: II, 30, 32, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53,

55,
142,
110,
419,

Domnitorului Carol, II, 109;-—Felicită pe M. S. Domnitorul pentru
luarea Rahovei,

476, 490, 492.

II, 120; — Imbră-

57, 60, 61, 62,
149, 151, 156,
464, 466, 471,
480, 481, 482,

Nicopolea

țişează pe M. S. Domnitorul după

Mică,

63,
171,
475,
483,

129, 131,
268; III,
476, 4177,
483.

III, 466.

Nifon Mitropolitul Ungrovlahiei. In-

luarea Rahovei, II, 121; — Induioșat de morţi și răniţi, II, 127; —
Recunoaște destoinicia militară a

cetat din vicaţă, |, 411, 414.

Seminariul Nifon Mitropolitul:
Jubileul de 25 ani, INI, 327.

720

Nifon, Starețul m-rii Sinaia, III, 442.
Nifon, Episcopul Dunării- de-jos. Investitura, III, 631.

Oncken

Sinaia, ÎI, 428.
Opanez, III, 110, 427.
Opinia publică: 1, 57 (prejudicii),
390 (alarmată prin presă), 401 (binele şi răul se atribue Guvernului): Il, 35.
Oppenheim, Î, 131.
Oradea-Mare, III, 466.
Orăscu (Al), Ministru Cultelor și
Instr. publ. ], 453.
„Oratorianitor“i (Ordinea), III, 353.
Orchanio, II, 110, 120.

Nihiliști, II, 368.

Niș, ÎL, 110, 187.
Nistru,

III, 83, 383.

Nolcken

(Baron de), Contra-amiral

rus, Il, 613.
Norvegia, Il, 526.
Novitzki (Colonel), Șeful Statului
Major al Armatei de Vest, II, 59.
Novoselti (sat), II, 180.
Niiremberg: II, 531; III, 4, 467;—
Titlul de burgrav al Nurembergului conferit Casei de Zollern la

Oreglia (Cardinalul), Telegramă că-

1191, III, 473.

tre, III, 446.
Orient. Chestia Orientului şi altele:
Desrobirea Orientului şi a creștinătăţii, |, 9; — Misiunea Prusiei în, |,
45; — Un acord franco-anglo-pru»
sian de stabilit, I, 61; — Politica
franceză, Î, 117;— Națiunea română
la porţile Orientului, 1, 178;—

O
Odesa, Î, 11, 168.
Offenberg (Baron de), Consul gene=
ral al Rusiei,

I, 72,

102,

(W.). Istoric, II, 316.

Onufrie (Arhimandrit), Starețul M-rii

168, 272,

Offenheim (Procesul), I, 389, 390.
Olănescu (C.), Ministru Lucrărilor

Țara noastra centru de linii în,

publice: INI, 105, 132, 141, 147, 154,
162, 180, 194, 204, 221, 233; —Mi-

Oldenberg (Alexandru), Comandantul Brigadei 1 din garda rusă, II, 91.
Olga, Regina Greciei, III, 314.
Olt (Jud.), I, 284, 285.

200; — Complicacaţiuni în, I, 393;
— Chestiunea orientală rezolvată
în Orient, I, 430; — Complicaţiunile orientale, 1, 438 ; — Problema
orientală, |, 439;-- Conflictul oriental, Î, 441;
— Turburări în Orient, |, 442; —. Soloţiunea chestiunii Orientului, |, 444;—Criza orientală, Î, 447;—Nuori de furtună

Olt,

în, [, 449, 451;— Drama se va des-

nistru de Interne și ad-interim ia
Lucrările publice, III, 365;
— Ministru de Interne, III, 366, 371.

râu:

107,

308, 513;

ÎI, 31,

213,

221, 418; III, 301, 466, 475, 631.
Oltenia,

Olteni:

1, 505;

II,

4,

fâşură în curând, Î, 465; — Fanatismul şi dorința de răsbunare, |,
466; — Complicaţiunile: 1,467, 468,
471;
— România un factor în, |,
486;
— Criza orientală, Î, 510;—
Conferinţa din Constantinopol, IL,
519;— Conflictul oriental din 1877;
răsboiul ruso-româno-ture: II, 71,

181,

204, 205, 219, 221, 535; III, 238,
301,

448,

449,

468,

474,

631.

«Vatra Românismului», I]l, 631;

<Mărgăritar

al

Coroanei

niei>, III, 448,
Olteniţa: I, 514, 527;

Româ-

II, 6, 8, 10,

141, 151, 155; III, 631.

76, 184, 197, 198, 199, 204, 244,

Omer, poetul, III, 397.
Omer-Pașa, I, 373.
Cuvântări şi Scrisori,

III.
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250,

252,

din

Berlin,

283,

290;
— Congresul

II, 032,

304;
— Dife418

rite: 1, 60, 100, 105, 106, 148, 249,
303, 322, 430, 437, 449, 450, 466,
469,

484, 485,

488, 503, 507;

II,

21, 521, 336; III, 5, 52, 84, 242,
262,

329,

517,

593,

597,

599,

600

şi 602. (Opinia M. S$. Regelui despre Chestia Orientului).
Orleans (Dinastia de) [, 127.
Orloff (Locotenent Principe), UI, 311.
Orşova. Cale ferată spre, I, 179.
Oscar, Regele Suediei, II, 295; —
vizită, toast, II, 525, 527 ;—Despre
Coroana de oțel, armată și regenerarea națională a României, II,
527.
Osma, Ozem, râu în Bulgaria, III,

475, 477, 481,
Osman Paşa: spre Rahova, II, 32,
195; Il, 475, 477; — Campania din

1877: Il, 53, 85, 97, 100, 110, 120,
128 ; III, 477;— Ocuparea Plevnei,
III, 477; — Rezistenţa eroică: II,

106, 120,

129, 243; III, 426;—

hiepiscopului de Sinaia, Iil, 341.
Palade (G. D.), Ministru Agriculturii,
Comerțului, Industriei și Dome:
niilor, Il, 241, 245, 253; — Ministru Justiţiei, III, 305; — Ministru
Finanţelor, III, 321,- 329, 379, 388,
392, 394, 403;— Ministru de Interne,
II, 431.
Panslavism, II, 368 (în Rulgaria);-—
Pericolul comun pentru Români
şi Greci; o politică pricepută româno-greacă ar puteă fi cea mai
puternică apărare contra panslavismului, III, 602,
Panu (Anastasie), Apreciat de M. S.
Domnitorul, |, 43.
Panu (Mama lui Anastasie), ], 43.
Papadopol-Calimach (A1.). Răspuns
la felicitarea primită dela, III, 188.

Papazoglu (Locotenent), II, 147.

Bolnav, II, 131; — Invins, II, 135,
138 ; III, 315; — Întâlnirea cu M. $.
Domnitorul, II, 139;—Apreciat de
M. S. Domnitorul, 1, 139.
Ostrovul Oltului. Mănăstire din, I,

Paris: I, 3, 4, 5, 96, 106, 117, 119,
148, 165, 410, 271; II, 278, 354, 375.
Parthenie, Episcopul Dunării de Jos,
înălţat Mitropolit al Moldovei, III,

107.

409,

Ovidiu (Publius Ovidius Naso), poet

490.

Patriarhul

latin, III, 52, 260.
Ozem (Osma), III, 469.

203,

303,

din

Constantinopol,

500;

III, 594,

|,

602.

Păucescu (Gr. G.), Ministru Agriculturii, Industriei, Comerciului şi
Domeniilor: III, 47, 50, 64, 73, 74,

P

Păduri: Î, 382 (codice forestier), 421
(devastarea); II, 265 (legi pentru
cruțarea pădurilor), 348, 409 ; III,

76,

94.

Peixoto, Consul al Statelor-Unite.
Acreditare, ], 232,

17 (exploatarea), 60 (regimul silvic), 91, 191, 219 (legea silvică),
357 (fond pentru punerea în va-

Peleș, râuleț in Prahova, ], 337.
Castelul Peleş, IL, 306, 366, 396,

397, 453.
Castelul Pelişor. Sfinţirea Castelului Pelişor, III, 441.

loare a pădurilor), 571 (creşterea
fondului de împădurire), 571 (pădurile moșnenești), 618 (vânzarea

Pelişat, sat în Bulgaria, II, 67, 69.
Pencovici (Colone!), Comandantul
Divizici 1-a, ÎI, 51.

pădurilor stăpânite în indiviziune
- de moșneni),

privitor la modificarea codului silvic), 634 (titluri de rentă pentru
cumpărarea de păduri).
Paisie Sinait, reprezentant al Ar-

618 (proiect de lege
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Peninsula

Balcarică,

|,

438;

I],

178, 288, 301, 414; INI, 34, 375,

NI, 77, 78.
Pitteurs-Stiegarts,

599.

Penitenciare: I, 263 (pentru minori),
299 (ateliere la), 328 (legea asupra regimului închisorilor), 360,
399 (reforma); Il, 349; III, 293.
Pensilvania, 1, 422.
Pepoli (Marchizui de). Insinuaţiune,
I, 146,
Persky (3.), traducător, III, 496.
Pescării: Il], 244 şi 252 (legea pescâriilor), 605 (convenţiunea de pescărie încheiată cu Rusia).
Petersburg (St.): 1, 101, 106, 34,
193;

Petrescu

III, 312,

(Zaharia),

executarea
Plevna.
53,

128,

tiție:

], 455,

472;

IL,

443,

de

Luptele dela: 11, 42, 44, 49,

55,

60,

62,

64,

66,6,

154,

196,

70,

78,

140,

149,

202,

24,

385, 420, 425, 426, 428, 429, 431,

militar,

438, 434, 446, 474, 475, 477, 478,
481,

483,

484,

547,

Ploeşti, Ploeşteni:

Pfuel (de), 1, 432, 442, 446.
Ministru

încheiate,

227, 235, 241, 245, 268, 298, 324,
329, 337, 460, 496, 512, 520, 521;
III, 20, 48, 94, 286, 311, 316, 324,

I, 130, 222; II, 152.

(M.),

Convenţici

80, 85, 86, 88, 90, 92, 96, 98,100,
103, 106, 110, 112, 120, 123, 125,

Petru Rareș, Voevod, III, 226, 352.
Pherechide

pe

|, 522.

UI, 144.
Petroșani,

general

lângă Marele Duce Nicolae pentru

384.

Medic

|
Consul

al Belgiei. Acreditare, 1, 141,
Piagino (A.), Comisar general

354, 505, 518; II, 30, 92, 108, 177,
187,

Pitești: 1, 13, 114, 153, 154, 282, 295,
296, 409; II, 157, 204, 207, 422;

591,

592.

1, 21, 154, 213,

216, 217, 290, 428, 514; II, 6, 9,
11, 20, 21, 391, 498; III, 263, 285,

Jus-

286, 452, 565, 566, 567.

459; —

Ministru Lucrărilor publice, II, 291.

Plopşoreanu

— Ministru Agriculturii, Comerţu-

Dimitrie

(Căpitan),

1

286.

lui şi Lucrărilor publice, 1], 305;
— Ministru Afacerilor Străine: II,
546, 561; III, 6, 19, 27;— Ministru
de Interne: II, 275, 295, 305. 318,

Ploștina,

II, 411.

Podbielsky. « Von Podbielsky», vapor, Il, 517.
Poenaru (General C.), Ministru de
Răsboiu, Il, 221, 233.
Poenaru (P.), Profesor, JI, 317.

321, 329.

Piatra-arsă, moşie, 1, 428.
Piatra-Neamţu, 1, 339.
Pilat (Colonel), II, 144.
Pimen,
Episcopul
Dunării-de-Jos,
La sfinţirea a 12 vase de răsboiu,
IN, 595; — La punerea cablului
Constanţa-Constantinopol, III, 516;
— Activitatea sa chiriarhală, III,
630; — Investitura ca Mitropolit al
Moldovei, III, 628.
Pimodan (Comitele dej, II, 172.
Pireu, III, 514.
Pirogov, II, 107.
Pitacu (pârâul), I, 179.

Pogor,

Vicepreşedinte

al

Camerei,

], 247.
Poiana, Cartierul general al M. $.
Domnitorului: II, 21, 36, 38, 39,

41, 44, 45, 47, 49—52, 55, 185,

Policarp

Bârăldeanu,

Arhiereu,

1,

336,

Politica externă: Vezi tabla dela
începutul volumului
I şi : [, 48, 51,

-66, 75, 76, '78, 93, 105, 112, 113,
133,

134,

135,

146,

163,

180,

249,

264, 300, 303, 327, 374, 376, 384,
- 398,

123

410,

413,

436,

457,

468,

487,

508; IL, 6, 201, 204, 347, 360, 375,
407, 450, 451, 478, 517, 536; LII,
14, 34, 86, 147, 157, 161, 177, 190,
203, 261, 272, 291, 323 (politică în-

nopere panslaviste), 517; III, 69, 99
(transformarea repede a sistemului nostru politic), 246. 370 (turburări, represiuni).
Partidul Conservator : |, 33
(Conservatorii din Minister cer

ţeleaptă și circumspectă), 328, 333,

370, 387, 498, 506, 531, 569, 593
(România va urmă hotărtrile luate
de Puterile semnatare ale tractatului dela Muerzsteg), 605, 616, 621
(politică demnă, înţeleaptă şi fără

amânarca desbaterilor Constituţiei,
78 (numiţi Albi), 231 (contra abdicării), 245 (p. divizat), 302, 467,
468, 512; II, 308, 423 (constituit pe
o bază mai solidâ).

pripire), 621 (prudență cerută deîm- prejurările externe actuale, (1908),
Vezi: Europa şi ferile vecine la
numele lor.
Politica internă ; partidele:

I,

Partidul Liberal: |, 33

55,

80 (clasele de mijloc în vieața politică), 94, 102 (porniri separatiste),
107 (întruniri), 116, 118, 137 (desbinări), 139 (nenorocitele uneltiri
“ale partidelor), 140, 146 (demagogia), 146 (disolvarea Camerelor),
147 (un Hohenzollern nu poate
fi atât de ușor răsturnat, ca un

Principe parvenit), 153,

154,

155,

contra Coroanei), 458, 500 (se în-

158, 171, 178, 196, 216 (agitaţii),
224, 225, 226 (turburări antidinastice), 227, 228 (coterii), 229, 239,
244 (Moldova minată de uneltiri
anarhice şi separatiste), 245 (revolte), 247, 259, 260, 267, 270 (tur-

burări), 273, 274, 275, 277 (uneltiri), 283, 307, 333, 340, 375, 385,

(vota-

rea Constituţiei), 78 (elemente revoluţionare ; autoritatea lui Ion
Brătianu) 146 (față de Unguri), 154
(numiţi Roșii), 193, 245, 270 (opoziţie), 271, 274 (p. subversiv, intrigi),
340, 408 (agenţi electorali în toate
judeţele pentru revoltă), 409 (propaganda la sate), 447 (opoziţia unită din 1876: Brătianu, lon Ghica,
Kogălniceanu, Epureanu,
C. A.
Rosetti, D. A. Sturdza), 448 (atac
dreaptă spre

Germania);

II, 345;

III, 28, 350,
Vezi:

Ministri,

bărbaţi

politici,

la

numele proprii respectiv.
Polizu (Colonelul) și călăraşii noștri
escortează pe Osman Pașa, II, 139.
Polonia: J, 311; III, 310, 380 —4.

Poni (P.),

Ministru

Cultelor

şi In-

392 (pasiuni politice), 397, 405 (politica strică caracterele), 408 (întruniri publice sgomotoase), 409
(turburări), 409 (bătăuși în alegeri),
409 (propagandă; o fierbere mare
în Oltenia), 409 (propagandă la
sate), 410, 448 (cluburi politice),
449, 450, 463, 464, 468 (agitaţiuni

Popescu (Căpitan), II, 146.
Popoff (Căpitan), Ofiţer de Stat Major rus, adjutantul Marelui Duce
Nicolae, [, 513, 524.

şi uneltiri revoluționare), 468 (cam-

Poradim, sat în Bulgaria, Cârtierul

panii prin presă), 484, 496 (urmărirea foştilor Ministri), 506; IL, 41,

M. S. Domnitorul în răsboiul pentru independenţă: Il, 63, 65, 67,

strucțiunii publice,

Îl,

141,

241,

245, 253, 266.
Poniatovski,

ales rege al Poloniei,

III, 380.

130, 227, 230, 251, 274, 291, 295,
315, 325, 327, 362, 378, 423 (Ma-

69, 77, 78, 82, 84—88, 90, 91, 9%,
95—98, 100-—102, 106, 108, 109,
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114—116,

117, 123,

126—129,

134,

136, 137, 139—141, 143, 148, 150,
151, 154, 155, 182; III, 427, 481—
483, 591, 592. — Casa din Poradim,

II, 70, 86, 92, 9.
Poroineanu

(Căpit.) 1, 283.

Porţile-de-Fier: Lucrările dela: III,

254—5, 263.
Portugalia.

Misiune

diplomatică, Il,

381;— Telegramă către regina Portugaliei, III, 364.
Porumbaru (Constantin), Preşedintele Comitetului pentru întocmirea
grupurilor istorice și alegorice la
încoronare, Il, 439.
Porumbaru (Em.), Ministru Lucrări.
lor publice, III, 457, 500.
Posta, fe/egrafe, telefoane, cablu: 1,
'93 (postele străine) 102, 135 (convențiunea postală cu Austro-Un-

Prahova,
Prahovei
431;

germană ostilă României), 336 (co-

din 1907).
Președintele Consiliului de Miniştri: Corespondenţa cu, şi răspunsuri verbale către diferiții Preşe-

dinţi ai Consiliului de Miniştri: I,

63, 137, 159, 170, 172, 190, 232,
277, 283; II, 12, 19, 118, 126, 209,
212, 279, 286, 300, 340, 431, 434,
"435,

464,

467,

484,

500,

514,

43, 45, 97, 105, 126, 154, 169, 170,

173, 175, 186, 197, 207, 212, 248,

tală), 517;
București,

HI, 209;
Cablul Constanţa
- Constantinopol, HI, 515, 516, 519: — racordare
telegrafică directă Berlin-BucureştiConstantinopol, 1, '517.
Potsdam, III, 132. .
„Pour le merite“, Ordin prusian, II,

437,

523, 531, 542; III, 9, 24, 29, 42,

ton), 342, 357 (legea telegrafo-posdin

428,

respondenţii de ziare străine din
București în chestia evreească); IIl,
582 (presa străină şi revolta agrară

postelor străine), 264 (convenţiunea postală cu Rusia), 299 (lege
pentru biurourile postei rurale),
318, 327 (serviciul telegrafic şi postal), 360 (legea telegrafelor şi postelor), 378 (congresul dela Berna),
378 (convenţiuni cu Rusia şi cu
Serbia), 398 (Uniunea postalâ), 528;
I, 6, 349; III, 89 (posta rurală),
137, 146, 209, 328, (convențiunea
postală universală din Washing-

Postelor

403,

IL, 257.

Predeal, I, 318.
Presa, română : |, 53, (comunicare
prin), 104, 138 (libertatea presei,
procesele de presă, ziarişti), 167
(campania contra Austro-Ungariei),
197 (excese, atacuri grosolane),
198 (moţiunea din Cameră contra
exceselor), 311, 390 (comentarii
de rea credință), 404 (presa română a pierdut mult din infiuența
sa),
|
— Străină : 1, 146 (prusiană),
313 (ungară), 404 (germană, atacuri grosolane); II, 283 şi 316 (presa

garia), 186 (venituri), 186 (încetarea

Palatul

Râu, I, 370.
(Valea), I, 318,

250,

257,

277,

298,

299,

337,

339,

348,

360,

361,

366,

378,

386,

418,

462, 501, 522, 528, 559, 641.
Pressa,

ziar,

I, 313.

Priștena, II, 187.
Propertius, poet latin, III, 71.

Proprietate rurală:

Vezi: Agrară,

(chestia) şi: III, 584 (absentismul
marilor proprietari), 590, 604, 605
(perceperea impozitului funciar),
605 (venitul pământului proprietăților mici), 607, 608 (mănţinerea

150, 154, 164, 174.

Prahova, (Jud.), 1, 254; III, 285, 566.
Prahovei. (Munţii), [, 255.
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marei proprietăți), 618 (moșiile a- şezămintelor de - binefacere şi de
cultură arendate la asociațiunile
ţărăneşti), 634 (cultura în regie).
Majoratul nu există în România;

Radetzki (General-locotenent) Î, 514.

moșiile trec dintr'o mână într'alta,

Radicevo, Il, 66, 78, 113.
Radomiriţa, II, 101.
Radovici, Trimis extraordinar
Muntenegrului, I, 80, 81.
Radovici (General), II, 460.

II, 315—316.

Radowitz (de), Reprezentantul Ger-

Proviţa,

comună,

|, 119.

maniei de Nord, I, 204, 230;—Declaraţie la Constantinopole, I, 271;
— Ostil, 1, 346;— Declaraţia lui D.
A. Sturdza către, II, 330;—Deciarație în chestia evreească, II, 344;—
In chestia rescumpărări căilor fe-

Prune. Taxa pe hectar a prunetelor
și a viilor,

III, 410.

Prunişor, I, 287.
Prusia: fața de Franţa în chestia
română, Î, 1; — Consimte la ale-

gerca A. S. Princ. Carol, 1, 4; —

rate, I[, 356.

Succesele militare ale Prusiei și
politica Austriei la Constantinopol,
I, 33;—Răsboiul Prusiei cu Austria,

Radu Basarab Voevod, II, 550.
Radu 1V Voevod, I, 310.
Ragaz, III, 317, 421, 422
Rahova. Luptele dela Rahova:

1, 34; Invingătoare, are de implinit
o
—
—
—

mare misiune în Orient, I, 45;
Chestia Orientului, |, 61, 552;
Relaţii diplomatice cu: I, 8;
Legături cu Italia, I, 100; Le:

gături de familie

burg, III, 473; — Supremaţia Prusici în Germania, 114, 474.
Prutul (râul), 1, 180, 510; II, 239;—
Navigabilitatea

Prutului,

180, 181.

|, 98, 99,

Puterile limitrofe. Reprezentaţia diplomatică,

„420,

434,

416,

477,

480,

526,

dela Rahova în 1396,:

III, 468.
Rainovce, sat în Bulgaria, II, 180.
Râmnicul-Sărat, III, 398,
Râmnic-Noul Severin. Episcopia:

L, 308, 300; II, 418. 566; III, 300;
— Episcopul de Râmnic binecuvintează ostașii cari pleacă la răsboiu,
II, 44; III, 480; — Lucrare istorică
despre eparhia Râmnicului-Noul
„ Severin, III, 629.
Rangabe, Consulul Greciei, |, 441.
Răsboieni, ÎI, 476.
Răsboiul pentru neatârnare (1877
—78):

II, 262.

Cauze, pregătiri, convenția iilitară ruso-română: 1, 433,
(turburări în Herţegovina),

Rachela, artistă, |, 107,
Racoviţă (General N.), 11, 104, 147,

443 (o eventuală

439
1,

ocupaţie a Ro-

mâniei de către Ruși), 444, 445,
466, 484, 485 (Misiunea la Livadia),

151, 460,

(Nicolae),

431,

547; —Lupta

R

Racoviţă

II,

11, 32, 99, 111, 115, 117, 124, 129,
206, 211, 220, 245, 298, 329, 337,
405, 476, 520; III, 20, 110, 385,

cu, I, 106; —a

câștigat simpatii în România,|, 101;
— faţăde eventuala înţelegere româ:
no-ungară Î, 146; — Armata, 1, 214;
Chestiunea drumurilor de fier,1,446;
Cumpără cai din Moldova în trecut, Il, 380 ; — Chestia Poloniei,
IM, 381, 383—384;— Ridicarea Prusici din Marchizatul de Branden-

al

proprieta:, III,

487, 490, 491, 494, 495, 496 (Noua

579.

Constituţie a Turciei

7126

pretext

de

răsboiu pentru România), 496 (ultimatum), 498, 499 (îndemnul din

III, 448 (bătălia dela Rahova
tigată de Olteni).

partea

— Opanez.
II, 137.

unor

State

pentru o retra-

gere în Oltenia respins de România).— Convenţia cu Rusia: I, 498
şi următ., apoi III, 466 şi urmă:
toarele; vezi şi Rusia, mai jos.

166,

522,

524,

525,

526,

528;

II, 1,2, 3, 6 (ruperea relaţiuni:
lor diplomatice cu Turcia; vezi
şi Turcia, mai jos), 7 (concentrarea în Oltenia), 10, 11, 20 (România admisă în teatrul răsboiului),
21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 (primii
răniți şi morti la Calafat; vezi şi
acest nume), 31, 32, 34, 37, 39,42,
43 (steaguri nouă pentru răsboiu),
44 (binecuvântarea oștirii pentru
luptă), 44 (consiliu de răsboiu).
Trecerea Dunării: pregătiri ;
iratative cu Marele Duce Nicolae

(vezi şi acest

nume):

vnei:

Îl, 133,

135,

137, 138, 139

(intrarea în Plevna; întâlnirea Domnitorului cu Osman Paşa), 149, 150
(impăratul Wilhelm 1 despre căderea Plevnei), 151, 153, 154 (Căderea Plevnei este şi va rămâneă
evenimentul ccl mai important al

II, 45, 46,

răsboiului), 160, 165, 172, 175, 179,

183, 192, 193, 200, 214, 268, 387,
358,

521,

539;

III, 20,

39,

65,

94,

110, 315, 425, 426, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 446, 458, 479—
485, 526,
Casa de locuit a Domnitorului
din Poradim: II, 70, 86, 92, 9%;
biserica: II, 98.

— Grivita: Vezi acest nume, şi:
11, 65, 66, 80, 81 (morţi), 82 (trofec), 83, 84, 86 (izbânda definitivă
dela 30 August aparține Români-

Greutăti,

suferinte: IL, 90, 92,

Vezi acest nume, şi:

93, 94 (drumuri presărate cu cadavre), 94 (răniţi zăcând pe paie
ude), 94 (trupele române până la
genuchi în noroi şi în apă) 94 (cizmele le putreziau în picioare) ; III,
483 (lipsă de hrană), 483 (jale şi

115,

suferință).

113, 124, 137, 178, 236, 392,
473, 496, 512, 534, 546, 547;
11, 31, 32, 51, 285, 474, 485,
591.
113,

196.

108, 109, 110, 111, 120, 123 (Plevna,

şi: Î, 43 şi următoarele;

— Rahova:

195,

cheia operaţiunilor militare dela
Dunăre), 128, 131;—Căderea Ple-

apoi III, 474, 417 (la 17/29 Iulie
1877 cei dintâi soldați Români în
Nicopole), 478 şi urm,

II, 111,

194,

— Plevna: Vezi acest nume și:

Luptele dela : Nicopole: Vezi a-

lor),
460,
HI,
458,

185,

II, 89, 96,97, 98, 99, 102—105, 107,

47, 49, 50, 52, 53, 54 şi urmâătoa»
rele; apoi III, 474 și următoarele.
cest nume

180,

— Belgradgic: Vezi acest nume
şi: II, 185, 194.
— Tatargic, 1, 196.
— Smârdan: Vezi acest nume
şi: II, 196, 220 (monument).

505, 506, 511, 512, 513, 515, 518,
521,

Vezi acest nume și:

— Bucova, |, 137.
— Vidin ; Vezi acest nume şi: II,

Concentrări şi mobilizarea: |,
520,

câș-

116, 118,

119,

Cheltuelile : 25 milioane până la
7 Decemvrie 1877.
Pacea. Vezi Rusia mai jos, şi [I,

120 (luarea Rahovei are o importanţă considerabilă, căci Osman
Paşa a sperat să se refugieze a-

199, 254.

colo), 121, 124, 126, 127, 130, 195;
127

O istorie populară a răsboiului,
UI, 168; istoria pe scurt a răsboiului (comunicarea M. S. Regelui
la Academie despre Nicopole), III,
474—485,

Răâsboiul rămâne «cea mai frumoasă pagină a istoriei noastre
naționale», III, 433,
Rusia : Ostilităţi, convenţia cu
România, trecerea Dunării: [, 443,

444, 498, 499, 503, 504, 509, 514,

contra Rusiei), 527;—Bombardarea
porturilor noastre: II, 5, 72; Ruperea relaţiunilor diplomatice cu
România, II, 6;—Devastări: II, e,
72, 74, 75. Lupte: II, 21, 24, 25,
28, 32, 36, 39, 40, 43, 45 (succese)
46 (Turcii bat pe Ruşi la Plevna), 47
(amenință Nicopolea), 50, 61,63, 82,

83, 85, 87,.94, 96, 97, 102, 113,
120, 131, 155, 167, 230, 250, ete.
Vezi: Osman Paşa, și mai sus: Ro-

518 (proclamația Marelui Duce Nicolae către Români), 518 (ostilităţi
în Asia; intrarea Ruşilor în Ro-

Ratisbona,

528; II, 2, 5, 10, 11, 21, 28 (vic-

Rauch (General), Decorat
tutea Militară», II, 105.

_ mânia),

mânia, Rusia.
Răsnoveanu, Sublocotenent, II, 144.

519, 520, 524, 526, 527,

torii în Asia), 28, 29 (răniţi la Giurgiu), '30, 39, 40 (aşteaptă ajutorul

Ravel,

III, 467.

artist,

cu «Vir-

|, 107,

Regensburg, II, 278, 308.
Regnier (Arhiducele și Arhiducesa),

Românilor).—Tratative pentru cooperarea armatei române: II, 41, 42

I, 315.

(situaţie grea la Plevna), 45 (ame-

Reicewich, Consul austriac la Iaşi,
III, 354.
Reiner (Arhiducele). Vizita la, 11, 390.
Reni, II, 6, 8,

" nințaţi să fie asvâtliţi peste Dunăre de Turci), 46 (înfrângere la
Plevna), 46 (greşeli strategice), 47,
48, 52, 53, 54 (Ruşii învinşi cer ajutor grabnic Românilor),
59, 60, 62.
Armata . de cooperaţie ruso-română pentru împresurarea Plevnei
(armata de vest): Vezi Plevna şi:

Renthe-Fink,

Maior

_— Aprecieri
ne, Î, 374.

Reui-Pașa,

prusian, I, 370;

asupra armatei româ=

Ministru de Răsboiu al

84, 86, 91, 99, 104, 105, 106, 108,
„110, 112, 171, 172, 173, 186, 189,

“ Turciei, II, 187.
Revoita agrară din 1907: Pornire
antisemită în Moldova, III, 580 —
588; — Mişcarea iea un caracter
general pur agrar: “Ţăranii foarte
apăsaţi de arendaşi, III, 588; —

„192 (armistițiu), 197, 199, 202, 217,
219, 220, 241, 254, (retragerea), 256,

«Nici un Evreu nu a fost omorit>,
«sute de creștini» uciși», Il, 588.

Alexandru II, Ţarul Rusiei; Carol
IL, Marele Duce Nicolae, Todleben,
„apoi: IL, 65, 66,67, 68, 72, 82, 83,

Turcia: Inceperea ostilităților cu

Turburarea: «sguduind instituțiunile Statului până în temelie»,
III, 582; — «punând în primejdie
munca a O jumătate de veac», III,
582; — Omor, foc şi jaf, III, 583;
— Masacre antisemite, III, 586;—
vârsări de sânge, III, 588; — Svonuri false prin presa străină, III,

România, înfrângerea Ruşilor: 1,
496. (noua Constituţie), 496 (con_ferinţa dela Constantinopol), 498

(conflict ruso-turc),

499 (concen-

trări), 500, 505, 515, 522, 525 (eventuale năvăliri turceşti în Româ-

nia), 526 (Marele Vizir telegrafiază
că Poarta speră ajutorul României

582, 586, 588.
728

gătită

Innăbuşirea revoltei: II1,577,578,

579, 580, 581, 582, 609, 610.
Reforma
tă;

agrară cerută de revol-

Manifestul

prin

revoluţia

398.
Divanurile

din

1848),

ad-hoc din 1857:|1,

180; Ii, 12, 416, 417; III, 21, 412,

din 12 Martie 1907,

II, 577, 578, 589;— Desființarea
taxei de 5 lei pentru asigurarea
în contra lipsei de porumb provenită din secetă, III, 577.
Despăgubirea proprietarilor şi
arendaşilor devastaţi, III, 579, 584,

416 (Principe străin),
Unirea Principatelor

(1859): 1,

23, 28, 40, 102, 294; IL, 382, 401,
447; III, 13, 1792, 463, 625
— 628

Rinul, I, 250, 353; II, 388, 531; III,

(comemorarea
semicentenariului
Unirii); Unirea «rază a râsăritului
României și izvorul norocit de
unde purced toate faptele mari
din zilele noastre», III, 626;—Unirea pregătește Dinastia statornică,

467.
Robescu (C. F.), Preşedintele

III, 627.
Locolenenta Domnească : |, 12,

606.

Riben, II, 103, 105, 109.
Ribera,

pictor, II, 314,

|
Co-

13, 231; III, 109.

mitetului pentru monumentul pom-

pierilor dela 1848, LII, 398; — Răs-

Dinastia (1866): Alegerea Prin-

punsul la felicitări, III, 497,
Rochefort, Procesul lui, |, 117.
Roggenbach, I, 469.
Roma, II, 232, 278.
Roman (Imperiul), UI, 458; Lil, 109.
Roman,
412.

oraș

și județ,

II, 391,

cipelui Carol: 1, 2 (plebiscitul).
Primirea coroanei: I, 1 Candidatura pusă înainte de Franţa), 2
(Rusia și Turcia contra), 3 şi II,
155 (obiecţiunea regelui Wilheim,
răspunsul Principelul Carol); |, 5,
7, 8, 9, 13 (Jurământul Principetui

401,

Carol), 14 (Declaraţia solemhă din

Roman (Episcopia din): [, 308 —309;

II, 284; III,

166,

225,

226,

272,

10 Maiu 1866), 27 (Jurământul Domnitorului pe Constituţie);— Despre

Roman-Vodă, fundatoru! Mitropoliei din Roman, III, 166.
Romanați (Jud.), |, 284, 286.
România:

Dinastie: I, 28, 50, 56, 80, 108, 170,
178, 194, 211, 241, 245, 246, 255,

351.

270, 277,

Istoria şi renașterea: Conjtfiinta natională despre obârșia romană: III, 563, 626 (dată la iveală
de cărturarii neamului dela Miron
- Costin, Şincai, Petru Maior încoace); — Păstrarca naţionălităţii,
II, 290, 428. Invaziunile barbare,

Idea
Tudor

naţională

în revoluţia

Vladimirescu

515; LII, 58, 66, 110, 116, 157, 165,

167, 179, 186, 188, 207,212, 215,338,
443,

Revoluția

529,

531,

543,

546,

548,

552.

Lista civilă: ], 22, 34, 501, 518:
III, 98, 386.
”
Instituirea Domeniului Coroanei, II, 507.

lui

din 1821, II,

302.
"305 (Domnia

330, 341, 394, 429, 512,

517; ÎI, 16, 155, 202;— Chestia succesiunii la Tron: II, 295, 375,391,
"393,395, 400,413, 415,416, 417,419,
420, 422, 498. Diferite: II, 504, 505,

Dotaţiunea

din 1848: |, 245; III,

constituţională pre-

roanei,
129

Moșştenitorului

Lil, 163, 165.

Co-

Constituţia: |, 27, 31, 32,33, 49,

56, 57, 99; IL, 263, 278, 281, 282,

silvania; Comitetul
Braşov, I, 317.

serbării

din

32", 304, 333, 336, 337, 338, 381,

Românii din Turcia (Armâni):
Românii din Tesalia şi Epir aliaţi

380, 407, 416, 486, 506, 515; III,
23, 110, 112, 232, 546, 579.
Suzeranilatea Imperiului Oto-

cu Liga albaneză, II, 424;—Recunoaşterea naționalității române în
Imperiul Otoman, III, 548, 520,

ian:

521,

288,

289,

290,

292,

300—305,

308,

|, 10, 29, 33, 35, 36, 46,47,

48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 1%,
203, 438, 439, 496, 509, 512.
Proclamarea

Independentei

României»),

16,

17,

“0, 22, 23, 24, 70, 71, 72, 123, 125,
130, 155, 160, 165, 170, 171, 190,
211,

234,

249,

254,

262,

266,

303,

326, 328, 343, 344, 357, 363, 367,
423, 430, 464, 468, 472, 490,
530; II, 4, 110, 122, 259,
288, 355, 428, 437, 444, 547,
627.

Răsboiul

pentru

594,

599.

Po-

donia, III, 601;— Românii: element
pașnic, fără aspirațiuni politice,
caută a-şi păstră limba în școală şi
biserică, III, 600—601; — Asupriri
greceşti contra lor: vezi Grecia.

Romano

«Căpitan

Romano Mihail:

boratorilor

săi, I, 404.

Rosenbach (General Maior). Decorat de M. S. Domnitorul, II, 177.
Rosetti (Constantin Al.), Ministru

nealârnăre:

Vezi Răsboiul.
Regalul şi încoronarea

593,

vas de răsboiu, III, 595.
«Românul» ziar politie, I, 53; mănţinut numai prin sacrificiile cola-

370 (recunoaşterea Independenţei
de către toate Puterile), 372, 387,

417,
505,
71,
549,

569,

gii românești» nu există în Mace-

(1577): IL, 12, 13, 15 («chemarea
Mca la gurile Dunării înseamnă
emanciparea

531,

litica României faţă de: III, 601—
602;
— «Bande aromâne», «comita-

Cultelor și Instrucțiunii: 1, 16, 27,
31, 36; -— Ministru

ce Interne, II,

227, 241, 245, 261, 267, 443, 459;

(1881):

II, 379, 400, 406, 426, 427, 4%,

— Preşedintele Adunării

429,

430,

432,

433,

435,

436,

437,

438,

439,

440,

441.

458,

468,

487,

ților, II, 202;— Directorul ziarului
«Românul», I, 53; — Contra amâ-

490, 527, 530; III, 20, 111, 112,
26, 350, 412, 417, 426, 434, 441,
538, 546, 547, 548, 551, 556, 563,

nării desbaterilor

513,

II, 325; — Stăruinţe pe lângă Ion
III,

Brătianu, II, 345;
— Despre menirea Academiei Române, III, 99.

514.

Rosetti (Th.), fost Agent la Berlin,
numit Ministru în locul d-lui G.

Români:

Românii din Ungaria şi Transilvania : Regimul austriac, |, 146;
— Apăsarea Ungurilor asupra, [,

167; — Notabilităţile

Constituţiei, I,

33;—- In opoziţia unită din 1876,
i, 447; — In misiune, IL, 278; —
Convorbire cu M. S. Domnitorul,

627;

Renaşterea, UL, 550, 552.
« România», vas de răsboiu,

Deputa-

Cantacuzino, 1, 393; — Ministru,
negocieri cu băncile germane, 1,
394;—
Ministrul Lucrărilor publice;
La Berlin, tratează împrumutul p.
C.F.R, 1, 395, 405; — Primit de
Impăratul Germaniei în audienţă,

române din

Pesta, I, 314; — Biserica grecoorientală din Pesta, I, 313; —Primirea M. S. Domnitorului în Tran-

730

Pe

I, 405;— Ministru Agriculturii, Comerciului şi Lucrărilor publice, I,

pendența României, II, 249;—Legături de vecinătate cu: I, 9, 72,

400, 415, 425, 426, 437, 447;—

102, 106; II, 366, 423; III, 396, 491 ;

Preşedintele Consiliului și Ministru
de Interne, III, 29, 33, 38; — Ministru Justiţiei şi ad-interim la
Culte şi Instrucție, III, 64, 73, 74,
76, 94. — Telegramă către, III,
636.
Rosnovanu (Colonel). Atacul dela
Griviţa, II, 79, 147,
Rossi, artist, II, 190.
Rovine. Lupta dela: III, 464.
Roxandra, Doamna, |, 477.
Rucăr, ], 114.

Rudeanu

— Gonvenţiuni diferite cu: 1, 93, 98;
—Convenţiune pentru încetarea jurisdicţiei consulare, I, 167, 180, 198,
264; — Convenţiuni postale, L, 186,
327. — Ameninţă că va luă zălog
Principatele Dunărene, |, 444;—
Diplomaţia rusă creează dificultăți,
Ii, 21; — Rusia nu ține seamă de
România la încheierea armistițiului,
II, 185; —Ruşii nerecunoscători, II,
38, 200; — Pretenţiuni nedrepte, |,
201;—Amenintă cu dezarmarea, [,
200, 217;—O ciocnire eventuală, II,
217;-— Cere României a se conformă

Constantin (Căpitan), II,

145,

Rudolf (Arhiducele),

Vizită;

toast;

hotărîrii Congresuiui din Berlin,
II, 239; — Ocuparea judeţelor din

Ruginoasa, [, 205.
Rumelia, Il, 275.
Rupcea, 'sat în Bulgaria, II, 180.
Ruprecht, Palatinul Rinului. La lupta
dela Nicopole (1396), III, 467, 469,

Basarabia, II, 249;
— Presiuni asupra țerii, II, 280;
— Rusia de pre-

II, 503.

ferat: «mai bine ca dujman decât
ca epitrop», II, 281; — Rechiamă
reprezentantul său din România
din cauza afacerii Arab Tabia, [1
281: — În chestia Arab Tabia, II,

41,

Rusciuk: I, 129, 5 99 525; II, 29,
256, 397, 399; III, 429;—Primarul
din Rusciuk salută pe M. S. Regele, III. 424.
Rusia: C/estia orientală: 1, 46, 103,

383.— Misiuni

și călătorii în Rusia:

II. 50; — Apropiere de Austria, III,
384; — Sprijinită de Germania, II,
2715 ; — Alianţa cu Franţa, 1, 100.
Rusia si România: Rusia contra

Misiunca română la Petersburg, |,
101, 102;—Călătoria în, 1, 165; —
Gata a începe tratative comerciale
cu România, |. 404;— Comerciul
pe Dunăre, II, 454; — Convenţiuni
comerciale cu, III, 5; — Convenţia
pentru răsboiul din 1877 —78.
Vezi Răsboiul.— Cerc o convenţie
pentru trecerea trupelor prin Dobrogea, II, 252; — Convenţia de
pescărie încheiată cu, III, 603.
Vizita M. S. Regelui în: III, 310—
316, 319, 324; — Regimentul de

Principelui

străin în România, [,

Vologda No. 18 Carol I: III, 324,

2; — Recunoaşte confirmarea ca
Domn a Princip. Carol, 1, 54; —
Recunoaşte ordinul «Steaua Româ-

446, 565, 5836;—Opiniile M. S. Regelui Carol 1 despre reorganizarea
Imperiului Rusiilor, III, 495—496.
Ruysch (R), pictor, II, 314.

117, 249, 445, 484, 495, 500, 503;
Il, 71, 199, 254; III, 599, 600;—
România va întinde mâna Austriei
şi Rusici în chestia Orientului, III,
593; — Chestia Poloniei, III, 381,

383, 384; -- Legături

nici»,

II,

cu Austria,

82; —- Recunoaşte

inde-
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Saxonia, II, 276.
Scherff (Colonel prusian), în comisiunea de delimitare a Dobrogei,

Sabri Pașa, Guvernatorul Vilaetului
Dunării, |, 128.
Sachelarie (Colonel), II, 146.

Il, 275,

Săcui, 1, 317.
Sadyk-Pașa,|, 511.
Saint-Pierre (De), Agent

general al

Prusiei.

Consul austriac, 1, 256.
„Schlesische Zeitung“, ziar, III, 585.
Schleswig, I, 370.
Schleswig-Holstein, ducat, II, 531.

şi Consul

Acreditare, |,

67; — Plecare, I, 83.
Salcea, II, 38.
Sălcuţa, (comună), Î, 285.
Samovit, III, 476, 485.
Sanden, I, 125.
San-Gaii, |, 11.
Sanitară (Starea), în genere: I, 263
(Serviciul Sanitar), 360, 361, 378
(o conferință medicală internaţională la Viena), 399, 401, 501; II,
202, 348; III, 18, 89 (lege), 138 (spitale rurale), 146, 153, 159, 178, 274

(convenţiunea sanitară dela

Schânfeld (General de divizie).Vizită,
II, 394.
Schweinitz

August 1877, II, 88;— Comandantul aripei stângi a armatei de operație, II, 89;—Vizitează redutele
cu M. S. Domnitorul, IL, 100; —
Ocupă o poziţie tare dela Turci,
II, 107.
.
Skina (Colonel), |, 417; II, 144, 390.

Secul (M-re): Vezi Neamţu.

Dre-

Sedan. Teama M. S. Domnitorului
ca Plevnasă nu devină un al doilea Sedan pentru Ruşi, II, 70,
165.
Segărcianu Brutus
(Căpitan), II,
144,

talelor), 617 (lege), 620.

Seidler (General

316,
282,
453,
dela
dela

corat

ferată

Bucureşti-laşi,

din, |, 318.

(Siebendărfer). Românii

Săraci, I, 43, 160, 287. Vezi Binefaceri.

Sfântul Sava. Temelia învățămân-

30. — Convenţiuni, legăturizde ve-

„tului naţional la: I, 200.
1877—78,

de-

— Transporturi de arme, I, 486;—
Răsboiului sârbo-turc, I, 500; —
România neutră faţă de mişcarea
din, I, 451, 468;— Trecerea voluntarilor prin România, I, 486;— Sâr„bii îndârjiţi din cauza interzicerii
transportului de arme, [, 486; —
„Serbia oprită dela răsboiu, II, 10,

I2

Savifed-Pașa. Asupra răsboiului din

Baron),

433, 445,444, 451, 467, 468, 486, 499;

390.

Șapte-Sate

Maior

de M. S. Domnitorul, II, 177.

„Serafina“, Ordin suedez, II, 295.
Șerbănescu (Maior), II, 144.
Serbia: Diferite : 1,357, 374, 393, 430,

Tilsit, II, 200.
Sapieha (Prinţul). In consorțiul pentru calea

(General), |, 315.

Skobelev (General). Atacui dela 30

sda), 294 (personalul medical), 328
(convenţiunea sanitară din Veneţia), 336, 359 (congresul din Nea=
pole), 533 (starea sanitară a populaţiei rurale), 562, 571 (Casa SpiEgidemii. Holera: I, 57,
319; III, 184, 185;—Ciumă; II,
Epizootie: |, 186, 378; II,
San-Stefano, II, 191; — Pacea
San-Stefano asemănată cu cea

281.

Schlechta-V esherd (Baron Ottocar),

cinătate cu România:

|

1, 509— 510,

510. Invoială
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I, 105,

186,

191, 264, 369, 398 ; II, 293, 509,
cu România

pentru

stabilirea podului peste Dunăre,
II, 304;— Vizita M. S. Regelui Caro! în, II, 509—510, 511;— Reg. 6
de infanterie sârbesc «Carol I», II,

Siliştioara, INI, 480, 481, 486.

Şimnic, II, 52, 53, 54, 56, 57; III, 263.

509; — Sârbii la Nicopole (1396),

Sinaia.

Silistria, IL, 28, 195, 230, 232, 233,
249, 253, 281, 344.

III, 470—471.
Sergiu (Marele Duce), pe câmpul de
lupte, II, 102; —Decorat, II, 241;—
Răspuns la toastul ridicat de, II,
315.
Sergiu Leuchtenberg, Parastas pen-

tru, Il, 102.

374,
233,

ă

Sicbendărier (Șapte sate), I, 318.

pole (1396) III, 469; — Conspiraţii
contra lui, III, 470;—După înfrân-

UI,

471;—ales Impărat al Germaniei,
II, 472; — Reeă

marchizatul

429,

430,

243,

250,

309,

330,

331,

333,

Sincai (Gh.), Cronicar, istoriograf, |,
415;— Cărturarul neamului, III, 626.
Singurov (Maior), II, 144.
Sinoview, Reprezentant al Rusiei, I,
272.

Șipka:

ca Mircea să deschidă focul la Nico-

(1396),

423,

III, 442, 443.

Sigismund Regele Ungariei, Lupta
dela Nicopole, alianța cu Contele
Frederic VI de Zollern, III, 464,
465, 466, 468;— Retragerea lui din
Țara-Românească ; Mircea
cel
Mare ostil față de, III, 467;—Cere

Nicopole

403,

599; — «Mărgăritar al Regatului
României», LII, 445,
M-rea Sinaia : Chilia în care
locuiă Familia Domnitorului,1, 432;
— Târnosirea bisericii din Sinaia,

ÎI, 378.

dela

402,

334, 384, 475, 496, 499; III, 11, 12,
51, 207, 234, 257, 444, 445, 449,

Sibiu, 11, 198.

gerea

383,

431, 469, 483; IL, 202, 216, 232,

Sevastopol, 1, 250 ; II, 79, 89, 179.
Severin (Doctor), II, 145.
Siam,

Reşedinţa Regală de vară: ],

254, 255, 318, 321,337, 353, 369,370,

“

II, 54, 63, 88, 110; III, 479,

4809.

„ Siret, II, 6, 500.
Siștov, II, 30; III, 474, 480.
Slănic, Băile dela, I, 223; II, 411.

Slăniceanu (Colonel G.), Ministru de

de

Răsboiu,

], 455, 472, 482, 489, 508;

Brandenburg; numește locţiitor al

II, 414;—lInsoţește pe M. S. Dom-

său aci pe Frederic Comite de
Zollezn, 1ll, 472 ; —- Investeşte pe
Frederic de Zollern cu Marchiza-

nitorul la Ploești, II, 11;— Misiuni,

tul

de

Brandenburg,

numindu-l

Principe Elector, III, 473; — Monumentul ridicat în Berlin în memoria lui, III, 474.
Sigismund, fiul Principelui regal al

Prusiei Frederic-Wilhelm, I, 44;

III, 473—474.

II, 55;—In consiliul de răsboiu din
19 August 1877, II, 61;— Telegrame către: II, 53, 56, 60, 61, 392;—
Apreciat, ], 247.
Slatina, |, 12, 285.
Slătineanu (Locot,), II, 147.
Slătineanu (Sala), 1, 230.
Slavii, |, 445.

Slobozia-Zorleni, moșie

Sigmaringen: Î, 250, 350; II, 232, 234,

308, 346, 375, 514, 515, 531, 533;

II, 167, 168, 169, 172.

Signoreili, pictor, II, 3i4.

regală, III,

300.

Smârdan (sat în Bulgaria). Luptele
dela : II, 180,

211, 220, 245, 298,

329, 337, 520; III, 20, 110, 385,
431, 434, 486, 54.

”.

Silesia, III, 333, 479.
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Smirna, III, 514.

Stătescu (Eugeniu), Ministru Justiţiei:

Socialişti, 1, 154.

I, 482,

Societăţi:
'— Academică
mână,

vezi

sau Literară

Academia

ro-

Română,

— Agrară: UL, 584, 585,
— Amicilor artelor frumoase,

],

304.

Concordia

Română,

Geografică

421, 422, 423;

II, 404.

Română : |, 420,

1, 465; UL, 374,

375, 376, 567.
Asociafiunea română pentru
înaintarea şi răspândirea ştiinZelor, IL, 457.
Sofia, Regina Suediei, II, 526.
Sofia, oraş: II, 78, 96, 97, 101, 103,

104, 110, 329, 335, 363, 368, 381;

MI, 599,
Sofia, Sfânta, biserica din Constantinopol, III, 467.
Sofronie Patriarhul
341,

Solomon

Alexandriei,

II,

(General): In noaptea de

vas

de

răsboiu,

IL,

595,
Sorbona, |, 117.
Spania. Revoluţia din, 1, 126;—Tronul Spaniei, I, 127; — Republica
în, 1,127;—Armata, Î, 207 ;—ConSlituțiunea, 1, 207;—Regimul politic și militar în, |, 207; — Partidele, I, 207; — Candidatura unui
Hohenzollern în, 1, 206, 207; —
Carliştii, [, 404, 417;— Legături cu
România, I, 404; II, 381.

118,

126,

209, 2.7,

245, 253, 266, 431, 474;—
de Justiţie și ad-interim
şi Instrucţiune, II, 546;—
Afacerilor Străine, II, 442,
459, 472; — Apreciat, IL,
Statistica: I, 363 (Serviciul

Ministru
la Culte
Ministru
443, 447 7
234.
statistic),

378 (Comisiunca internaţională permancntă

de

statistică);

III,

160,

291 (Directiunea statisticei).
Recensământul pentru periodul

1891—96, III, 87.
Staţiuni balneare: III, 50, 618, 635
(lege pentru exploatarea lor),
Stavrescu, Medic, II, 147.
Steaua României, Ordin: !, 80, 8%,

Steege, la Petersburg, I, 167.
Ștefan cel Mare: Coroana lui, L, 17;
III, 8;— Ctitorul bisericii Sf, Nicolae din Iași, III, 490;— Stăpânitor
al Dobrogei, II, 259;— Pomenirea
morţii lui Ștefan cel Mare, III, 492,
526;—Statua din Iaşi, II, 475, 494;
— Apreciat de M. S. Regele: 1,

375; IL, 4, 119, 210, 475, 476, 494,
495; III, 208, 492, 493.
Stefan

cel Mare,

Baterie,

UI,

561,

Ştefan cel Mare, Regiment, III,
527,

Ștefan
III,

Lascovici la Nicopole (1396)
469;
— Părăsește câmpul de

luptă (1396), III, 470,
Ștefănescu (Gr.), Profesor Universi-

SI. Spiridon din Iași (Eforia), |, 223.
Spree,

II,

83; LL, 136, 169, 182, 369, 370, 373,
375, 379, 513, 547, 563; LII, 32.

10 (22) Martie 1871; Moartea lui,
IL, 395; — Apreciat, 1, 247, 395.
Șonţu (Maior Gh.). «Maior Sonfu

Gheorghe»

489;

241, 245, 261, 267, 291, 305, 480,
488, 491, 561; III, 6, 19, :7, 241,

tar, Preşedintele congresului
pului didactic, III, 250, 275.

II, 379.

Cor-

Stanciu Teodor (Locotenent), 1, 286.
Starostii. Desființarea lor, I, 219.

Stefania,

Statele

Stefania (Arhiducesa). Vizită, II, 503.

Unite

din

America,

Regină a Portugaliei,

UI,

531,

I, 76,

232,

Ştefania,
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Principesă, II, 381.

TO

Stelian

(Toma),

Ministru

Justiţiei,

202; — In chestia ocupaţiei ruscşii
a imprejurimilor Bucureştilor, II,
217; — Chestia trecerii armatei
vasești prin Dobrogea, II, 250,

III, 579, 580, 583, 590, 591, 607,

619; — Ministru Justiţiei și ad-interim al Răsboiului, III, 636.
Ştiinţe: Diferite cercetări: I, 122,

420, 421, 422, 423;
497, 540, 557.

252.

IL, 317, 457,

Studena, III, 427.
Sturdza (Dimitrie A.), Ministru Agriculturii, Comerţului și Lucrărilor publice, 1, 17; — Ministru Lucrărilor publice şi ad-interim la
Externe, |, 27;— Ministru Lucrărilor publice, [, 31, 59; — Ministru
Agriculturii, etc., I, 482, 489;—
Ministru de Finanţe: II, 291, 305,

Ştirbei (A. B.), Ministru Lucrărilor
publice, III, 29, 33, 38.
Stiria, La lupta dela Nicopole (1396),

VII, 467.
Stockhoim, I, 378.
Stoicescu (C. 1.), Ministru
MII, 321,

329,

379,

388,

Justiţiei,
392,

394,

403, 412;— Ministru Lucrărilor pu-

339,

blice, III, 241, 245, 266, 431, 442;
— Ministru Agriculturii, Industriei
Comerţului și Domeniilor, III, 456,

Străine, II, 480, 488, 491, 499, 508;
— Ministru Afacerilor Străine şi
ad-interim la Lucrările publice,

500.

II, 513,

Stolojian (Anastasie), Ministru Agriculturii, etc., II, 525, 538, 546; UI,

şi

274, 275, 295, 305, 321;— Ministru

UI, 477, 480.
didat lu Ministerul Afacerilor Stră-

ine, L, 440;— Agent diplomatic, I,
206, 249;—La Napoleon III, |, 148;
— Convorbire cu M. S. Domnitorul
despre chestia evreească, II, 277,
346,
Strehaia, |, 286.
Strigon (Gran). Arhiepiscopul dela
Strigon în misiune la Baiazid, III,
465.

247
— 249;

Ministru

Afacerilor

520;— Ministru

Instrucțiunii

Cultelor

publice:

ÎI,

5258,

Preşedintele Consiliului de Ministri
și Ministru al Afacerilor Străine,
MIL, 241, 245, 253; — Preşedintele
Consiliului Miniştrilor, Ministru Afacerilor Străine și ad-interim al
Agriculturii, etc., III, 265, 266, 329:
— Preşedintele Consiliului Minis-.
trilor şi Ministru al Afacerilor Stră-

Strat ([.), Ministru, I, 59, 447;-— Can-

1, 126,

—

529, 538, 561; III, 6, 19, 27;—

Justiţiei, II, 339, 355, 383;— Ministru de Interne, III, 253, 266.
Stolypin (General rus), II, 151, 268;

Strussberg,

355;

ine,

III, 274,

295,

305,

321,

331;

— Președintele Consiliului, Ministru al Afacerilor Străine şi ad-inte-.
rim al Răsboiului, III, 379, 388, 392,
394, 395, 403, 411; — Preşedintele
Consiliului de Ministri, Ministru
Răsboiului şi ad-interim al Agri-

culturii „etc., III, 431, 442, 456, 500;

II,

— Preşedintele

tru

356, 358.

Stuart (Baron), Consul general al
Rusiei.Convorbire cu, I, 517,11, 200;

de

Consiliului,

Externe

Răsboiului,

III,

Minis-

şi ad-interim

al

579; — Preşedin-

tele Consiliului și Ministru al Afacerilor Străine, III, 580, 581, 583,

— Scuzează proclamația Marelui
Duce Nicolae, I, 518; — Motivează:
trecerea grabnica a armatei ru»
sești în țară, |, 518;
— Misiune, II,

590,

591,

Agent
pol,

735

607,

român

619.

la Constantino-

I, 203; — Negocieri

la

Con-.

cunoaşte că Rusia a creat neajun-

stantinopol pentru obținerea dreptului României de a conferi decoraţiuni, Î, 203; — Merite. pentru chestia bisericii române, |,
203; — In misiune la Berlin pentru regularea chestiei rescumpăvarii Căilor ferate, II, 330, 335;—
Convorbirea cu Bismarck, II, 330;
— Declaraţie către Radowitz, II,
330 ; — Demisionează din cauza
modificării convenției pentru răs-

suri României, II, 293,
Șuzani (Câmpia), [, 293.

T
Tamara, Subintendent, II, 144.
Tanoviceanu (Ion), Profesor universitar, III, 98.
i
Țărani: Poforafiunea rurală şi chestia fărănească în genere: L, '16,

cumpărarea Căilor ferate; îşi retrage

demisiunea,

timpul

marei

crize

II,

356;
— In

din

1901,

III,

„439—440;—In alte chestiuni diferite, I, 33, 447; III, 172;— Secretar
General al Academiei Române,
III, 358; — Despre: Adunările naționale din 1857, monarhia ereditară, succesiunea Tronului, II, 416;
— Despre domnia M. S. Regelui,
II, 412; — Corespondenţă, convorbiri cu M. S. Regele: I, 203;

274, 275; II,
409, 442, 456,
44, 79, 89, 124,
216, 221, 222,
335, 342, 436,
505, 507, 509,
562, 571, 573,

583,

604,

618,

634.

608,

Impropriefărirea tăranilor : |,

439, 440, 622, 623, 6297,

95, 96, 186, 187, 360, 361; 11, 242;
II, 16, 18, 44, 60, 91, 138, 145,

Sturdza (Mihail), fostul Domnitor al
Moldovei, Felictă pe Domnitorul
pentru primirea demnității de Rege,

153, 244,
direa de
celor ce-l
Justitia

IT, 399, 400.
[, 352.

III, 283.

294, 585, 620 (edobânpământ să fie înlesnită
muncesc»).
la sate, UL, 533.

Propaganda politică printre să-

Suceava. Calea ferată prin, [, 179.
Suceava (Jud.), I, 352, 421,

teni, Î, 409.
Evreii exploatatori

Suedia: 1, 113; II, 232, 276, 982, 295,

ai țăranilor,

II, 303;— Ţăranii foarte apăsaţi de

526.
Suedia (Principesa de), [, 113.
- Suez, Î, 416.
Sulina: 1, 168; il, 230, 275; III, 205,

485, 632.

257,
408,
35,
215,
333,
503,
552,

mie şi de asociaţie printre săteni),
571 (obști), 573, 618 (moşiile Statului şi ale aşezămintelor de binefacere și de cultură de arendat la
asociaţiile ţărăneşti), 634.

440, 529, 541, 622, 623;— Apreciat
de M. S. Regele: I, 203; III, 330,

Suanietz,

221, 227,
303, 401,
11, 18, 34,
160, 178,
264, 269,
498, 502,
536, 539,

Asociaţii ţărăneşti, cooperatii,
obşti: UI, 436 (spiritul de econo-

VL, 107, 330, 338, 350, 366, 439,

Suabia,

125,
264,
471;
130,
252,
455,
533,

arendași, LII, 588; Vezi şi:
Agrara (chestia);— Revolta agrară din 1907.
Siarea sanitară a poporațiunii

.

Susinno, Agent şi Consul general
al Italiei. Acreditare, |, 71, 72.

rurale : III,

18,

89,

138,

146,

153,

533, 562,

cu

Solicitudinea M. S. Regelui pen-

«Virtutea Militara», II, 105;— Re-

tru Zărani : UL, 215, 216, 222; eBu-

Șuvaloff

(Comitele).

Decorat
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nul traiu al ţăranului este preocuparea Mea constantă», III, 335.—
Sătenii: «scutul puternic al mântuirii și al neatârnării noastre», III,
124;— «Viitorul se întemeiază pe

o țărănime vânjoasă în răsboiu şi
muncitoare

în timp

de pace», III,

552.

Târgovişte:

|,

114,

291,

II, 211; III, 422, 423.

tare,

292, 293;

Telega, II, 389.
Teleorman

(Jud.),

1, 284,

481, 579.

287, III,

Tell (General Chr.), Ministru de Culte,

Domnitorul,

1, 234, 240, 253, 264, 276, 277, 300,

Teodorescu (G. D.), Ministru Cultelor şi Instrucțiunii publice, III, 105,
132,

III, 311.
“Toganbeg, Comandant turc la Nicopole (1396), III, 468.
“Tomescu Teodor, Locotenent, II,

Tigănești, II, 397, 412.

144,

Țigani. Desrobirea lor, III, 355.
Tipografia dela Trei lerarhi cin Iași,

Tomi (Constanţa), III, 52.
“Torcy, Căpitan francez, I, 370.
Traian, Impăratul. Amintirea lui, III,
236, 514;—Descălicarea în Dacia,

TI, 493.

râu,

invidiat de generalii

denţa M. S. Domnitorului cu: II,
179, 214; — Toast în amintirea lui,

IL, 345, 469; 11, 107,

III, 83,

Cuoântări şi scrisori, III,

îm-

oștilor Rusiei, II, 274.— Corespon-

Ministru, |, 87, 414.
I, 88.
II, 424.

144.

Tisa,

cu M.

ruși, ÎI, 130; —M. S. Domnitorul
își iea rămas bun dela, IL, 136;—
Imbrăţişat de M. S. Domnitorul,
II, 142; — Despărțirea de M. $,
Domnitorul, II, 154;— Raport despre căderea Plevnei, Il, 179.— Pentru pace; constată multe neajunsuri în armata rusească, II, 193,
194: —Instrucţii pentru retragerea

332;— Ministru Finanţelor, I, 453;
Acuză Ministerul de înşelăciune,
I, 395; — Despre Principele străin,
I, 243;— Despre M. S. Domnitorul,
I, 246, —Apreciat, [, 245, 246.
Tematuat, impozit, II, 260.

Teriachiu (Al.),
“Țerile de Jos,
“Pesalia, |, 439;
Thal, |, 11.
“Theodori (Dr.),

Lucrează

Nicolae în pregătirile pentru

183.

182,

II, 332.

Zgaleviţa, II, 90;—

presurarea Plevnei, II, 101;— Constată confuziuni din partea Ruşilor,
II, 101; —Apreciază comandamentul
M. .S. Domnitorului, II, 101;—0Ordin către armata de operaţie în
privinţa comandamentului dela Plede M. $.
— Apreciat
vna, II, 109
;

I, 66,

Tegernsee,

diul Plevnei, II, 80;— Numit adlatus al M. $, Domnitorului, II,
88, 89, 109; — Despre planurile
M. S. Domnitorului dela 30 August
1877, II, 89;— Cu Statul Major în
„S. Domnitorul, II, 91, 95;— La împresurarea Plevnei, II, 96, 97;—
În consiliu de răsboiu pentru asediul Plevnei, II, 99; — Se-plânge
că Direcţia supremă a armatei rusești dă ordine fără stirea M. S.
Domnitorului, 11, 100;— Nemulţumit de amestecul Marelui Duce

Târgu-Jiu, [, 283.
Târgu Ocna, II, 411.
Târnova, II, 36, 42, 45, 49.
Tătărăscu (Căpitan), IL, 144,
" Teatru, I, 107.
Tecchio de Bayo, Agent politic şi
Consul general al Italiei, AcrediTecuci, III,

Todleben (General): Chemat la ase-
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Xa,

II, 546;— Formarea naţionalităţii
române, III, 548, 563; — Columna
lui Traâian, III, 458; — Podul lui
Traian, II, 83, 468.
Transilvania, I, 101, 316, 317; III,

443,

465,

241.

Iași (Biserica), II,

561.
Tuceniţa, II, 66, 67, 99, 101.
Tudor Vladimirescu. Triumful ideii
naţionale, II, 302,
Tulcea, II, 230, 339; III, 615, 616.

Turcia: fată de Chestia Orientului; starea generală în Turcia:

III, 465;—

Victoria Turcilor la Nicopole (1396),
III, 470; Căderea Constantinopolei, IL, 302; —Integritatea Imperiului
Otoman, I, 47; — Uneltiri ruseşti,
I, 105;— Represiunea mişcării bul-

gare,

IL, 116; — Comunitățile

suzeranitate;

264,

374,

376,

1, 8, 28,

Jegă47,

134, 178, 239, 250,
413,

438,

495,

496;

III, 355;— «Un Vizir dispuneă de
vieața Domnitorului», III, 385; —
«Poruncile Porții ţineau loc de legi
în Principatele Române», III, 385;
Ultimul răsunet al poruncilor viziriane în primăvara anului

1877, III,

385;— Poarta Otomană contra Principelui străin, |, 2; — Dificultăţi la
recunoașterea M. S. Domnitorului,
I, 36; — Negocierile pentru recunoaștere, I, 46; --Recunoașterea, |,
51;— Nota către Poartă, I, 105;—
Bănueli, |, 136;— Incordarea româno-turcă, I, 140, 303; —Chestiunea
monetară, I „168; — Negocieri în
dreptul de a conferi decoraţiuni, |,
203; — Contra convenției dintre
Principate şi terile vecine,[, 319;-—
Protestări contra încheierii tractate-

Apropierea 'Turcilor de Europa
centrală, III, 465 ; — Creştinătatea
ameninţată de Turci, III, 465:—
O nouă cruciată contra Turcilor

lui Baezid,

Turcia şi Principatele Române:

Drepturile de

48, 116, 117,

,

"în timpul

518.

urile de vasalitate:

«Trecerea Dunării», IL, 135, 202, 208,

Trei lerarhi din

—Recunoaşterea naţionalităţii române din Imperiul Otoman, III,

din

Turcia, 1, 132;— Starea internă, |,
322, 367;— Ruina financiară, |, 430;
—Insurecțiunea, 1, 430; — Imperiul
Otoman în stare de faliment, I,
437;—Pare părăsită de opinia .publică, I, 439;— Revolta, I, 439; -—
În cazul unei eventuale ocupări a
Serbiei şi Muntenegrului, I, 444;—
Reformele, I, 466;— Ramurile administraţiunii turceşti, 1, 466;—
Sistemul de corupţiune, I, 466;-Asasinarea de ministri, I, 466; —
Schimbarea suveranului la Constantinopol, I, 466; -- Creștinii
din Turcia, 1, 485; — Masacre, |,
503; — Criza Orientală, |, 510;—
Vezi: Răsboiul din 7877 — 78;
— Chestia Macedoneană, III, 602;

lor de comerț cu Marile Puteri I,
374; — Ostilă, 1,384, 439; — Recu-

noaște serviciile României în chestia Bulgarilor, L, 467; — In ajunul
răsboiului, |, 510; -— Ameninţă cu
represalii, |, 512; — Nuţine seamă
de neutralitatea României, 1, 518;
—Speră ajutorul Românilor contra
Rușilor, I, 526; — Atitudine agresivă, II, 9 — Ruperea legăturilor
cu România, II, 15. Vezi Răsboiul
din

1877—7$,

Turcia şi România: Recunoașterea independenței, IL, 190, 294;
— Relaţiunile cu România, II, 230,

262; — Tractate de comerţ cu România, III, 14, 15,
605;— In cheştia
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291, 304, 401,
succesiunii la

Tron, ÎL, 422; —- Recunoaşterea
naționalităţii române din Imperiul
Otoman, III, 518.

Turcia şi celelalte State:
carea

bulgară,

Urechiă (V.

I, 105;— Duşmânia

Râsboiul

cu

*

Urussoi (Sergiu), Guvernatorul Ba=sarabiei. Convorbire
gele, III, 495—496,

Turnescu (Elena Dr.). Scrisoare către, LII, 227.
Turnescu (Dr. N.), Apreciat de M.
S. Regele, ÎI, 227.
Turnu-Măgurele: I, 192; II, 31, 38,

484,

485,

Văcărescu loan (Căpitan), II, 147;
Văcărescu (Teodor). Ziarul din cursul

170,

486.

III, 83, 109, 237, 253,

475.
286,
494.
(legi vamale),

455 (venitul), 537 (regimul tarifului
autonom); II, 91, 92, 104 (tarif
general), 131, 136, 192, 193, 455,
459, 499, (reforma legii vămilor),

U.

520, 533.

Umberto ÎI, regele Italiei: II, 190;
— asasinat, III, 363 ; — Apreciat de
M. S. Regele, II, 363, 364.
Ungaria. O înțelegere cordială cu
România, Î, 146; — Intervenţia M.
S. Domnitorului în favoarea Ungariei, |, 146. — Apăsare asupra
167;

II, 232.

361, 398 (tarife), 403, 450; II, 348,

“Turtucaia, I, 514; II, 195.
Tutova, judet, III, 56, 306.

|,

răsboiului,

Văcărești (Poeţii), I,
Vâlcea (jud.), 1, 284,
Valea-Albă, II, 476,
Vămi: I, 118, 260, 360

“Turnu-Severin: Î, 5, 11, 192; UI, 205;

Românilor,

cu M.S, Re-

V.

192; IN, 474, 475, 476, 477, 419,
481,

Cultelor

II. 424.

Grecia,

382.

480,

A.) Ministrul

şi Instrucț. publice, II, 443, 459,
472; — Răspuns către, II, 339.
Urussof (Leon). Trimis al Rusiei,

III, 290;—Măsuri contra Grecilor,
III, 602 ;— În chestia Poloniei, III,

40, 42, 46, 52, 63, 142, 156,

dela Nicopole (1396),

Unterhernthal, circumscripție, [, 11.
Urechiă (Cyuonicarul), I, 475.

Miş-

Bulgarilor, I, 433; II, 399; — Confiictul dintre Turcia și Grecia, I,
145;—lIn cazul unui răsboiu cu Grecii. II, 424;—

466;—Lupta

III, 468, 469; 470.

—

Călcare

de

hotare la noi, Î, 179;—Regularea
hotarelor dintre România și, |, 179;

— Guvernul unguresc vizitează în

Vannovski (General-Locotenent), 1,
514.

Vârciorova, |, 193, 287; II, 394; III,
485.
Varlaam, Mitropolitul, III, 493, 494.
Varşovia, III, 310, 311, 380, 381,
383,

384.

Vasite Lupu, Domnitorul Moldovei,
], 462, 474; III, 493, 494.
Vasilescu (Sculptor) III, 286.
V asluiu, judeţ, III, 209.

corpore pe M. Domnitorul, Î, 192;
— Epidemii în Ungaria, |, 316.
Finantele, I, 405; — Politica cu
privire la Dunăre, I, 509; — In
chestia Dunării, II, 423;— Aristocrația din Ungaria, III, 464;—Le-

Vasluiu, oraș, III, 208.

găturile lui Mircea cu Ungurii, III.

Veniamin

Văssescu (Al.), Ministru, I, 76.
Veneţia, III, 465 ;—Flote în Marea
Neagră la 1396, III, 467; — Lupta
cu Sigismund, regele Ungariei, III,
471.
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Costache,

Mitropolit.

A-

preciat: I, 309; II, 285, 56 III,
7, 166, 226, 408, 494, 630.

73, 74, 76, 94.

Verbita, II, 66, 68, 69, 102,
Vercescu, Medic militar, 147.

Vlădescu (Mihail), Ministru Cultelor

Vericeanu (Al), Ministru Agricultu-

şi

rii, Industriei, Comerţului şi Do-!
meniilor, INI, 141,
“Veringen, II, 531.
Vernescu (Elena G.). Condoieanţe
către,

III,

363.

Vernescu (G. D.). Chemat a formă
Ministerul, |, 449;
— Ministru de In-

terne,|, 455, 472, 482, 489;

Mini-

stru Finanțelor, III, 47, 50 ;— Mini- stru de Finanţe și ad-interim la
Justiţie, III, 105, 132, 141 ;—Moartea lui, III, 363; — Apreciat, ITI, 363.
Vestialia (Provincia), II, 531.
Veterani, Îl], 632, 635.
Victor-Emmanuel II, Regele Italiei
" (1849—1878), 1, 66, 341.
Victor-Emmanuel III, Regele Ita-

liei (1900—), III, 363.
Victoria, Regina Angliei, L, 352, 363;
Buletin la nașterea A. S. R. Principelui Carol, III, 185.
Vid, râul şi valea: II, 53,

58,

60,

61, 62, 66, 96, 97, 99, 102, 103,
105, 109, 137, 138, 139, 140.
Vidin: 1, 505, 527 ; II, 28, 30, 31,32,
36, 56, 129, 141, 152, 155, 157, 166,
172, 179, 187, 188, 191, 194, 205,
219, 227; IUL, 420, 468, 475, 476,
477,

379,

393,

394;

III,

a viilor,

Vioreanu

UI,

ce). În campania

din 18%7—78, II,

121, 182
— Vizite,
;
II, 37, 188; III,
604; — In fruntea a 36.000 de oameni defilează înaintea M. S, Regelui nostru, III, 314
— Cores;
pondenţa cu M. $. Regele, TI,
591, 592; — Toast în onoarea Marelui Duce Vladimir, III, 598.
Vladislav, regele Poloniei, III, 466.
Vlădoianu (Căpitan), IL, 144.
Vlădoianu (General), Primarul Capitalei, I, 320.

Viaşca, judeţ, [IL, 579.
Voinov

(N.), Ministru Justiţiei, II
509, 520; III, 286.
Vologda. Vezi: «Regimentul rusesc
de Vologda No. 18 «Caroj I», la
cuvântul Rusia.
Voltaire, II, 430; III, 356.
Vorarlberg, I, 250.

Vremea:
334,

(Comitele),

Șef de Stat

357,

I, 39,

.
57,

107,

316,

319,

364.

382,

401,

402,

403,

495,

501,

506,

512,

527;

409, 416, 421, 424, 429, 437, 451,

158,

469,

494,

II, 149, 231, 233, 251, 276, 295,
309, 329, 359, 366, 376, 380, 385;
III, 341, 589.

pe hectar a prunetelor și
410.

(P.), Ministru

508,

Vladimir Alexandrovici (Marele Du-

Vraţa, III, 432.

384, 468, 582, 587, 602.
Vii. Taxa

III,

Major al Gardei ruse, II, 91.
»Vorwărts“, ziar, III, 587, 588.
Vrabie (Intendent), II, 147.
Vrania, II, 187.
Vrata (Garla mică), il, 38.

486.

331,

Instrucțiunii publice,

522, 534, 541, 544, 562.

Voronzov

Viena: 1, 45, 96, 165, 191, 271,314,
315, 321, 322, 378, 393, 410, 446;
II, 50, 90, 198, 201, 231, 254, 328,
329,

Vlădescu (Mateiu), Colonel, II, 147;
— Ministru de Răsboiu, III, 64,

Justiţiei, 1,

„Vulturul

Negru“,

Ordin

1, 377, 379.

209, 453.

„Virtutea Militară“, II, 102, 105, 114,

„Vulturul

116, 117, 121, 122, 177, 178, 481.

7149

Roşu“,

Ordin,

german,
|, 166.

.

W.

ferate, [[, 359;--Recunoaşterea Re
gatului Român, II, 435; — Conferă
M. S. Domnitorului ordinul «Pour
le merit», II, 150, 154; — Acordă

Waddington, In chestia evreească,
II, 313,
Waldeck (Principe de), Vizită, II,
280,

M.S. Domnitorul « Vulturul Negru»,
II, 379;
— Conferă M. S. Domnito-

282.

Washington,

II, 235.

Weinburg: IL, 165, 172, 364, 500;
II, 232, 233, 234, 282, 305, 332,
392, 395; III, 77, 398.
Werner,

3, 5, 117, 204, 213, 230, 250, 321,

1, 362.

Wesdehlen (Contele de), Ministru
german la Bucureşți, II, 374, 375;
decorat,

342,

II, 380.

Wilhelm II, Împăratul Germaniei:
Toast pentru M. S. Regele şi România, III, 132, 133;
— La cununia AA. LL. RR. Principele Ferdinand şi Maria, Il, 172; —Răspuns către M. S. Regelela punerea cablului Constanţa—Constantinopol, III, 517; — Felicită pe M.
S. Regele Carol I pentru împlinirea vârstei de 70 ani, numindu-l

Wilkinson, scriitor. Despre Moldova
și Valahia, IL, 354; — Despre obiceiul şi datinele poporului român, Il, 356.

Wiihelm I, Regele Prusiei și Impăratul Germaniei: Rezervă în ches-,

General feldmareșal al armatei ger-

tia română, I, 1;— Hotarirea chestiunii române, Î, 2; — Obiectează

Princepelui Carol
un

că

mane,

să

II], 637.—Toasturi în sănă-

tatea M. S. Impăratului Wilhelm II,

e injositor

Hohenzollern

351, 352, 365, 401; II, 150, 164,

185, 214, 305, 369, 374, 375, 317,
378, 391, 426, 435.

Whigt (Insula), [, 352.
Whitman (Sidney), II, 582, 588.
» Wiener Tageblatt“, ziar, III, 587.
Wiesbaden, |, 451.
Wildungen, ], 408.

pentru

rului proprietatea Reg. 9 Dragoni
«Carol I», III, 525. — M. S. Regele
Carol | asemănat cu, I, III, 526;—
Corespondenţa, convorbiri cu: |,

III, 488, 519, 574, 575.
Wilhelm, Principe ]. şi R.

pri-

mească coroana unor ţeri supuse;

roană

al

Germeniei

de Co-

şi Prusiei:

răspunsul Principelui Carol, II, 155,
165; — Aprobă hotărirea Principelui Carol pentru primirea Coroanei,
I, 4; — In chestia căilor ferate, |,
271;—Primire binevoitoare lui T.
Rosetti, [, 405. — Chestia Orientului, |, 451; — Răspunde Turciei să
trateze pacea direct cu Ruşii, Îl,
112;—Solicitat la pierderea judeţelor din Basarabia, Il, 189; — Atentatul contra, II, 204, 21414—215;— In-

Vizita în România, III, 637—641.
Wilhelm de Hohenzollern. La târnosirea bisericii Sf. Nicolae din

tervenţia în favorul României, II,

Witten,

330;— Solicitări în chestia conven-

Witzleben

ţiei pentru

răscumpărarea

Iași. LII, 491.

Wilhelm de Wied, Cumnatul
Domnitorului, II, 388.

Wilmowski,
1, 358.

Consilier

M. S.

de Justiţie,

Witgenstein (Emil). Prânzește
M. S. Domnitorul la Poradim,

cu
II,

108.

căilor

432,

741

fabrica din, II, 234.

(D-ra

de),

Artistă,

1,

Z
Zagonu, comună, |, 179,
Zetcari (Genere!l): 1, 247, 364; II, 27,
42,

53,

Zegelin (Maiorul de), Trimisul Prusiei la Constantinopole, dă infor-

mații despre

Moldova

lui Frede-

ric II, IL, 380 și următoarele.
„Zeit“ ziar, IL, 586.
Zgalevița, II, 67, 69, 90.
Zimnicea: Î, 192; II, 36, 57, 60; III,
475,

480.

Zollern. Casa Zolleriană: Titlul de
burgrav al Nurembergului conferit
Casei la 1191 de către Eric: VI,
III, 473;—Linia suabă primeşte la
1623 titlul de principe de Hohenzollern dela Împăratul Ferdinand

II, TUL, 473.

Zotov

(General),

Zukici,

63, 79, 89,

Agentul Serbiei. Acreditare,

Î, 191.
Zulauf de Pottenburg, Agentul
stro-Ungariei, |, 148.
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