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catalogare și o descricre a medalielor noastre
Dătute din inițiativa directă a guvernului pe cari

3
mi le-a cerut D. Ministru de finance m'aă făcut
să mă gândesc că o istoric cit să poate de complectă
a

medalielor noastre ar interesa publicul și că ea ar
putea
chiar să aibă pretențiuni instructive și educative,
După ce dar am terminat catalogul medalielor cari
fusese bătute la Monetăria Statului saă aiurea din inițiativa
guvernamentală

am

întreprins

această istorie care îmbră-

țoșcază în mod principal medaliele de la 1866
până astă,
medalii a căror cunoștință presintată în un chip
atrăgător
urmează negreșit st seducă tinerele generaţiuni inițiândule la principalele fase ale istorici noastre contimporane
că-

reia Domnia Majestăţei Sale Regelui Carol 1 i-a dat o stră-

lucire pe care n'o întunecă nici o umbră și care trebue

s& umple de mindrie şi de bucurie inimele tuturor
Românilor, dar mai ales a tinerilor cari văd în
temelia să-

nătoasă a presentului o garanție pentru viitorul
în care
sunt chemaţi a lua o parte activă,
|
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Intrând

în mânele tincrimei, în vederea cărei
a mat ales

pregătesc

această lucrare, ca îl va artita priveliște
a gene-

rală a rodului produs

de

activitatea,

cu

o ncasemănată

înțelepciunca,

stăru-

inţa, encigia și abnegaţiunea de sine
desfășurate de poporul român în cele de pe urmă trei
decenii și al căror

exemplu

i-a fost dat

superioritate de

Majestatea Sa Regele Carol I; ca va
fi pentru dânsa ca
o deșteptare, ca un strigăt de Sursum
corda!
Am stat la îndoială dacă mă voiă mărgi
ni în cadrul
cpocci de la 1866 până astăzi sat dacă
voiii arunca o privire și asupra medalielor dinainte
de 1866.
D. Dimitrie A. Sturdza, acest erudit ncobo
sit pe care
ocupațiunile politice nu lati împedecat
de la felurite cer-

cetări istorice,

numismatice

și archeologice, a dat la lu-

mină în 1874 un studii asupra monctelo
r și medaliclor
române de la 1350 până la 1853. M&
vedeam dar oarecum silit a lua anul 1853 ca punct de
plecare cînd cercctările mele îmi aduseră la cunoștință
medalii dinainte de
1853 cari nu sunt notate de D. Dim.
A. Sturdza și m'am
hotărît deci, în ce privește epoca anter
ioară anului 1866,
a începe cu medalia pe care o cred
cea mai veche din
secolul nostru, medalia din 1839 a
lut Vodă Alexandru
Ghika: însuși D. Dim. A. Sturdza nu
menţionează vre o
medalie mai veche din secolul prese
nt.

Sunt uni negreșit cară ar fi dorit să cuno
ască meda-

licle române

toate

câte

sunt

aflate

până

acum

și chiar

monctele. Pe aceştia nu pot decit
să-i trimet la erudita
lucrare a D-lui Dimitrie A. Sturdza,
scrisă în limba germană și tipărită la Viena în 1874
şi la Memoriul asupra
numismaticei românești publicat tot
de D-sa în 1878 la
București.
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In aceste condițiuni ofer publicului această nouă ediție
a Medalielor Române sub Regele Carol I[; ea cuprinde
75 medalii, pe cînd cca întâiii nu cuprindea decît 22. Din
aceste 75 medalii 22 privesc intervalul de la 1839 la 1866.
Cite o dată s'aă bătut două medalii pentru același cveniment; acest lucru este regretabil şi lam menționat de
cite ori lam aflat. Pentru ca medalicle să răspundă pe
deplin scopului lor este indispensabil ca baterea lor să nu

să facă decit cu autorisațiunea unei comisiuni speciale.
M'am hotărît a mă abținea în această lucrare de ori-ce
critică, dar nu mă pot opri de a arăta, în mod general,
că multe

din

medaliele

noastre,

dacă

ar fi fost

supuse

unci comisiuni speciale, ar fi fost mai estetice sati cel puțin ar îi avut inscripțiuni românești.
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înd ne representăm epoca îndepărtată a zidirci lumci, cataclismele naturci şi svircolirile omenești
cari distrug, până a'i șterge urmele, rodul muncci
silitoare a lungi gencrațiuni și vedem că abia de la vro
7000 ani în urmă posedăm numai niște tradiţiuni vagi și
A
Ir

mistice asupra istorici omenirei, că timpuri încă mult mai
apropiate nu ne sunt cunoscute decit foarte imperfect, că

altele cari nu ati o vechime mai mare de 2000 ani și chiar
mai mică nu ne sunt revelate decit din întâmplare prin
cercetarea unor monumente ruinate cari, cu mari anevoințe trebuesc scoase de sub păment, atunci înțelegem cîtă
însemnătate este de dat unor mijloace trainice de a transmite veacurilor

viitoare cunoștința stărci în care s'a aflat

fic-care cpocă și a faptelor. petrecute.
|
In concurență cu metodele ordinare de scriere și cu
inscripțiunele lapidare medaliele respund negreșit în modul cel mai priincios menire lor.
|
Medalicele pot fi privite ca monumente durabile menite
a păstra amintirea unor evenimente însemnate, a glorifica
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isbenzi

strălucite și a lega, în urma unor

întemplări stri-

cătoare, inelele rupte din lanţul istoriei omenire: ele constituc istoria metalică (scrise pe metal) a popoarelor și a
Domnilor cari s'aii ilustrat prin înțelepciunea sati vitejia
|
lor.
Istoria metalică inferioară istorici scrise pe alte materii
mai puţin trainice întru aceia că nu este primitoare de
o desvoltare întinsă și nu transmite decit evenimentele
însemnate ale unci epoce iar nu desfășurarea și tălmăcirea
tuturor evenimentelor, o întrece însă întâi prin aceasta că

în puţine cuvinte și numai cu ajutorul nnor figură fie alegorice, fie reale, descrie un complex de fapte arătând tot
o dată și resultatele dobândite, așa fel că impresiunea și
priceperea trec ușor și imediat de la ochi la minte, și
apoi prin accia că înfruntă toate rigorile timpului, străbate
prin veacuri nenumărate chiar fără îngrijirca omului Și
transmite

posterităței celei mai depărtată

cunoștința fap-

telor ce i'aii fost încredințate.
Cuventul medalie derivă de la cuvântul italian Medaglia
format el însuși prin corupțiune de la latinul «Metallum»
adică făcut din metal.
Adevtrate medalii având un caracter specia) și deoscbinduse bine de monete, (și unele și altele să chemati la
Romani «Nomisma») nu sunt decit de la Iuliu Cesar încoace: până la acea epocă medaliele şi moncetele să confund, neavănd caractere distinctive precise, și este foarte
probabil, că ceia ce să socotește

ca medalii ale Regilor

Macedoniei, Sirici și Egiptului s& nu fie decit moncte.
Sub Iuliu Cesar s'a statornicit caracterul exterior al

monctelor.și al medalielor.

Monetele

purtati

pe avers efigia

Impăratului,

iar pe
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revers

numele

monctarului care le fabricasă,

cu scrierea

următoare; mms. II VIB A. A. A.F.F. adică: ...... TRIUMVIR ERE,
ARGENTO, AURO, FLANDO, FERIUNDO. Triumvir este calificațiunea monctarului;, i s€ spunca și Mensarius, adică mem-

bru în comisiunca financelor: iar înțelesul legendei este
că triumvirul cutare
topind și bătend,

face

monctele din

bronz, argint, aur

Medalicle poartă pe avers o efigie sait represintarca
vre-unui alt chip real sati metaforic, iar pe revers indicațiunca vre-unui eveniment memorabil; întăiul se numește
tip, al doilea legendă, iar în tecnică să întrebuinţează denominațiunile
de arers şi rerers.
Atit tipul cit și legenda sunt, după împrejurări, simple,
metaforice sai mixte și deci medaliele sc pot împărți în
trei clase principale purtând aceste denominaţiuni.
Medaliele

simple

sunt acelea

cari represintă

un

cve-

niment așa cum sa întâmplat și a căror legendă îl descrie

întocmai.

Medaliele metaforice sunt acelea în cari evenimentul
represintat și legenda să potrivesc

în chip metaforic

per-

soanci și evenimentului pentru cari sunt bătute,
Medaliele mixte sunt acelea în cari tipul și legenda
său unul dintr'enșii sunt în parte metaforice, iar în parte
descriii sait arată faptele sai chipurile așa cum ait fost.
Imprejurările precum și gustul artistic și literar determină care din aceste trei feluri de madalii este de adoptat.
Baterea medalielor cra la Romani un atribut al Suveranităței: monetarii, funcționari numiţi de Suveran saii de
pretor, băteai singuri medalii din ordinul Suveranului
saii cu autorisațiunca acestuia. Comisiuni speciale numismatice conlucrai la stabilirea tipului și la compuncrea
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legendei. Ast-fel nu numai să păstra neatin
s acest atribut al Suveranităţei, dar încă să împedeca
baterea de
medalii unele fără înțeles, altele prejudiţiabile
adevărului
istoric, iar altele lucrate fără artă sai compuse
contra regulclor esteticei. Aceste de pe urmă condițiuni
erai de

mare

însemnătate

în o cpocă

în care artele și literatura

cra în înflorire: căci medalicle aveaă a trans
mite posterităței nu numai evenimentele întemplate
dar și cunoștința stărci de desvoltare artistică și literară
a timpului

în care crai bătute; zic și literară, căci,
precum am spus,
comisiuni speciale st ocupaii cu compunerea
textului le-

gendei care căta să fie expresiv, concis și elegan
t.
Anticitatea ne-a transmis multe medalii; graţie
cercetărilor înv&țaţilor de Ia secolul al 16-lea incoa
ce S'ait aflat

foarte multe răspândite în lumea întrea
gă și explicațiunea

lor, adesea foarte anevoioasă, a lămurit multe
puncte de

istoric; dar anticitatea nu ne-a lăsat nici
o scricre tratând
despre medalii.

De la distrugerea imperiului Roman până la
Renaștere
mai nu avem medalii decit din imperiul bizant
in, unde să
păstrase cultura artelor, şi a cărui distrugere
a provocat
în Europa Renaşterea.
De la Renaștere reîncepu iarăși în Europ
a baterea de

medalii

și ca s'a perpetuat

până în zilele noastre. Pe la

finele secolului al 16-lea îndelctnicirea înv&ța
ţilor cu aflarca și tălmăcirea medalielor produsă și
scrieri asupra lor
și astăzi toate medaliele aii istoria lor
sait cel puţin descricrea,
Curentul Renașterci nu pătrunsă decit
foarte încet în
Romănia care cra călcată necontenit
de Osmanlii și devenisă& împreună cu Ungaria bulevardul
de apărare al

9
Europei în contra lor și Domnii vechii nu însemnait isbânzile lor decit prin clădiri de biserici și fundări de
monastiri,

avend

mai

multă

grijă de a mulțumi lui Dum-

nezeă pentru împlinirea lor decît de a le păstra
tirca urmașilor

lor.

Cu

toate acestea

sunt

amin-

câte-va

me-

dalii din secolele trecute începend de la al 16-lca și din
pătrarul al doilea din secolul nostru; am arătat în precuventarea acestei noi ediţii că ele sunt descrise de D. Dimitrie A Sturza în o scriere tipărită la Viena în 1874;
dar baterea de medalii nu începe propriii zis, în Romănia, decît sub Domnia Majestăţei Sale Regelui Carol „1,
la 1866. De la accastă cpocă țara reintră în deplină posesiune a acestui atribut al suveranităței, baterea de monete și medalii cu cfigia Suveranului săii, contestată la
început ca fu recunoscutăîn curând și apoi asigurată

în chip definitiv.

|

O desfășurare ncintreruptă de fapte însemnate și glorioase

pe

terenul

politic,

economic

și cultural provoacă

de Îa suirea pe Tron a Regelui Carol I baterea a peste
50 de medalii comemorative al căror şir de sigur sc va
prelungi. Aceste medalii

să împărțiră la persoanele insem-

nate și la unii funcționari din Regat, cînd unora cînd altora, după fluctuaţiunile politice, așa că aceste fiice glorioase a Domniei Majestăţei Sale Carol 1, cari sunt ca pagin

neşterse

ale istorici noastre

contimporanc, stai

răs-

firate în mâni diverse și foarte' puţini posedă colecțiunca
lor întreagă.
Scrierea aceasta are de scop a împlini această lipsă și
pentru

ca ca st fic mai

atrăgătoare

și st

poată

chiar,

până la oare-care punct, suplini pentru cititor lipsa mcdalielor, am dat pentru cea mai mare parte reproducerea
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lor în facsimile în mod absolut exact
, de oare-ce reproducerea s'a făcut prin procedeul foto
zincografic,
Impărțirea materiei din această ediţi
e s'a făcut în chipul următor :
Partea 1 cuprinde Medaliele privitoa
re la Dinastie, la
fundără și restaurări de monumente,
la evenimente politice, la diverse serbări naționale. (30
medalii).
Partea II cuprinde Medaliele cari
privesc desvoltarea
noastră pe terenul instituțiunilor patri
otice, economice, industriale, agricole, de binc-facere și
culturale și comemorarea bărbaţilor noștri iluștri. (23 medal
il).
Partea III cuprinde Medaliele de la
1839 la 1866, cel

puţin

pe acelea

pe

cari le-am

aflat și dacă

din

cercetări

ulterioare voii mai afla încă altele le
voii arăta în viitoarea ediţie. Ceia însă ce pot asigura
este că între viitoarca ediție și aceasta de faţă nu va
exista deosebirea

ce există între densa și cca d'intâii, (22
medalii).

Inainte de a încheia sunt dator să aduc
mulțumirile
mele D-lui Gr. G. Tocilescu și D-lui Sublocotonent Stelian S. Șoimescu pentru concursul bine
-voitor ce mi-ai
dat în cercetarea și aflarea medalielor.
Iulie 1994.
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1866
A ivanurile întrunite în țările Române la 1857
Ș) spre a chibzui asupra organisărei lor politice și numite «Divanuri ad-hoc» declarase

că dorințele

lor cele

mai

vii erai

mai

ales

Unirea țărilor şi așezarea în capul lor a unui domn
„str&in,

ereditar,

ales din dinastiele

domnitoare ale
Europei și ai cărui moștenitori să fie crescuți în re-

ligiunea ortodoxă.
Congresul din Paris, după împotrivirea fățişă a
Austriei și a Turciei, nu încuviință aceste dorințe

și Adunările elective din București și din Iași trebuiră s& proceadă fie-care în parte la alegerea unui

Domn pămintean.
La 5 Ianuarie 1859

|
Adunarea

N
din Iași alese
2

18

Domn pe Colonelul Alexandru loan Cuza, iar Adunarea din Bucureşti îl alese tot pe dinsul 'la 24
Ianuarie.
Calea spre unirea

mult dorită era ast-fel

des-

chisă și dorința de a avea un Domn străin nu era
nici ea părăsită, căci Domnul pămiîntean ales și proclamat sub numele

de Alexandru loan 1 iscăli, în-

dată după depunerea jurământului, o declarațiune
prin care s& îndatora, în casul când unirea Țărilor
Sar realisa, s& abdice în favoarea unui Domn străin.

Poarta recunoscu alegerea Principelui A4/exvandru
„Joan J, dar îi dădu învestitura prin două osebite
firmane; mai târziu ea se învoi la unirea administrativă a amânduror Țărilor și la formarea unei sin-

gure Camere și unui singur Minister; comisiunea
Centrală din Focșani să desființă și ast-fel la 1861
unirea țărilor era un fapt desăvirșit și scaunul Domniei așezat în București.
a
Acum

partidele erai nerăbdătoare

de a vedea

pe Alexandru Joan / îndeplininduși obligațiunea
de a abdica în favoarea unui Domn străin și părândulise

că ar întârzia prea mult,

urziră și exe-

cutară în noaptea de 11 Februarie o conspirațiune
în urma căreia Cuza Vodă îș semnă actul -de abdicare.
Locotenența Domnească compusă din Domnii
Lascar Catargi, general Golescu și colonel Hara-
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lamb deferi poporului, convocat în comiţii pe comu„ne, alegerea Domnului și în luna Aprilie acesta se
rosti prin 685.000 voturi pentru Principele Caro/
ZLude îg de- Flohenzollern Szomaringen, al doilea
fu al Principelui Anton de Fohienzol ler "a Stema
7igen.
|
|
La 1 Mai Camera, aleasă în acest interval, res-

pinse presiunile ce: să exercitaii de afară contra alegerei efectuată, luă act de alegerea ce făcuse poporul și proclamă Domn pe Principele Carol Ludwig de Hohenzollern Sigmaringen sub numele de
Canor, 1. Principele Carol primi greaua sarcină ce |
s€ încredință și înfruntând mari primejdii st îndreptă spre România pe al cărei pământ călcă fericit în
zioa de 8 Maii. La zo Jar El își făcu intrarea
în București și tu întmpinat la Băneasa de toată
garnisoana și de toată populațiunea Capitalei care
cu Țara împreună își punea într'lEnsul toate speranțele.
Marile dorințe ale Țerei erai îndeplinite în fapt :
Și CAROL 1 DOMNUL ROMÂNILOR, nu întârzia a obținea
atit de la Poartă cît și de la Europa întreagă recunoașterea alegerei Sale.
.
Această isbândă va fi inelul întâi al unui lung. lanţ
de alte isbânză cari vor fi vrednica răsplată a credinței și stăruinței neclintite a poporului Român.
O mică medalie, dintre medaliele simple, amin-
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tește suirea pe tron. Pe avers e cfigia Majestăţei
Sale cu inscripţiunea:
CAROL

1 DOMNULU

ROMÂNILORU

Pe revers o simplă dată: 1806 și o cunună de
stejar. Gravorul Kullrich a săpat această medalie
de 41": diametru. Ea a fost bătută la Monetăria
din

Berlin.

UA Uz a
:

0

1866

G

e

[2 n

o

ţară in care aproape

totul era de creat,

9) în care trebuia trezită emulaţiunea unora
Î
și distinse serviciele altora, un 'semn de dis-

tincțiune era neapărat; dar crearea unei decoraiuni presinta oare-cari greutăți din causa suscep-

tibilităței Porţei.

Majestatea Sa decise să constitue un semn de
distincțiune din o mică medalie de 36": diametru
întocmai

asemenea

medaliei bătută pentru

come-

morarea suirei Sale pe Tron: Pe avers e efigia Majestăței Sale cu inscripțiunea:
CAROLU

I DOMNULU

ROMÂNILORU
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iar pe revers veleatul 1866 închis în o cunună de
stejar.
|
Medalia aceasta săpată de Kullrich s'a bătut în
Berlin numai în aur şi a servit drept decorațiune
până la înființarea ordinului Steaua României.

1868
(3 1'750 Grigorie Ghica Vodă construise un
29 ospiciu pendinte de Sf. Panteleimon; su>

ferind

mai

multe

și însemnate

stricăciuni

reclădirea lui deveni indispensabilă.
Această reclădire să și făcu în anul 1868 si în
amintirea ei se bătu o medalie

de 41"":, diametru.

Aversul poartă efigia Majestăţei Sale cu inscripțiunea:
CAROL

I DOMNUL

ROMÂNILOR.

Legenda reversului e următoarea:

24
OSPICIU
ST.
PAÂNTELEIMON .

REDICAT LA ANU
DE

1750
|

GRIGORIE GIICA VODĂ
RECONSTRUIT DIN TEMELIE
27
IN WILELE

IULIE
1868
MĂRIEI

SELLE,

16569

a(ărecuse trei ani decind Majestatea Sa Regele
35

*

CAROL 1 să suise pe tronul României

și ne-

încetatele preocupări ale stabilirei unei bune

rindueli în cirmuirea țărei și a desvoltărei mai ales

a căilor de comunicațiune nu'l permise încă de
a îndeplini dorința cea mai vie a poporului Român,
asigurarea perpetuărei Dinastiei.

Dacă însă Majestatea Sa nu îndeplinise această
dorință totuş nu lipsea de a pregăti îndeplinirea ci.
La 26 August 1869 «Monitorul Oficial» vesti
erei că Majestatea Sa a plecat pentru Germania
și Occident și că această călătorie s'a început
pe
drumul de fier de la București la Giurgiu care era
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gata și în ajun de a se da în circulație. Această!
cale

ferată

era primul

resultat

spre

desvoltarea

noastră materială; un inginer Român, D. L. Lupulescu, luase. o parte activă la construcțiunea ci.
După o călătorie prelungită în cursul căreia Majestatea Sa întâmpină de la diferitele Curți, dar maj
ales de la Curtea

Imperială Francesă,

o primire

strălucită, Majestatea Sa, sosită de cite-va zile în
Neu-Wied, trimise de acolo la 6 Octombre Președintelui Consiliului de Miniştri următoarea telegramă::
«Astăzi sunt fericit de a putea da Poporului
Mei

garanțiele de ordine şi stabilitate pe cari le reclamă pentru viitorul săi, vestindu-vă
că Et am îndeplinit logodna Mea cu Principesa ELISABETHA de WIED,

născută în 24 Decembrie

1843.» ——

Viitoarea regină a României era fiica reposatului
Principe Wilhelm Herman de Wied şi a Principesei Maria

de Wied,

familie

aliată

cu cele

mai ilustre Case Imperiale și Regale din Europa.

Consiliul de Miniștri aducând la cunoștința Țerei
această fericită logodnă zicea:
Națiunea

Română

de pe

acuma

s&

poate

fe-

licita despre juna sa Suverană care să deosebește tot
atit prin Graţiele şi blândețea Sa cât și prin nobleț
ea

27
inime! Sale. Ea prin virtuțile Sale va şti împreună cu
Augustul Săi Soţ, a înălța splendoarea

Tronului Ro-

mâniei.

Căsătoria avu loc la Neu-Wied în ziua de 3 Noembrie. Prezicerile Consiliului de Miniștrii s'a împlinit și Ţara întreagă hrăneşte în sufletul ci o nemărginită iubire pentru Majestatea Sa Regina Eli-

sabetha.
Medalia care sa bătut pentru amintirea acestei
fericite căsătorii este în diametru de 50», Săpată
de gravorul Kullrich ea poartă pe avers efigiele îmbinate ale Majestăţilor lor cu inscripțiunea:
CAROL

1 DOMNU

PRINCESSA

Reversul

ROMÂNILOR

ELISABETHA

DE

WIED

represintă Castelul din Sigmaringen Și

poartă legenda:
COMEMORATIVĂ

CUNUNIEI DIN
1869.

?/,ş NOV..

0088

E
/ rile,
/
IE î54, A 1531

ori

N

aer.

d iau îZ
Cai

i

UT

o

NA

1870
a

afbstu Elena Doamna, fundat la anul 1862,
ZU luna lulie în 29 și destinat copiilor găsiți
“)

și orfani, era neîncăpător și lipsit de bise-

rică. Majestatea Sa Regina Elisabetha, abia sosită în
țară, luă acest institut sub patronagiul Ei, dete edu-

cațiunei ce să preda într'ânsul o direcţiune din cele
mai salutare, făcu să i se mai adaoge un pavilion
central și s& se ridice o biserică.
|

Pentru amintirea acestor edificări s& bătu o medalie de 41" diametru. Pe avers e fațada bisericei cu inscripțiunea:
BISERICA

ASILULU(

ELENA

DOMNA

Legenda reversului este următoarea:

30
FONDATĂ DE
MĂRIA SA DOMNA
ELISABETA
SOCIA
DOMNITORULUI ROMÂNIEI
CAROL 1
LA 24 APRILIE ANNUL 1870
DATA ȘI A EDIFICĂREI

PĂRȚII CENTRALE A ACESTUI
STABILIMENT

1870
pjomnezei bine-cuvântase căsătoria Majestăţilor Lor: la 27 August 1870 Majestatea

co

|

9

Si(

Sa

vu

.

Regina

A

născu o

>

u

fiică care

.

.

a

fu botezată

sub numele J/arza.
Naşterea este amintită de o mică medalie de
24”. diametru purtând pe avers efigiele îmbinate
ale Majestăţilor Lor cu inscripțiunea:
ELISABETHA
CAROL

1 DOMNUL

DOAMNA
ROMÂNILOR

Legenda de pe revers este următoarea:a ADS

32
SPRE
SERBAREA
NASCEREI
PRINCIPESSEI
MARIA
*

27 AUGUST
8 SEPTEMIHRE

JOUL

1870.

Pentru comemorarea botezului Primăria Capita- lei a făcut s& se bată o mărturie în diametru de

27”.

Aversul poartă marca Capitalei cu inscrip-

țiunea:
COMUNA

Legenda

BUCUREȘTI

de pe revers este următoarea:
PRINCIPESA

MARIA

NĂSCUTĂ

LA ANUL 1870
AUG. 27
BOTEZATĂ

ACELAŞ

AN SEPT. 30.

1672—1873
Seara
materială a Țărei, a mijloacelor
2) de comunicațiune mai ales, era una din
preocupaţiunile de căpetenie ale Majestăței Sale; accesibilitatea, porturilor Galaţi și Brăila
trebuia să se facă cit de lesnicioasă. S& începură
dar lucrări mari de construcțiuni de cheuri atit în
Galaţi cit și în Brăila și terminându-se s& bătură medalii cu ocasiunea serbărei inaugurărei
lor.

Medalia Cheului Portului Brăila este următoarea:
vers: Perspectiva orașului Brăila și acea a Dunărei cu un vapor mergând la deal şi-o corabie

coborând la vale ; după corabie s& vede scara

cheului.
Sub această perspectivă inscripțiunea:

34
CHEUL

PORTULUI

BRĂILA

Legenda reversului este cea următoare:
FONDAT

LA. ANUL

1872
ÎN TIMPUL

DOMNIEI

LUI

CAROL 1
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI

FIIND

ȘI MINISTRU
MINISTRU

DE INTERNE

IL. CATARGI
LUCR. PUBL. N.

KRETZULESCU

CONSILIERI :
A. ZERLENTI,

C. ŞTEFAN,
A. ANGIIEL,

MIRDESCU,

N. STĂNESCU,

PR.

V. CURTOVICI,
D.

CAP.

PARASCEHIVESCU

L. STEFĂNESCU,

DĂRCĂLESCU.

Această medalie are 50" diametru.
lată și descrierea medaliei cheului din Galaţi:
Zlvers: Imprejur o ghirlandă de frunze de laur; :
în partea

de sus o ancoră

cu inscripțiunea

supra în cerc:

|
COMUNA URBEI GALAŢI

Sub ancoră e inscripțiunea:

de-a-

TEI

Sai; ada Ă stergi)

35
SUB

DOMNIA LUI
CAROL 1
ANULU MDCCCLXXIII
S'A
CONSTRULT

CHEUL

Revers : Împrejur o ghirlandă de frunze de laur
și în câmpul

din mijloc legenda:
LUCRĂRILE

PUBLICE

SUNT
MONUMENTELE POPGRELOR
CELOR
Această

medalie

ONORE
CE LE PROTEG
are

51"*.: diametru.

10

1873.
“An același an în care s€ termina cheul din
de) Galaţi Primăria isprăvea și lucrarea egouie rilor, adică a canalelor de scursuri. Pentru
comemorarea terminărei acestei mari lucrări s€ bătu
o medalie de 50” diametru.
Pe avers, în partea de sus, să citește înscripțiunea:
CONSTRUCȚIA

Dedesupt

EGOURILOR

COMUNEI

GALAȚI.

o ancoră stă rezimată pe

Sub movilă e inscripțiunea: PRIMAR: A. MORUZI
PREFECT: N. CATARGI
CONSTRUCTOR: GR. IELIADE
1873 APRIL 15

o movilă.
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Legenda

de pe revers

este următoarea în par-

tea de sus împrejur:
DOMNIA

CAROL

I

iar în cimpul din mijloc:

MINIŞTRI

PRES. L. CATARGI
P. MAVROGIIENI
G. COSTAFORU
I. FLORESCU
C. TEL
„Toate. aceste închise în o cunună de frunze de
stejar și de laur.

”

Na

ez
LA

a

a

a

Y

Rea

XSubita
e oa a

ai

SI

1877—78
ASinseronsa înăbușire a rescoalelor din HerzeC/
Jo

govina și neisbutirea conferenţei din Londra făcuse neinlăturat resbelul dintre Rosia

și Turcia.

N

|

Așezată între aceşti doi inamici, România avea
a fi tirită, chiar fără voia ci, în luptele lor, și deci
Camerele

fură

convocate în sesiune

extraordinară

la 14 Aprilie 1877 spre a lua hotăriri în privința
apărărei erei. Majestatea Sa Regele Carol I încheia ast-fel mesagiul de deschidere al Camerelor:
«In îndeplinirea acestei sânte datorii (apăra«rea țărei) fie bine încredințată Țara Mea că
«voi ști a plăti cu persoana -Mea.»
Incălzite de aceste mândre

cuvinte,

inimele Ro-
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mânilor să înălțară și toți să pregătiră la
toate jert-

fele pentru a redobândi independența
prin arme.

Luând de pretext Convenţiunea de trec
ere pe
teritorul Român ce guvernul Majestăţei
Sale încheiase cu Imperăția Rosiană, (convenţiune
care a

dat loc cu baronul Stuart, ministru
plenipotențiar
rosian, la un episod care pune în o
mare lumină

înaltele virtuți ale Majestăţei Sale precum
și destoinicia și bărbăția Ministrului Kogălniceanu),
armatele
turcești îndreptară în contra ţărmurilor
noastre acte
de ostilitate pe cari România s& mărgini
de-o-dată
a le respinge, luându-le însă de temei
pentru a'și

proclama, în zioa de 21 Mai 1877, neat
irnarea.

Armatele Rosiene trecuse Dunărea și
isbânda
părea să le însoțească în primii lor pași:
dar la
19 Iulie ele primiră o dureroasă înfrânge
re care

le amenința

chiar de o desăverşită distrugere.

Majestatea Sa Regele CanoL 1 care
lăsase armatele Rosiene singure în fața victoriei
hotări, în
ceasul de primejdie, să arunce în luptă
greutatea
spadei sale și trecu Dunărea în capul
Armatei Ro-

mâne.

|

Această hotărire inimoasă, fie că a fost
luată,

cum zic unii, după stăruitoarele și desn
ădăjduitele
solicitațiuni ale Marelui Duce Nicolae,
fie că re-

sulta în un chip firesc din chibzuiril
e prevăzătoare

ale Majestăţei Sale și din pornirile inime
i Sale ca-

4

valerești, a avut ca efect de a încorona edificiul
nostru politic pe care Majestatea Sa îl primise la
1866 numai în stare de închegare.
Neatârnarea pe care o proclamase Camerele în

ziua de 21 Mai fu în curând cucerită, grație brațului valoros al Majestăţei Sale.
Majestatea Sa Regele CanoL 1 luă la 14 August
comandamentul Armatei

de împresurare a Plevnei

numită Armata de Vest și compusă din trupe române

și rosiane.

Sub comandamentul Acelui pe care glasul Țărei
la numit Marele Căpitan s& dădu un șir de lupte,
unele victorioase,

altele neisbutite, dar toate glo-

rioase şi încoronate în fine prin căderea Plevnei
și îngenunchiarea

inamicului.

Armata de Vest comandată

de. Regele Canor

împrăștiase cumplitele primejdii cari amenințau Ar-

matele Rosiene. Victoria ci era hotăritoare și punea
capăt r&sbelului, iar Poporul Român

dovedea

că

în inima fiilor s&i erai încă vii virtuțile strămoșilor.
Medalia ce s'a bătut la 1881 consacrează amintirea glorioasă a acestor evenimente.

Ea este săpată de gravorul Kullrich din Berlin
și are 84”: diametru. E cea mai mare din me:
daliele noastre și poartă pe avers effigia Majestăței
Sale cu inscripțiunea:
CAROL

1 REGE

AL ROMÂNIEI
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Pe revers e represintată România

ținend în o

mână un scut cu armele țărei, iar în cea-laltă o
cunună: deasupra sunt scriși anii Resbelului 1877-—
1878 iar la dreapta ei, pe un soclu indicând data

1881, e așezată Coroana Regală, Coroana de Oțel.

Imprejur o serie de basreliefuri figurează principalele episode ale Resbelului: se vede silucta Mitropoliei de unde pleacă oștirea cu bine-cuvântarea Înaltului Cler, luarea Nicopolei, trecerea Du.

nărci, luarea Plevnei și întoarcerea triumfală.
Deși această medalie este dintre medaliele mixte,
totuși e de observat că singura ci parte alegorică
este închipuirea României prin o femeie îmbrăcată
în haine românești, iar încolo măreția evenimentelor descrise a făcut ca simpla lor represintare
să fie mai elocuentă de cum ar fi fost ori-ce alegorie.
Gravorul Kullrich a dat glorificațiunei isbândei
Armatei Române în capul căreia să afla Majestatea
Sa Regele Carol I o expresiune vorbitoare, dar e

neasemănată. dibăcia

lui întru a aduce un omagiu

Majestăţei Sale Reginei care
bărbăta pe luptători: această
că a representat pe România
ale: Majestăţei Sale Reginei

îngrijind pe răniți îmdibăcie stă în aceasta
sub nobilele trăsături
Elisabetha.

43

“Cind ne întoarcem privirea de la această medalie la micul medalion cu care se începe această

lucrare și punem în fața smeritului veleat 1866 întreaga epopee

ce descriu basreliefurile, un strigăt

de laudă să înalță către cer din inimele noastre.
La 1866 eram în ajunul tradiționalei și dureroasei călătorii la Constandinopol, la 1877 suntem

a douazi de Proclamarea—de Cucerirea Independenţei. Medalia aceasta nu a fost bătută decit la
1881.

Aci semnalez mica medalie de 30", diametru
ce sa împărțit tuturor acelor cari aii luat parte la
resbelul din 1877.
Aversul represintă Victoria și Libertatea, avend

la picioarele lor trofee de arme și un iatagan aruncat în o parte.

Pe revers, coprinsă în o ghirlandă de frunze de
stejar și de laur, e Coroana Regală cu monogramul
Majestăţei Sale dedesupt și legenda:

44
APĂRĂTORILOR
INDEPENDENTEI
IN
- RESBELUL
1877—1878

Gravorul

acestei

——

medalii

————_.

este

————

D.

E.

Falot.

CARMEN

Sam

& fn

SYLVA

scriitor de un talent strălucitor, un poet

LU y de o imaginaţiune puternică şi de o simȘ țibilitate foarte gingașă r&spândise în lumea
întreagă scrieri asupra Românilor, scrieri cari erau
semnate de pseudonimul Carmen Sylva.

Toată lumea le admira și pseudonimul nu mai
avea puterea dea ascunde pe autor, care nu era
altul decit Majestatea Sa Regina Elisabetha. “
Semnele puternicei personalităția Majestăţei Sale
Reginei, darurile bogate cu cari O înzestrase na"tura devenise prea cunoscute pentru ca să nu fie

descoperite în operele scriitorului Carmen Sylva.
Societatea Academică, devenită de curând Academia Română era datoare să aducă omagiele Sale
,
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Poetei care ilustra România în țările stră
ine, adă-

ogându-și ast-fel sie însăși în strălucire.
Ea proclamă dar în unanimitate în
ședința de
la 31 Martie 1881, după propunere
a d-lui N. Ionescu,

pe

Carmen

Sylva

membru

de

onoare

al

Academiei.
"În amintirea acestei proclamări se
bătu o medalie de 35". diametru săpată de
Kullrich.
Pe avers e efigia Majestăţei Sale Regi
na Elisabetha cu inscripțiunea:

CARMEN SYLVA
Legenda reversului e următoarea:
VIVO
AUGENS

Această legendă e închisă în o cunună
de frunze

de laur.

Am

găsit această medalie la D. Resch

păstrează

cu un

cult oare-cum

|

care o

religios și căruia

îi aduc acum din nou mulțumirile
mele cele mai
vii pentru că mi-a pus'o la disp
osiţiune.

1881
Ss

GA a

EBoată lumea cunoaşte statua ce s'a ridicat lui
9 A Heliade în fața Palatului Universităţei.
S
La inaugurarea acestui monument s'a bă-

tut o mică medalie de 27": diametru, representând
pe avers însuși monumentul
ION

HELIADE

cu inscripțiunea:

RĂDULESCU

la dreapta și la stânga soclului sunt datele nașterei
și a morței lui, 1802—1872, iar sub soclu data
inaugurărei monumentului, 1881.
Pe revers e o ghirlandă de frunze de stejar și
de laur, avend în deafară și împrejur legenda:

48
URĂSC

TIRANIA

MI-E FRICĂ DE ANARCIIIE.
Inăuntrul. ghirlandei
din viața lui Heliade:

se

citesc

datele

însemnate

1822
1836—1844
9 JUNIU
1848
Ridicarea

acestei

statue să datorește st ăruinței
și chiar inițiativei D-lui Sava
N, Șoimescu căruia
literatura no astră datorește
scrieri interesante,

a

1tG

„DIN ta BAR
ATL

POSTAT,

bS BEOAP e DO
câtal, 4
Bi
| Pate i
Musrusaroug)
Si tuvul,
Ra65 e
RP
ROSTAMEIA
ARE, MOSTENIT LUVRU,
TRGALUL

Pret

VA

PEWEA

pă viticiez

i

1881 (n descrierea medaliei Resbelului am văzut
go că România îș proclamase Neatirnarea pe
care apoi Majestatea Sa Regele Carol I'o
“Ş
cucerise cu spada pe câmpiele însângerate ale Bulgariei.

Pacea se făcuse între Rusia și Turcia, dar tratatul de la San Stefano fu supus revisuirei unui
congres European

întrunit la Berlin.

Congresul rectunoscu Neatârnarea noastră
punându-ne însă oare-cari condițiuni.

Călăuzită de înțeleptele poveţe

iin-

ale Majestăţei

Sale Regelui Carol |, Represintațiunea națională îndeplini cu sfințenie obligațiunile ce stipulă tratatul
din Berlin și în ședința de la 14 Martie 1881 pro4
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clamă Regatul, dând Domnului Țerei
CanoL 1 și
succesorilor Sti titlul de Rege.
|
S& pregăti pentru ziua de 10 Mai, aniv
ersarul
intrărei Majestăţei Sale în Bucuresci,
o mare festivitate pentru a serbători proclamarea
Regatului.
Intreaga

garnisonă

a Capitalei,

toată

popula-

țiunea ci, delegațiuni a tuturor regiment
elor cari
participase la Resbel, a tuturor Comunelo
r și Societăților din țară, cetățeni veniți plini
de entusiasm
din toate unghiurile Regatului particip
ară, cu inimele pătrunse de recunoștință și devotame
nt pentru
Rege, la această serbare al cărei „momen
t cel mai
însuflețitor a fost acela în care Preș
edintele Camerci, bătrinul C. A. Rosetti închină
Majestăţei
Sale Regelui Canor Coroana de oțel,
acea coroană
pe care, în capul bravei Sale oștiri, o
cucerise pe
câmpiele Bulgariei și care era făurită
din trofeele
resbelului.
Pentru a consecra amintirea acestei
mărețe serbări se bătu o medalie j ea are 59"*
: diametru; este

săpată de gravorul Kullrich și poartă pe
avers efigia
Majestăţei. Sale cu inscripțiunea:
sia aa
Îi

CAROL, I REGE AL ROMÂNIEI
IDD

Pe. revers sță, Scris, în mijloc, ca
pe o tablă, textul
Legei din 14 Martie 1881, iar
imprejur o legendă

5l

amintește Serbarea proclamărei Regatului la 10
Mai 1881.
Această

medalie

este dintre medaliele

simple;

ea relatează evenimentele cum ai fost, fără a recurge la nici o metaforă.

Cu

această ocasiune s'a mai bătut o mică me-

dalie de modulul piesei de 5 lei, avend pe avers
efigia Majestăţei Sale cum e pe aceste piese; pe

revers, în mijloc, e săpată Coroana de oțel și supt

dinsa se citeşte:

|
10

mai

1881

16

1863
(A upă sosirea'l în tară Majestatea Sa Regele
5) Își dete toate silințele, făcând dese călă0) torii, de a cunoaşte noua Sa Patrie, căreia
"devotase

toate

gindurile,

toată

activitatea,

toată

inima Sa.

Majestatea Sa vroia să cunoască lucrurile, oamenii, înclinațiunile și aplecările lor ca să poată pătrunde geniul Naţiunei și să'i dea în consecință direcțiunea care “i putea fi mai folositoare.
Cu

ocasiunea acestor călătorii situl de la Sinaia

numit
mecă
tări a
Curţei
dețul

Peleș, care Îi reamintea locurile natale, farinimași ochii Săi și Majestatea Sa S& hostrămuta nesănătoasa reședință de vară a
de la Cotroceni în inima munților din juPrahova, la Sinaia.
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La 1873 s& incepu clădirea mândrului
Peleș care fu terminat la 1883 în al 18-lea
Domniei. Podoabele lui năuntrice să întrec
museță cu romantica înfățoșare exterioară.
Țara sa îmbogăţit cu un monument pe

Castel
anal
în frucarei

Var învidia malurile Rinului ; Sinaia care nu era decit
un sat a devenit un orășel de un pitoresc încântător
și întreaga vale a Prahovei a devenit un centru in-

dustrial de o mare importanță.
Ințelepciunea are secretele ci și așa vedem

a-

desea faptul cel mai simplu aducând după sine des-

voltările cele mai fericite şi 'cele mai întinse.
Pentru a perpetua amintirea clădirei acestui castel
să bătu o. medalie: ea are 5$m: diametru, este
dintre medaliele simple și e săpată de gravorul Kulrich.

Pe avers sunt efigiele imbinate a Majestășei Sale

Regelui și a Majestăţei Sale Reginei

cu inscrip-

țiunea:

CAROLUS I REX ROMANIA
ELISABETHA REGINA

|

iar pe revers Castelul Peleș cu legenda:
„

INCOHATUM MDCCCLXXIII
PERFECTUM MDCCCLAXXIII
ANNO XVIII
PRINCIPATUS

NOSTEI,

a

III

EN omnița

Î
ă,

Bălașa,

fiica

lui Constantin

Vodă

Brâncoveanu, a zidit la 1751, un an după
construirea

celui întâi ospiciu pendinte de

Sf. Pantelimon, pe malul Dimboviței, o biserică pe
lângă care era alipit un asil pentru vEduvele

mijloace
pentru

fără

de viețuire și căruia hărăzise 13 moșii
vecinicai întreţinere.

La 1831 această bisericăfu restaurată de Banul
Grigorie Brâncoveanu.

După moartea

âcestuia ea

fu. dărâmată de cutremurul din 1838 și reclădită
de Băneasa Safta Brâncoveanu, soția r&posatului
Ban Grigorie: lucrările de. restaurare fură terminate
la 1842.

La 1881 st observă slăbirea temelii și crăparea
zidurilor. .
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Epitropii așăzămintelor Brâncoveneșt
i întreprinseră în același an o nouă restaura
re în deosebite
condițiuni de trăinicie și de bogăție;
restaurarea fu
terminată în anul 1885 și în ziua de
25 Septemvrie
acestaș an avu loc sfinţirea Biserice
i în fața Majestăţei Sale Regelui Carol I, care ţine
a a da acestor
ceremonii, prin presența Sa, o deos
ebită importanță
și a manifesta cât acordă Inalta
Sa aprobare respectului pentru lucrurile religioase.
|
In amintirea acestei restaurări Sa
bătut o medalie în diametru de 64"*-; ea poar
tă semnătura
giuvaergiului Resch din Bucureșt
i.
Pe avers e profilul bisericei Domniț
a Bălașa, avend dedesupt armele familiei Bra
ncovenești iar

împrejur inscripțiunea:
ST.

Legenda

BISERICĂ

DOMNIȚA

BĂLAȘIA.

de pe revers este următoarea:
RÎDICATĂ

INTĂIA DATĂ LA 1751 DE
DOMNIȚA -BALAȘA
FIICA LUI
CONSTANTIN VODĂ BRANCOVENU
PREÎNOITĂ

BANUL

LA

GRIGORIE

CONSTRUITĂ

1831

pe

BRANCOVEANU

DIN NOU

LA

1838

pe
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BĂNEASA SAFTA BRANCOVENU
ȘI RECONSTRUITĂ LA 1881 ÎN PILELE
REGELUI ROMÂNIEI
CAROL 1
EFOR FIIND MITROPOLITUL PRIMAT
CALINIC MICLESCU
ȘI EPITROPI
N. BIBESCU, 1. VĂCĂRESCU.

3
I3
III:
ZII

18

1886
LES iserica Monastirei Curtea
dia) din secolul al 16-lea;
9 Neagoe Basarab Vodă
tirnosită la 1517 și isprăvită la

de Argeș datează
începută de loan
la 1513 ea a fost
-1527.

Lăsând la o parte toate nedumeririle și toate le-

gendele la cari a dat naștere construcțiunea

ei, e

destul să constatăm că monumentul acesta e una
din cele mai frumoase producţiuni ale artei archi-

tecturale din epoca Renașterei.
„ Constatăm

.

|

încă că soarta i-a fost cit s& poate

de furtunoasă: neingrijirea egumenilor, r&sboaiele,
cutremurele de păment, incendiele, toate pe rend
sai

împreună

încercaii

neîncetat

acest

neprețuit

odor. Biserica a primit reparațiuni succesive în anii
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1983, 1640, 1682, 1750, 1761, 1785
, 1'798 şi
1828. Cutremurul din 1838 îi făcu stricăci
uni considerabile cari fură reparate în parte până
la 1845.
La 1867 un foc distruse tot interiorul biser
icei.
Monastirea Curtea de Argeș fusăs& ridi
cată la
anul 1793 la rangul de Episcopie.
Majestatea Sa Regele, care încă din prim
a Sa

călătorie în țară, fusese adinc impresio
nat

atit de

frumuseţea bisericei cît Și de starea jalnică
în care
st afla, hotări îndată după focul din 1867
să se iea
toate măsurile de conservare Și restaurare
cerute
de împrejurări și de însemnătatea monument
ului.

Pe de o parte dar st făcură primele
reparațiuni
indispensabile, iar pe de alta să făcu
apel la 'ves-

tiții arhitecți francezi Viollet Leduc și Baudot,
pentru a întocmi un plan de restaurare care
să res-

pecte întocmai stilul arhitectural în toat
e am&nun-

tele ci, și.s& răspundă unor condițiuni de
soliditate cu totul ireproșabile.
|
Acești arhitecți alcătuiră planul de restaura
re a
cărui executare fu încredinţată unui alt renumit
arhitect francez D. Andre Lecomte du Nouy
.
Lucrările aceste începute la 1875 fură term
inate la 1886, urmând neîntrerupt chiar în
timpul

resbelului din

1877—78..

La 12 Octomvrie
sire a bisericei.

1886 avu loc a doua tirno-

Gl

Pentru amintirea. acestei reclădiri s'a bătut o medalie de 58"”- diametru al cărei avers a fost săpat
de Kullrich şi revers de Fessler din București.

Pe avers sunt efigiele imbinate a le Majestăţilor
Lor cu inscripțiunea:
CAROL

I REGE

AL,

ROMÂNIEI.

ELISAVETA

REGINA.

Pe revers e profilul bisericei restaurată cu legenda:
FUNDATĂ

DE NEAGOE

BASARAB

1517
RESTAURATĂ

DE CAROL I

1586

Ceremonia tirnosirei, presidată de Majestăţile Lor
și la care ai asistat și toți Miniștrii plenipotențiari

ai Puterilor străine acreditați pe lângă Majestatea
Sa, a lăsat o amintire neștearsă în mintea asistenilor.

|

Din cuvântarea pronunțată de Majestatea Sa Regele sa'mi fie permis a reproduce numai începutul:
«Popoarele cari îngrizesc monumentele lor să
«ridică ele îușile, căci pretutindenea monumentele
»sunt povestirea vie a istoriei, oglinda trecutului,

«semnele vederale pentru generafrunile viitoare.»
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„Nu'mi

permite

cadrul

lucrărei

mele

de

a mă

întinde mai mult, de a da în întregul
ei această
cuventare din care fie-care cuvânt este
un elocuent

învățământ.

|

Sfătuesc însă pe toți de a ceti cartea d-lui
Gr.

Tocilescu relativă la ceremonia tîrnosirei
din 1886

și la tot ce priveşte biserica Curţei de Argeș
de

la fundare până astăzi,

Ta

4
Ha

je

!

i

2

eri4
rea
Rt
RE

1886

(&iocietatea Ateneul

jo

Român

este fundată

din

Ianuarie 1865 ; activitatea şi înrîurirea ei

“>

bine-făcătoare sunt destul de cunoscute.

După

21 de ani de muncă stăruitoare care atrase

incurajarea publică Societatea isbuti să adune fondurile necesare pentru edificarea unui Palat al ci
care s& începuîn 1886

pe piața Episcopiei.

În amintirea punerei pietrei fundamentale a
acestei clădiri să bătu o medalie de 56"*- diametru.
Aversul

nu are decit următoarea
ATHENEUL

inscripțiune.

ROMÂN

BUCUREȘTI 25 IANUARIE

1865

iar pe revers să citește următoarea legendă:
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PUNEREA

PIETREI

FUNDAMENTALE
ATHENEULUI ROMÂN
OCTOMVRIE 1886.

A PALATULUI
26

Această medalie

este săpată de gravorul Fes-

sler din București.

Cu ocasiunea inaugurărei acestui palat, D. A.
Odobescu, unul din cei mai de frunte membri ai -

Societăţei Ateneului a ţinut o conferență care e un
giuvaer neprețuit de erudițiune și de eleganță.
Indemn pe toțisă citească această conferință care

SE găsește în editura Soceciă,

19

TI

1886
=

Ci rnosirea bisericei din Curtea de Argeș să
IG făcuse și Majestatea Sa grăia ast-fel în
|

%

discursul

de

deschidere

al

Camerei

din

a fost

una

1886:
«Reedificarea

monumentelor vechi

«din lucrările care tot-deauna a atras deosebita
«Mea îngrijire. Am salutat cu fericire zioa în care
«frumoasa catedrală a Episcopiei de Argeş a fost
«redată

cultului divin, restaurată în o splendoare

«Și frumuseţe care ridică ţara în ochii. ci proprii.
«In curând vom. serba sfinţirea bisericei Mitropoli«tane și a bisericei Sfinţilor Trei lerarchi din Iași.»
In adevăr Majestatea Sa care a altoit pe armele

României devisa Casei Sale: « V2kz/ Sine Deo» recomanda în toate împrejurările restaurarea Mitropoliei

din lași

începută

la 1833 de

Mitropolitul
3

66

* Veniamin Costachi: (Vezi viața acestui Mitropolit
scrisă de D. A. Vizanti).
Graţie Înaltei Sale intervențiuni planurile de restaurare erai terminate încă din anul 1878 și fondurile votate de Camere.
Lucrările începute la 1880 ajunseră la desăvirșire în 1886 şi cu ocasiunea tirnosirei Mitropoliei
s& bătu o medalie de 64»: diametru.
Aversul acestei medalii represintă profilul Mitropoliei având armele Țărei dedesuptși împrejur
inscripțiunea :
CATEDRALA

MITROPOLIEI MOLDOVEI DIN IAȘI

Pe revers următoarea legendă.
ZIDITĂ

DIN

TEMELIE

DE
VENIAMIN COSTACUL
MITROPOLITUL MOLDOVEI ȘI SUCEVEI
ÎN ANII 1833—39
REMASĂ NETERMINATĂ PÂNĂ ÎN ANUL, 1880
RESTAURATĂ ȘI TERMINATĂ

ÎN ILELE REGELUI ROMÂNIEI
CAROL 1
A MITROPOLITULUI MOLDOVEI .
JOSIF NANIESCU
„ÎN ANII 1860—s86.

19 a

6?

Tirnosirea a avut loc, la 23 Aprilie 1887 adică

un an după

terminarea

mică medalie
tirnosirci.

de 28"

lucrărilor și sa bătut o
diametru

constatând zioa

Aversul este reproducerea în miniatură a aversului medalici de mai sus iar
este următoarea:

LA

legenda reversului

INCEPUTĂ
1833 DE MITROP.

VENIAMIN COSTACIII
INAUGURATĂ
LA 23 APRILIE 1887
DE MITROP.
JOSIF NANIESCU
ÎN DOMNIA

REGELUĂ CAROL IL

ia,

zi

, ZA

Das

„ EDD

TEA

a.

0

JE)

1888
Spntrând în cercetarea vremurilor trecute și
ă a oamenilor ă căror activitate a lăsat urme
%

în istorie nu poți să nu fii adinc impresio-

nat de figura lui Miron Costin; ea să arată măreață
ca umbra înaltului” stejar la soarele de apus:
Miron Costin a trăit între anii 1633—1691; ma„re dregător în Moldova, om învățat, cuget drept
dar bănuit de necredință, plângând amar vremu-

rile cumplite în cari trăia el s& retrase la moșiile
lui și s& apucă de scrieri: istorice.
In depărtarea de la care judecămpe Miron Cos-

tin el apare ca cea mai vie -personificațiune a patriotismului,. a celor mai înalte virtuți civice.
Memoria unor asemenea bărbaţi trebuește păs- :
trată cu sfințenie atit din simțiment de recunoștință
cit și pentru ai propune ca model.
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Interpreţi ai admirațiunei publice pentru marile
virtuți a lui Miron Costin mai mulți bărbați politi
ci
și literați formară un comitet pentru ai ridica
o
statue în ași, prin o subscriere națională.
Opera comitetului viii activată de neobositul ci

secretar V. A.

Urechiă,

fu încununată

Statua executată de sculptorul Hegel fu
lași și în zioa de 14 Septemvrie 1888
dat la desvălirea ei,
Pentru comemorarea acestei desvăliri
medalie de 51":": diametru.
Aversul represintă pe Miron Costin cu
rea inscripțiune:

de succes,

așezată în
sa proces'a bătut o
următoa-

MIRON COSTIN 1633—1691. STATUA INAUGURATĂ ÎN IAȘI
ÎN 1888 SEPT. 14 ÎN PILELE M. S. REGELUI CAROL,

Pe revers să citește în cimpul din mijloc urmă-

toarea legendă:

|

COMITETUL
SUBSCRIEREI NAȚIONALE
PREȘEDINTE: M. KOGALNICEANU
MEMBRII:

1. CALENDERU

N. CULIANU, N. GANE
B. P. NĂSDEU,

N. IONESCU,

1. MAIORESCU

P. S. MELCIISEDEC, 1. NEGRUZZI, A. ODOBESCU A. PAPADOPOL CALLIMACII, C. STÂNCESCU, D. STURZA

SECRETAR: V, A. URECHIĂ.

71

Imprejurul acestei legende sa mai adăogat:
STATUA
SOCLUL

DE

DE

WLAD.

ARIIITECŢII

HEGEL
KAIEN

DIN
ȘI

PARIS

GABRIELESCO.

Precum vedem sa făcut sculptorului statuci și
arhitecţilor soclului un loc de onoare în legenda
reversului, așa că sar crede că dacă statua a fost
ridicată lui Miron Costin medalia îns€ s'a bătut în
onoarea lor. Numele. însă a bietului secretar, ac-

tivităței, stăruinței neobosite a căruia pot a zice că
să datorește această statue abia să mai vede.
E momentul nu s& poate mai priincios de a ne
aminti adagiul: „Sam cuzgue frzbuere.
Miron Costin începând a

scrie lăuda osirdia lui

Urechia Vornicul; peste 200 de ani Urechia dascălul, cum își zice singur cu prea multă modestie,
plăteşte datoria de recunoștință a străbunului săi.

L.

sp

eee
mei

.

eteu, me Raj
ina

| 93939ș %edooy
. Ia

ra

Pa

Ge

to
19

Ă
'
dece ceceecec tr
ee

E:
ă
cum

anul 1886 sa pus piatra fundamentală. a
Palatului Ateneului Român; la 1889 corpul principal al clădirei era terminat pre-

și toată

ornamentația și instalația

interioară.

Pentru comemorarea acestui fericit resultat sculp- *

torul Hegel a săpat o medalie de 6'7"*: diametru.
Aversul represintă fațada Ateneului:cu domul
lui antic; dedesupt sunt datele menționate mai sus:
MDOCCLAXĂVI—MDCCOLAXXIX

iar împrejur inscripțiunea:
ATENEUL

ROMĂN

DIN BUCUREȘTI

td

Pe revers e tăietura

orizontală a Palatului cu ur-

mătoareaa legendă iîmprejur:

CONSACRAT SCIINȚEI, LITERILOR ŞI ARTEI,
Nu s'a bătut decit puţine de aceste medalii.
In cursul acestui an sai ridicat și aripele laterale ale Palatului și s'a ţinut într'ensele Prima Exposiţie de pictură: terminarea

acestui palat să face.

cu ajutorul Statului.
Nu 'mi este permis de a încheia înainte de a a-

răta că întreaga întreprindere a Atheneului atit în

ce priveşte edificarea lui cît și direcțiunea intelectuală a fost neîntrerupt însuflețită de D. C. Exarcu
al cărui bust în bronz s'a așezat în Athenci în semn
de recunoștință.

1889
———_—

tzondat

la 1864 în acelaș an ca Scoala de

ȘI Bele-Arte,

Conservatorul de musică și de-

“( clamaţiune împlinea 25 de ani de existență
și își serba jubileul la 1889.
Pentru amintirea acestei serbări s'a bătut o medalie de 36 :/,*”: diametru pe al cărui avers să

vede în mijloc o liră închisă în o ghirlandă de frunze de laur.
Imprejurul lirei e inscripțiunea:
CONSERVATORUL

Sub

DE MUSICĂ ȘI DECLAMAȚIUNE
" BUCUREŞTI
|

liră s€ citeşte:
FONDAT "ÎN
1864.

DIN

16

Pe revers, închisă în o ghirlandă de frunze de
laur e scrisă împrejur, legenda:
AMINTIREA

JUBILEULUI

DIN ANUL

1889.

Această legendă urmează, în cimpul din mijloc,
ast-fel :
SUB
M.

DOMNIA

M. L. L. REGELUI
CAROL

1

ŞI

REGINEI ELISABETA.

21

1890.
———

Sen periodul de care ne ocupăm silințele guî)A, vernelor Majestăţei Sale Regelui Carol 1,
N îmbrățișaii
toate ramarile desvoltărei noa„stre dar aveaii de ţintă deosebită extinderea _instrucțiunei publice.
Numeroase licee, gimnasii și şcoli speciale s'aă
ridicat de la 1866 încoace și vedem că s'a bătut
o medalie cu ocasiunea punerei pietrei fundamentale a liceului din Turnu-Severin.
Această medalie cu semnătura Carl Roth are
54**- diametru.
Imprejurul emblemelor de pe avers să citește inscripțiunea:

18

SPRE MEMORIA PVNEREI PETREI FUNDAMENTALE
A LICEVLVI DIN TVRNV SEVERIN
1890.

iar pe revers, în mijloc sunt reproduse armele Țerei avend împrejur inscripțiunea.:
SVB

DOMNIA

REGELVI

CAROL,

1 ȘI

REGINEI ELISABETA.

1891
E ocintatea «Ateneul Român» era fundată de
SI, la 1865 grație. inițiativei a câtorva bărbați
“9 eminenți în fruntea cărora cra neobositul

D. Exarcu. Cu tendința modestă de inițiator, iar
nu de legiuitor în ale Științei, Literilorși Artei,
Ateneul Român, departe de a fi o împedecare la
înființarea unui Institut Academic similar. Academielor din Occident era din potrivă un îndemn

la

fundarea lui.

|

|

-

S& simțea în adevăr o mare trebuință de o autoritate

necontestată

care în momentele

trecerci

de la o scriere la alta, în momentele în cari limba
noastră invadată deja de o sumă de cuvinte slavone
turcești și grecești se mai vedea încă schimonosită

în tot felul de acei pe cari D. Ion Ghika îi chema
,

80

Bonjuriștii, să stavilească plecările individuale
de
a da limbei române direcțiuni arbitrare, lipsite mai
totdeauna de ori ce logică și să așeze reguli statornice pentru scriere şi vorbire.
Trebuința aceasta era urgentă și un decret
al
locotenenței Domnești din 1 Aprilie 1866 stabil
i
basele unci Societăţi Academice, premergătoare
a
Dinastiei noastre, cum l-a plăcut Majestăţei Sale
s'o
spună la serbarea jubileului Academiei.
Societatea Academică convocată pentru 1 August 1866 nu putu să țină ședința ci d'intâi decit
la
1 August al anului viitor: bărbații din România
cari

O compuneau

atuncea

sunt următorii:

|. Heliade

Răduleşcu, C. Negruţi, V. A. Urechia, T. L. Maio-

rescu, N. Ionescu, A.. Treb. Laurian, C. A. Roset
ti,
V. Alexandri, |. C. Massimu.
Toate țările române eraii de asemenea
represin-

tate în Societatea Academică;

Gh. Barițiu repre-

sinta Transilvania, B: P. Hăsdtu Bassa
rabia.

O lege din 29 Martie 1879 a transformat Socie
tatea Academică în institut național sub denu
mirea

de Academia

La

Română.

-

1 Aprilie 1891 Academia Română

împlinea

al 25-lea
an al existenţei saleși îşi serba jubileul;
în presența Majestăţei Sale Regelui; Preşedinte
le ei
de onoare, și a Majestăţei Sale Reginei. *
In amintirea acestei serbări sa bătut o medal
ie
de 47". diametru.

Sl

Pe avers sunt efigiele îmbinate ale Majestăţilor
Lor împrejurul cărora să citește
CAROL

I REGE

ELISABETA

inscripțiunea:
REGINA.

Reversul represintă pe Minerva cu atributele ci
obicinuite; braţul ei drept e întins şi ține un glob pe

care stă Victoria cu aripele deschise și cu brațul

drept întins ținând o cunună de laur.

Imprejur să citește următoarea legendă:
1866

ACADEMIA

ROMÂNA

189],

Această medalie e semnată Telge și a fost bătută în Berlin;

cel întâi exemplar

sa bătut în aur

și a fost oferit Majestăţei Sale Regelui la serbarea jubileului Academieide către vice-președintele
B. P. Hăsd&u în lipsa Președintelui Ion Ghica, reţinut de boală la moșia sa Ghergani.
XR

s

*

Cei cari doresc a cunoaște ce cimp întins a percurs activitatea Academiei în decursul acestui patrar de socol vor consulta

cu mult folos raportul

D-lui D. A. Sturdza făcut cu ocasiunea serbărei ijubileului asupra activităței, Academiei. — (Tipografia

Carol G5bl 1891).

|

26

1591
2

Ș
ne dou&zece
și e
cinci de ani a
de când Regele
(/ CanoL 1 a fost chemat de Poporul Român
“e spre a presida la destinele lui.
|
„După dou&zece şi cinci de ani de Domnie Țara
vasală a ajuns de sine stătătoare; păstoria a făcut
loc agriculturei; monumente de tot felul s'a ridi-

cat în toate unghiurile țerei; dou universități sunt
în deplină înflorire; nu e oraș fără gimnasiă, nu €
aproape sat fără școală; unde șărpuiaii anevoe drumuri naturale să întind mărețe șosele și căi ferate

„cari străbat țara de-a lungu, de-a latu, de-a cur-!
mezișu, de la Munte la Dunăre, la Mare. Comerţul,
industria, meseriele, științele, literatura, artele chiar
ai înflorit.

84

Spre
e ostaș;
în timp
r&sboae

a-și apăra hotarele, țărmurile, tot Românul
CanoLI e Căpitanul Poporului.El Pa dus
de pace pe toate căile progresului și în
la împreunat cu victoria.

Pe acești dou&zeci și cinci de ani de falnică și
rodnică Domnie îi amintește această medalie pe care
a săpato gravorul Scharff; ea are 64": diametru
și e dintre medaliele mixte. Pe avers e efigia Ma-

jestăţei Sale cu inscripțiunea:
„CAROL I REGE AL ROMANIEI
1866—1891.

Pe revers e statua României având la picioarele'i
un lei; ea ţine în mâna dreaptă o creangă de lauri

Și să razimă cu cealaltă pe un scut cu armele țărei.
De-asupra ci fâlfăe o panglică cu devisa Azkz/ szue
Deo, iar în frunzele unei mari cununi de lauri care o

înconjură să văd datele 1877 (Resbelul), 1881 (Pro-.
clamarea Regatului), 1889 (Recunoașterea Principelui Zerdnand ca moștenitor al Tronului) ramură
nouă a Dinastiei și care de atuncea a mai dat
scumpă și închezășluitoare
+

odraslă..
%

E

|

A
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Tot în amintirea celebrărei jubileului de 25 de

ani de Domnie sa gravat încă un model
de medalie la Berlin, sub iscălitura Telge, și sai
bătut

vre o sută de medalii de acest model.
.
Medalia aceasta în diametru de $0"* poartă
pe

avers efigia Majestăţei Sale Regelui Carol I cu
inscripțiunea:
|

“CAROL 1
DOMN ȘI REGE AL ROMÂNIEI
1866—10

Maiu

1891.

Reversul ci în parte simplu și în parte alegoric

ne arată pe România cu un snop de grâi într'o
mână și o creangă de viță în cealaltă, incunjurat
ă

de Justiţia, Știința, Religiunea, şi de Zeii Marte și
Mercur (Resboiul și Comerțul). De-asupra ci armele
Țerei cu Coroana Regală și milesimul 1881, data

serbărei proclamărei Regatului; sub armele “Țerai
,
la dreapta, Biserica Curtea de Argeş cu data
ter-

minărei restauraţiunei 1886; la stinga un bas-relief

represintând .un episod al Resbelului; mai în
jos,
la dreapta, un arc de triumf cu data 1866 amin-

tește intrarea Majestăţei Sale în Țară, iar la stânga
un pod cu data 1890 ne spune că tot în.decursu
celor 25 ani de Domnie sati început uriașele lucrări ale construcțiunei unui pod pe Dunăre.

86

Am semnalat pentru mai multe cuvinte această
medalie care nu a devenit medalie oficială.
Intâiul este pentru ca să nu dea loc mai târzii la
vre o ipotesă greșită asupra vre-unui alt eveniment

decit jubileul raportându-se la perioda 1866—1891;
al doilea pentru că această medalie nu e lipsită de
valoare artistică; al treilea în fine, pentru că pune-

rea pietrei fundamentale a podului pe Dunăre nu
sa comemorat prin nici o medalie (omisiune foarte
regretabilă) şi că această medalie consemneză acest
fapt împreună cu cele mai principale din epoca
1866—91, şi va putea servi ast-fel a constata începerea podului peste Dunăre. Dai aci reproducerea
acestei medalii în facsimile, reproducere care a

lipsit în edițiunea întâia.

1891
A

nf îm avut până aci ocasiuni multe de a vedea
EL cun Majestatea Sa nu înceta un moment
de a da ovie impulsiune desvoltărei ma-

teriale a țărei.

Desvoltarea porturilor .cari sunt comerciului unei

feri ceea ce plămânii sunt corpului omenesc fusese întreprinsă încă de la începutul Domniei Majestăței Sale și am v&dut că cheurile din: Brăila şi

din Galatz erai terminate la 1872 şi 1873.
R&sboiul economic ce se ivi între România și
Austria veni să dea un sprijin impulsiunilor Maje-”
stăței Sale și în curând să ridicară târgurile de 'vite

de la Turnu-Severin și de la Constanţa și'apoi do-

curile și basinurile tin Brăila și: Galatz.

88
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Docurile ai fost construite de ingineri româ
ni
sub direcțiunea d-lui Inginer A. Saligny și
după
planurile întocmite tot de D. Saligny.
Guvernul nu a crezut necesar de a bate
o me-

dalie pentru inaugurarea acestei const
rucțiuni exe-

cutată în cele mai bune condițiuni și după
regulele
artei celei mai perfecte.
Societatea politecnică română a fost de altă
părere și pentru a aduce omagiele sale d-lui Sali
gny
și înseși țărci care făcuse o asemenea cons
truciune numai cu munca și luminele fiilor seci, a
bătut

cu spesele sale o medalie
Pe

avers

se citeşte

circuit în partea

de 56m.n- diametru.

următoarea

de sus:
OCTOMBRIE

inscripțiunc, în

1891.

în partea de jos sunt două ramuri de stejar,
în câmpul din mijloc se citeşte:
DOCURILE
DIN
BRĂILA
șI
GALATZ,

Legenda de pe revers este următârea în circu
iț
în partea de sus:
- SOCIETATEA - POLITECNICĂ.

89

în câmpul din mijloc:
INGINERULUI
ANGHEL
SALIGNY,

iar de desupt se vede un compas și un equer unul
peste altul.
px
*

Nu

sai bătut de cât trei exemplare de pe această medalie, din cari una în aur Sa oferit d-lui
A.

Saligny de Societatea politecnică.

=

a

Taz

ei
ast

=
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1892
Sfncă din anul 1880 Majestatea Sa Regele
g CAROL 1 s€ preocupa de regularea succesiunei ea Tron atit de dorită de Țară.
SU, 21 Noemvrie 1880 Principale Anfonzu de
/lohenzolleru recunoștea, împreună cu fiii sti Prin-

cipii Leopold

și Frederic, disposiţiunile con-

stituționale retative la succesiunea Tronului iar Principele Leopold, și mai pe urmă, fiul săi mai

mare” Principele Guillaume renunțat la succesiune.
Ast-fel Principele Ferdinand devenea de fapt mo-. :
ştenitorul presumptiv al Tronului României.
Această stare de fapt fu recunoscută 'de Senat
care. în ședința sa de la 14 Martie 1889. decist

92

inscrierea Principelui Ferdruand în apelul nomi
nal
al Senatului cu următorul titlu: Alteța Sa Rega
lă

Ferdinand,

Principe

al României,

moștenitor

presumptiv al Coroanei. In urmă, la 17 April
ie
acelaș an, un jurnal al Consiliului de Ministri
aprobat de Majestatea Sa Regele ȘI publicat în
«Mo-

nitorul oficial», dete cea mai întinsă publi
citate ac-

telor regulărei Succesiunei la Tron.
Impins de interesul și dorința ce avea Țara
de

a vedea Dinastia căpătănd rădăcini tot
mai adânci

Alteța Sa Regală solicită alianța familici
Regale
și Imperiale din Englitera și să căsători la
29 Decembre 1892 cu fiica a doua a Ducelui de
Fadimburg, Principesa Maria.
Această însoţire îndeplini viele dorinți ale Popo
rului Român și aruncă asupra Ţerei noui
raze de
strălucire.
%

i

*

„Acest însemnat eveniment pregătit de înțel
epciunea Regelui CAROL 1 este consecrat de
medalia
săpată de gravorul Scharff din Viena. In diam
etru
„de 50" ea poartă pe avers effigiele imbinate
ale'
Principelui Ferdinand şi Principesei Afarza
cu inscripțiunea:
|
- FERDINAND
MARIA

PRINCIPE . MOȘTENITOR. AL ROMÂNIEI
PRINCIPESA DE MAREA BRITANIE ȘI
IRLANDA,

93

Pe revers se vede un Amor ținend Coroana Rega
lă

pe dou& scuturi cu armele României și
a MareiBritanie. O cunună de rose să întinde peste
scuturi în josul cărora se citește data căsăt
oriei:
29 DECEMBRE

1892 — 10

IANUARIE 1893,

Această alegorie este complectată

prin săparea

făcliei aprinsă a imenului.
Această medalie este dintre medaliele mixte.

———

—

————

29

1893
| fn descrierea medaliei precedentă am văzut
4) cum Alteța Sa Regală Principele Ferdznand
,
a fost recunoscut de Moștenitor al Tronului
şi Sa căsătorit cu Principesa Mara de Edimburg
.
La 3 Octomvrie sa anunțat Ţerei întregi în buDuitul tunurilor că gingașa Principesă născuse
un
fiii. Bucuria era fără margini, generală.
Acest noii vlăstar al scumpei noastre Dinastii
în-

tărea speranțele Ţărei întrun viitor stato
rnic, rodi-

tor și glorios.
Noul născut fu botezat în religia strămoșilor
noștri sub numele gloriosului nostru Rege.
N
*

*

*

,

N
Primăria Capitalei a turnat, spre amintirea acestui
fericit eveniment,

o mărturie în diametru de 28.

Săpată de gravorul Fessler ea poartă pe avers marca orașului București, iar pe revers se citește următoarea legendă:
COMUNA BUCUREȘTI
A TURNAT ACEASTĂ MĂRTURIE
SPRE

AMINTIREA

BOTEZULUI

PRINCIPELUI. CAROL
17/29

ocromvare

1893.

PĂRTEA1
————.—

- Sapientia,

viztute

ac azi,

30

V

i
z
>

N

Medalia pentru premii a școalei de Bele-Arte.
%,

[N

Şooala de Bele-Arte este întemeiată de la 1864.
C/ In fie-care an s€ țin la această școală consg cursuri

în urma

cărora

s& daii

celor

cari să

disting mai mult premii consistând în o medalie.
Aversul acestei medalii este următorul:
Pe câmpul din mijloc sunt emblemele belelor arte,
iar de-asupra lor o cunună de stejar, toate aceste
închise între două ramure de laur: Imprejur e inscripțiunea.:

SCOLA DE BELTE ARTE
ROMÂNIA
Pe revers nu e decit legenda:
HONORIS CAUSA
MEDALIA
D-Lui

PENTRU
Această

medalie are 52"*-

diametru.

Medaliele
..,

pentru

premii la concursurile
agricultură și industrie.
e.

!

.

.

E de prisos a arăta însemnătatea

.

de

și scopul

) concursurilor agricole și industriale. Orga
-

nisațiunea lor este anterioară anului 1866
.
Ar ă
un volum pentru descrier ea tuturor medalielor distribuite ca premii la diversele
concursuri
de orticultură, agricultură și industrie cari
au avut
loc de la 1866 incoace.

O lege din 25 Iunie 1881 a otărit că treb
ue să
s€ țină în toți anii concursuri agricole și indus
triale

și anume cite doi ani de-a rendul concursu
ri locale

în capitala fie-cărui judeţ și la al treilea an
concursuri generale în București. Nu e locul aci
de a cerceta pentru ce această lege-ă căzut
în desuetudine

nici dacă e mai bine ca o lege st fie desfi
ințată de-

cit părăsită.

Nu mă voi încerca, pentru cuvintele pe cari
le

am expus, de a descrie toate medaliele
rilor agricole.

concursu-

102

Voi cita numai diversele tipuri de medalii ce sai

succedat de la 1866 până astăzi și încep cu medalia din 1867.
1. Această medalie are 58” diametru și poartă
pe avers bustul Majestăţei Sale Regelui Cars! 1, îmbrăcat cu o tunică cu 'Drandeburguri: şi având două
decorații. Imprejur se citește inscripția:
CAROL

1 DOMN

ALLU.

ROMÂNILOR.

Pe revers e o ghirlandă de frunze de stejar, de
laur și de viță întreruptă în partea de sus de un cap
de berbec

cu coarne lungi intoarse, la dreapta de

un cap de taur întors în afară, la stînga de un. cap
de armăsar întors tot în afară și jos de un plug îîncunjurat de snopi.
Legenda s& împarte în două, o parte imprejur și
o parte în cîmpul din mijloc.

Împrejur RI

|

CONCURS. DE AGRICULTURĂ. DIN ROMÂNIA
-In câmpul

din mijloc: -

"ONGRE
_ CULTIVATORULUI
1867,
To

Pon

e

om?

inapt:
-

.-
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Ă

p

i EiA e
Wu
pi
!
4
zi
SU
i

€

CA
AVAB, SIps

31 b

3l a

2. Acest noi tip de medalie.are 60". diametru.

Pe avers e efigia Majestăţei Sale Regelui CARoL1,
iar inscripțiunea d'imprejur e aceiași ca la medalia,
precedentă:
CAROL

1 DOMN

ALLU

POMÂNILOBR

.

Pe revers e aceiași ghirlandă ca la medalia precedentă. Legenda e modificată precum urmea
1
ză:
Împrejur:
CONCURS

DE

AGRICULTURĂ

ÎN JUDEŢU

ILFOV

In cîmpul din mijloc:
ONORE

“CULTIVATORULUI

OCTOMBRE
1871.

*

3. Tipul

*

acestei i medalii revine la diametrul de

Bean,

Pe avers e efigia Majestăţei Sale, model noii cu
| inscripțiunea:

.

.

CAROL 1 DOMN ALLU: ROMÂNILOR ;

104

Reversul

este acelaş: legenda din cîmp ne a-

rată în ce an

sa distribuit această medalie.

OXORE
CULTIVA TORULUI
1873.
OCTOMBBE

1.

Această. medalie este săpată de Beer și Carniol.
*

A patra,

a cincea

*

%

şi a șasea

medalie:

Judeţul Botoșani a fost din toate județele din
țară acela care a ţinut mai mult în onoare concursurile agricole.
Spre a nu mă întoarce prea mult înapoi notez
concursul din 1879. Medaliele de premii ai avut
58". diametru.
|

Aversul era întocmai acel al medaliei a treia
și reversul asemenea cu deosebirea că legenda

d'imprejur era modificată ast-tel:
CONCURS

DE AGRICULTURĂ

ÎN JUDEŢUL BOTOŞANI

și că sub legenda din cimpul.din mijloc: e:0, coasă:
înfiptă în păment sub care se citește data 1879.
Gravorul: Beer: a: săpat această medalie.

31 d

TE)

e

side

5

3la
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In 1880 a fosti iarăși un concurs de agricultură

în județul
noă tip de
Aversul
Țărei, iar

Botoșani și sa adoptat pentru premii un
medălie, care avea 59"** diametru. .
nu mai purta efigia Regelui ci. marca :
reversul era următorul :

Sus în mijloc e un cartuș în mijlocul căruia e

un cap de berbec cu coarnele întoarse, dar mici;
la dreapta e un cartuș cu un cap de taur întors
înăuntru, la stînga un. cartuș cu un cap de armă-

sar întors tot înăuntru, iar în cartușul de jos e un

plug. După acest cartuș la dreapta și la stinga
sunt cite trei snopi din virful cărora pleacă pe

după

cartușurile

celelalte o ghirlandă

de frunze

de porumb cu porumbi, de ramure de viță. cu
struguri şi de ramure de stejar cu ghindă. .

Intre

genda:

dou&

cercuri. dinăuntrul ghirlandei e le-

CONCURS DE AGRICULTURĂ ÎN DISTRICTUL BOTOȘANI.
In cimpul din mijloc e un scut cu o coasă; marca .

județului; de-asupra scutului, în cerc, e legenda :
ONORE.

CULTIVATORULUE
1880.

După

1880; judeţul: Botoșani: mai ţine: concur-

106

suri.
mii
din
vend

agricole; la medalia ce.să distribue. ca premarca țărei care figura pe. aversul medaliei
1880.e înlocuită cu efigia Majestăței Sale, aîmprejur, inscripțiunea:
: CAROL I REGE AL ROMÂNIEI

dar reversul e păstrat întocmai cu data 1880, adică, după această medalie, România ar fi avut Re-

galitateă înîncă de la 1880. Kullrich a săpat această
medalie.

A șcaptea medalie:
o
Această medalie represintă tipul medalielor cari
aveau a s€ da ca premii la concursurile generale

trienale instituite de legea din 25 lunie 1881.
Ea'are 59"* diametru și poartă pe-avers efigia
Majestăţei Sale cu inscripția:
CAROL '1 REGE AL -ROMÂNIEI. -

Pe revers e întocmai -ghirlanda de pe medalia
din 1880 a județului Botoșani.
Legenda d'imprejur este următoarea:

;. CONC
DEURS.
AGRICULTURĂ

ȘI INDUSTRIE .

31

107

iar cea din cimpul din mijloc:
ONGRE
MUNCEI
STĂRUITORE,.

Medalia aceasta este săpată de Kullrich.

Medalia Societăţei Române
de Arme, gimnastică și dare la semn.

(overa
A (&

Ş

trupești aă fost în onoare la toate

x
|
j
popoa
rele, încă
din cea
mai depărtată ve=
chime; ajunge să amintim jocurile olimpice

ale anticităței grece și turnelele evului
medii.
La strămoșii noștri întrecerile la luptă, la
fuga

calului, la aruncarea săgeților erati sărbători la cari
luaă parte şi Domnii. Ștefan-cel-Mare să întrecea
cu trei arcași în aruncarea săgeţilor pentru a în-

semna, locul altarului bisericei de la Monastirea,

Putna. Aceste exerciții nu numai desvoltă puter
ea
și dibăcia, dar încă îmbărbătează inimele, LL
Tradiţiunile popoarelor pot avea momente de
lâncezire, pot chiar primi transformări, dar ele nu
pier și era firesc ca la noi, în epoca în care” sen-

_.

110
timentul naţional reinvia și își dedea seamă că numai prin arme

independența

să recucerește,

era

firesc, zic, ca spiritul public să'și reamintească de
vechile întreceri la aruncarea săgeților și se caute
a le reorganisa ca o pregătire, o îmboldire spre
silințe eroice.
Sub inspiraţiunea și protecțiunea Majestăţei Sale
Regelui care pregătea pe toate căile Șoimii de la
Griviţa și Plevna, s& constitui o Societate, care sub
numele

de: “Societati! Roinână de Aire, Gnnas-

Hcă. și dare la SEL. A Orgarisat: exerciții

cursuri comunale, județene și generale.
Această Societate fu înființată la 1867

și-con-

în a-

nul al doilea al Domniei : Majestăţei: Sale- Regelui
Carol I. Un mare concurs general“avu loc la 8
Septembre 1869. Premiele date: învingătorilor consistată în arme de precisie Și -îni 0" „medalie:
Ba

“ Medalia bătută pentru premii, săpată de gravo- :
rul Maurer, în diametru de 38"*: are pe avers o
coloanăîn vârful căreia "veghează un străjar; un
„ mănenchiă de! steaguri și puști 'stă: la “picioarele
coloanei în dosul unci ținte, iar imprejur să citește
| inscripțiunea

:

:
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DE ARME,

SOCIETATEA ROMANA
GIMNASTICA ȘI DARE LA SEMN

Reversul
'nu poartă decît legenda:
CONCURS

GENERAL

PREMIU...

BUCUREȘTI

33

Medalia pentru premii fa. concursurile
generale liceale.

“A

y

nstrucţiunea

publică. mai

nu

exista. în ţară

înainte de 1848; gratuitatea ŞI obligativita-

tea. ei. nu, era încă principii de Stat. Dascălii greci „puţini dascăli francezi şi români, călugării

de pe la monastiri, „mitropolă şi episcopii erati sin-

gurii împărțitori: a unor

noțiuni '"elementare.

Sub activa propagandă -a unor “bărbaţi 'ca La-.
zăr, Assaki, Eliade, Creangă, S&ulescu, Măiorescu,
Sion, Ureche și alți mulți, scriitori și bărbați politici, instrucțiunea publică primi o desvoltare aproa-

pe zilnică, şi la 1867 eraii în țară școli
destule pentru ca să se f putut naște
concurs general între cei mai distinși
turor liceelor și gimnasielor din țară.
Acest concurs trebuia s& constate

secundare
ideia unui
elevi ai tuprogresele
8

|
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realisate și prin stirnirea emulaţiunei între școlari
și profesori, să le dea un noă avânt.
Osebit de premiele obicinuite consistând în cărți
și cununi

s€ hotări împărțirea unei medalii elevi-

lor mai distinși.
Se bătu dar o medalie în diametru

de 48":

pe al cărei revers figurează Soarele împrăștiind ra-

zele sale și diversele embleme ale științelor. şși artelor.. Pe revers legenda este următoarea:
|

PENTRU. MERIT
LA CONCURSUL

GENERAL

AL ANULUI.....

|

Cel întâi concurs avu loc la 1868, iar - împărți
rea medalielor „s& făcu la 1869 în palatul Universităței. ridicat. pe ruinele vechiului

colegii

Stintu

Sava. .
e
Această distincțiune fu obținută îîn pricnut an
a de
D-nii Constantin. Șerbescu, Manuel David și Șonţu
Constantin.

ro
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Sfințirea Drapelului guardei civice din Galaţ
i.

VO

lege din 1868 înființase în toate orașele
o guardă orășenească cu o organisațiune

speciaiă care conferea gradele după o alegere atribuită tuturor cetăţenilor cari făcea
ă parte
din guardă. Gradele nu aveai dar să indic
e destoinicia militară a alesului, ci simpatiele mai
mult sati

mai puțin numeroase de care să bucura.
Constituindu-să și în Galaţi această guardă
şi

procedându-să la sfințirea Drapelului ei s'a
bătut
o medalie comemorativă a acestei ceremonii.

Medalia are 33". diametru și poartă pe avers
marca orașului Galaţi cu devisa:
PATRIA

Legenda

ȘI DREPTUL

MEU

reversului este următoarea:
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In circuit:
DIUA SĂNȚIREI PRIMULUI DRAPEL

ALU GUARDEI CIVICE

DIN GALAȚI.

În mijloc:

30
NOEMBRE

1869...
De prisos a spune că această instituțiune pseudo-militară nu a avut zile lungi.

Junimea

Academică 'Română lui Stefan cel
Mare,

Qitudenţii din București ai făcut în 1871, sub

conducerea

Maicei

d-lui V. A. Urechia, o excur-

siune în județul-Putna; în ziua Adormirei

Domnului ci se aflati la Monastirea Putna
zidită de Ștefan cel Mâre-la 1467 întru
laiida lui
Dumnezet și a Maicei Domnului: ? -

Excursiunea

naşii

devenise

dar: un “adevărat! pcleri-

și studenții: ai, decis

s& facă

s& se bată

o.

medalie îîn amintirea trecerei lor pe la Monastirea
Putna și ca omagii Marelui Domn care zidise Mo-

nastirea Putna în amintirea luărei cetăților Chilia
și Bender.
Medalia bătută are 33" diametru, |
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Pe aversul ei e columna lui Traian cu inscripţia următoare împrejur:
UNIȚI SUNTEM ÎN CUGET,

UNIŢI ÎN DUMNEZEU.

Pe revers se citește împrejur legenda:
JUNIMEA ROMÂNĂ ACADEMICĂ. PUTNA 15 AUGUST 1871.
lar în mijloc:

MEMORIA
LU
STEFAN
CEL MARE.

| O

altă medalie „mai simplă de 30n=

diametru

sa bătut tot cu. această ocasiune..

„„Avrersul poartă inscripţiunea:

_ MONASTEREA
PUTNA.

|

„15 AUcUST |
1871.

lar legenda de.pe revers este următoarea; -

|

„P

sea N
pf4 TIT SIT

(Pot

CăiiAa ăa

30
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În circuit:
MEMORIEI

LUl STEFAN

In cîmp:
RÎVNITORII

GLORIILOR
STREBUNE.

CEL MARE

37

Medalia

. exposiţiunei

de Arte șși Industrii Ro-

- mâne a societăţei Concordia. “Română.

3 da
e

1876 sa înființat în București o Socie-

tate sub numirea

de

Concordia

Română

cu scopul de a contribui la desvoltarea
ret de asociațiune, sociabilitate ȘI munc
ă şi
de a veni în ajutorul Societarilor.
Devisa societăței este: Coucordea res paru
crescunt, discordia et mazimae dlabuntuy.
_

Intemeiată și condusă mult timp cu succes de
D,
C. Porumbaru
Societatea Concordia Română
a avut o activitate destul de însemnată.

Ea a organisat exposiţiuni de arte Și. indust
rii
române; acea de la 1881. a pus în lumin
ă direc=
țiunile înspre cari sar putea îndrepta mai
cu folos

silințele industriașilor români: un studii
asupra. a-
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cestei exposițiuni tipărit în tipografia Stefan Mihăilescu s'a publicat în 1882; ea a dat naștere fa-bricei. de hârtie de la Letea, Societăţei Pazangenul pentru fabricarea a diferitelor stofe de lină,
Societăței /wruza pentru desvoltarea industriei
casnice, Societate pe care Majestatea Sa Regza
a luat'o sub Inalta Sa protecţiune și Societăţei Cooperatorilor Români.
Incuragiările ce această Societate da societari„lor sunt de. mai multe feluri; între altele.ca acorda

premii consistând îîn:medalii. de aur, argint'și bronz.

Medalia săpată în acest scop de gravorul Kruse
în diametru de 56": poartă pe avers, împrejur,
următoarea inscripțiune:
* SOCIETATEA CONCORDIA

ROMANA

BUCUREŞTI.

In cîmpul din mijloc, între dou& ramure de laur
şi stejar să vede un mănunchiti legat, semnul unirei, o creangă

de laur în dos Și peste acestea ini-

țiala C.
„Pe revers nu este decit legenda:
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——————

EXPOSIȚIUNEA

|

DE ARTE ŞI INDUSTRII ROMÂNE

1880.
ONOARE

ŞI ÎNCURAGIARE MUNCEI,

Această medalie s'a bătut îin aur, argint și
bronz.
Sai împărțit 85 medalii de aur, 119
de argint

şi 66 de bronz la Artiști și Industriași Româ
ni,

mame: arme

=

38 şi 39

.

e

v
pă,

!

7

.

„.

.
-

a

N
4

Ş
)

Societatea. Cooperativă a. Constructorilor şi
. Meseriașilor Români.
Medalia Concursurilor anuale și Medalia comemorati
vă
:

a: Exposiţiunei

din 1883.

-

E
părea. că data de. 14 . Martie a avut o
, înriurire însemnată asupra spiritului public,
.că.a redat simțului patriotic un noi avent,

că a Sea
în națiune încrederea iîn sine.
Societatea Constructorilor şi; Mescriașilor Români,
care poate fi privită ca “o “derivațiune a “Societățe
iConcordia, alege. ziua -de 14 Martie: 1882 pentru
a
s€ întemeia. :

a

:

Societatea Constructorilor și Meseriaşilor Români
fundată de.D. Dimitrie C. Butculescu are de „scop
de a stringe într un: singur. -mănunchiii pe. toți me-
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seriașii Români din București, cari, prin activitatea

lor cooperativă, s& dea impulsiune desvoltărei și
înălțărei meserielor în țară.
Spre a încuraja pe membrii ei această Societate
a înființat recompense consistând în medalii: medalia de frobzfate și medalia de mers.
|

*

Această !"medalie în diametru de. B6n.n- poartă
pe avers un scut încunjurat de o ghirlandă de lauri
și stejar și avend de-asupra Coroana Regală. Pe
scut, în partea de sus să vede un compas deschis
pe un triunghi iar în partea de jos o căciulă de
dorobanț de-asupra a dou& mâni impreunate.

Imprejurul scutului e denumirea Societăței:
SOCIETATEA COOPERATIVĂ.

RE

„ CONSTRUCTORILOR ŞI MESERIAŞILOR ROMÂNIE
-Pe reversul medalici, În mijloc se citeşte ca« pe
pagincle «unei cărți deschisă devisa. Societăţei: ,
«Toţi
«

printr” unul și Dumnezei cu'nol»

«Te înalți prin muncă
“Sub: devisă

-"::

și eultură.»

s& vede. o stea.

„Legenda d'imprejur aminteşte concursul general
al 'anului în care Sa

dat medalia:

E
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Societatea are o filială în Craiova. Medalia este
aceiași, cu diferința că Steaoa de sub devisă de
pe revers este înlocuită prin cuvântul
CRAIOVA

Medalia din Bucureşti amintește concursul din
18 Septembrie 1883 iar cea din Craiova pe acel
din

15 August

1887.
%

Această

an după

%*

*

Societate a organisat în anul 1883, un

înființarea ei, o exposițiune

a “produsu-

rilor Societarilor ei.

Pentru amintirea acestei exposiţiuni s'a bătut o

medalie:în diametru

de 32"

care poartă pe a-

vers insemnele Societăţei pe cari le-am descris mai
sus cu inscripțiiinea:
EXPOSIȚIUNEA
COOPERATORILOR DIN ȚARĂ
18 ser. 1883;

pe revers se vede pavilionul exposițiunei cu legenda:
SPRE AMINTIRE
BUCUREȘTI

40 b

Medaliele

concursurilor

de

dare

la semn

ale

armatei.

(EŞentru a provoca emulațiunea în armată la
î5 exercițiele de -dare la semn s'a organi$ sat concursuri în urma cărora se împărţia medalii, „drept recompensă, celor mai buni tră„gători.

Tipul din 1871 a acestor medalii era următorul:
diametru 27**:; Avers: dou& ramuri de stejar în
mijlocul cărora sunt două carabine încrucișate după
o ţintă împărțită în trei discuri pe care stă un chi-

pii: de asupra se citeşte:
24

IULIE

și dedesupt anul:

|

1871
Revers:
PREMIU.
DAREA

LA

|
SEMNU

MILITARĂ
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De asupra și supt această legendă cite o steluță.
Erai trei premii pentru cari servea aceiași me-

dalie care primea schimbarea cifrei 1 în II și II
în urma cuvîntului Premzzz.
In 1882 s'ai reorganisat aceste concutstri şi

sa adoptat un noi.tip de medalie având 37mn:
diametru; la fie-care concurs se împărția afară de
alte premii consistând în bani, trei medalii de argint aurit, trei medalii de argint și trei de bronz.
Pe avers, în cerc, sunt două carabine, cu curelele lor, așezate în cruciş în dosul unei grenate
aprinse sub care e o steluță; după cerc, jos, sunt
dou& mici ramure de stejar, iar sus e inscripțiunea:
ARMATA ROMÂNĂ

Pe revers în mijlocul unui cerc e legenda:
PREMIU
"DE

MERIT +
lar împrejur se citește:
CONCURS GENERAL DE DARE LA SEMN

cu o steluță între cuvintul dintâi și cel de pe urmă.

40

41

Medalia 'Asociaţiunei de Binefacere
tea“ din Roman.
-.

„Carita-

—

(instituţiile de Binefacere sunt înte
meiate
4) în România încă din vechime;
Domnii şi
boerii s& întreceaă în a le îmbogăți spre
a alina suferințele și lipsurile săracilor.
Dar silințele cele mai gencroase

par a fi nepu-

tincioase față cu diversitatea nesfirșită
a boalelor

Cari strivesc omenirea și cu lipsa pe.
care cite o
„dată nici munca cea mai sirguitoare
nu o poate
îndepărta.
a
a co. a

Doamnele Române din Roman mișcate de
simțiminte umanitare și-au dat mâna și ai
format o
societate numită Caritatea în care fie-care
aducea obolul s&ă periodic cu scopul de a
veni în
ajutorul nenorociților din judeţul Roman.
Cel întâi
comitet de administraţie al acestei soci
etăți era
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compus din Doamna Zamfira M. Jora, Presidentă,
Doamnele Aglae Stroescu și Olympia Drăghici,
Vice-Presidente, cu alte patru Doamne ca secretare și casieră.
*

x

*

Doamnele fundatoare aii decis baterea unei medalii pentru amintirea fundațiunei acestei Societăți.
Această medalie serveşte încă membrelor din comitet pentru a constata calitatea lor.
In diametru de 27"*: ea poartă pe avers două
mâni împreunate și Soarele împrăștiind razele sale

binefăc&toare, iar de-asupra stă scris cuventul:
COMITETUL
Legenda

de pe revers este cea următoare:
SOCIETATEA DE BINEFACERE
CARITATEA

FONDATĂ

LA

14 MARTIE

Această . medalie
ei a vrut

s& rămînă

1884.

— ROMAN,

este din cele mixte.. Autorul :
necunoscut.

Vedem și pe această societate alegend data 14
Martie pentru fundarea ei.

Medalia Societăţei de dare la semn.

sn anul 1862 sa înființat în Bucureşti o
soE) cietate de dare la semn. Statutele acest
ei

y societăţi zic că se admit în sînul ei indi-

genii și străinii și că scopul este de a /e Broc
ura

distracfiuni amicale, ocastunea de a să
cunoaste şi
a se strma și de a'ș desvolta Puterile
bărbătești.
Veri-ce tendințe politice de ori-ce natu
ră suut de
udă înainte excluse. (Statute art. 1 și
2.)

“ Însemnele acestei societăți sunt dou& carab
ine

așezate

cruciș dup& un disc impărțit în patru cer-

curi și al cărui centru este negru; pe disc
stă o

„pălărie de v&nător, iar împrejur o cunu
nă de stejar.
*

E

*

O medalie în diametru de 36**. constitue semnul distinctiv al societarilor şi servește și
de pre-
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mii la concursurile de tragere. Pe avers sunt insemnele mai sus descrise.
Pe revers:nu e decit legenda:
Imprejur:

SOCIETATEA DE DARE LA SEMN
iar în cîmpul din mijloc:
BUCUREŞTI.
Cuvântul București este scris în cîmpul din mijloc
și are de desupt un motiv de oinamentaţie.
La 1887. această societate a serbat al 25-leâ aniversar al existenței sale și pe medaliele

bătute

cu această ocasiune s'a înlocuit cuvintul Bucureşti
din cimpul reversului cr: legenda: |
SERBAREA De 25 „ANI
1887.

D. Fessler a săpat această medalie și a împărțit
discul de pe avers în 8 cercuri în loc de „patru
pe cari trebuia să le aibă.

i

4

43

Academia

Română.

în onoarea Principelui ereditar
al Italiei,

pa anul 1890 Principele ered
itar al Italiei în
y visită la Curtea noastră
Regală a arătat

ÎS dorința

de a asista la o ședință a Academiei. In ziua de 17 Martie
sa ţinut dar o şe- dință solemnă și Academia a
decis să bată o medali
e în amintirea acestei visi
te.
Medalia bătută e de 47m..
diametru și poartă
pe avers Columna lui Traian
cu inscripțiunea:
ACADEMIA

ROMÂNĂ

17 MARTIE 1890,

Legenda reversului e următoare
a:
LUI
VICTOR EMANUEL
DE SAVOIA:
PRINCIPE EREDITAR
AL
ITALIEI.
m
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Ion Brătianu
——_—

altul

EN intre bărbații de Stat ai României nu ştii să
)) fie altul ca Ion Brătianu care să aibă o
d carieră atit de activă şi de strălucită, un
care să își fi atras simpatii atit de vii și nu-

meroase.

Pentru eternisarea memoriei lui, care de alminterea are să fie vecinic legată de întemeiarea di-

nastiei Hohenzollern, de cucerirea Independenţei și
de Proclamarea Regalităței, s'a bătut la Berlin o
medalie de 50". diametru, care poartă semnătura
Telge.
Pe avers e bustul ilustrului bărbat de Stat cu in-

scripțiunea:

ION BRĂTIANV

138

Pe revers statua Libertăţei cu , datele naște
rei și
încetărei din viață și a evenimentelor înse
mnate la
cari a participat Ion Brătianu:

1821, 1848, 1857, 1866, 1876, 1881, 1891.

45

Gheorghe Barițiu.
———

(8 heorghe
o

Academiei încă de la întemeiarea ci și în
anul încetărei lui din viață el îi era Preşșe-

%,
* dinte.

„Spre

Barițiu făcea parte din Societatea

amintirea memoriei acestui bărbat distins,

Academia

a făcut st se bată o medalie

de 50".

diametru, având pe avers bustul lui, iar pe revers

inscripțiunea:

ACADEMIA
ROMÂNĂ
LUI
GEORGE BARIȚIU
MAI
1812—1892

Medalia a fost bătufă la Berlin și poartă semn
ătura

Ze/ge.

46

,

| A pr
Şi

„

Medalia din 1894 a Societăţei Cooperativa
Constructorilor şi Meseriaşilor Români.
7 Pa

AS

citea
.

Cooperativă de care ne-am
.__v

,

.

a

ocu-

io>) pat la pagina 125 a întreprins pentru vara

A

anului curent organisarea unei exposițiuni
a produselor române de tot felul la care sunt primite și produsele străine.

Comitetul exposițiunei în capul căruiasă află D.

Dimitrie C. Butculescu a hotărit baterea a trei
me-

dalii din cari una să fie semnul distinctiv al membrilor Societăţei cooperative, a doua să servească
de recompensă pentru exposanți, iar a treia să fie
comemorativă

a exposițiunei.

Din aceste trei medalii s'a bătut deja cea întâi:

ea are 23”

diametru; aversul poartă, cuprins în-

tre două ramure împreunate de frunze de laur şi
de stejar, un ecuson în mijlocul căruia e săpată o
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căciulă avend de-asupra un equer și un compas, iar
dedesupt două mâni împreunate; de-asupra ecusonului e coroana regală.
Legenda aversului e următoarea: în circuit,
SOC. COOPERATIVĂ A CONSTR. ȘI MESER. ROMÂNI.

iar în cîmpul din mijloc:
FONDATĂ
LA
14 MARTIE
„1882.

Sai bătut: până acum 5 exemplare de aur, '100

de argint și 2.000

de bronz.

Tipul celorlalte dou& medalii pe cari speram să'l
pot descrie nu este încă hotărit; este însă probabil
că „se va păstra tipul medalielor descrise la pagina
125 cu modificările cerute de împrejurări la date
și la figurarea' pavilionului exposiţiei, care este de

„o altă arhitectură

decit acel din

1883.

CĂ

£4

=

Tai SS şt aiba

rol
pap
RI
ETA

Sete %.stea
2080
PE

Medalia jubileului Institutelor Unit
e din Iași.
———
.

A

asociațiune
de profesori fundase în Iași la
1866 o școală secundară sub num
ele de

Institutul Academie.

,

La 1871 sa fundat încă o asemen
ea școală de
o altă asociaţiune de profesori sub
numele de Z;ceul noii.

La 1879 aceste şcoli ai fusionat
sub denumirea

de /is/zfutele- Uite.

Ajungend la al 25-lea an al existenț
ei lor Jy-:
stitutele- Unite în capul cărora se
afla D. Novleanu
ai bătut în onoarea foștilor lor elev
i o medalie de

55”

diametru

al cărei avers este următorul:

In partea de sus o stea aruncând
raze: împre-

jur, peste tot, două ramure împ
reunate de frunze
de laur și stejar; în cîmpul din
mijloc să citește
inscripțiunea:

/
-
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SEPTEMVRIE 1891
A 25-a ANIVERSARĂ
ASOCIAŢII
INSTITUTELOR-UNITE

DIN IAŞI
ÎN ONGREA

FOȘTILOR

ELEVI.

Lagenda reversului e următoarea:

Imprejur:
INSTITUTUL

ACADEMIC

1866.

INSTITUTELE UNITE

In cîmpul din mijloc:
LABOR
HONOR
ET
CONCORDIA.

LICEUL

1879.

NOU

1971.

PARTEA

III

10

Sapicutia,

viztute

ac armis.

49

Institutul de Naștere 'şi de Moșit.
in

o

anul

1839

Alexandru

D. Ghika Vodă a

4 înființat în Bucureşti un institut de facere
Ă=, și de moșit înlocuit astăzi prin Ospiciul Ma-

ternitatea.

Pentru amintirea inaugurărei acestui stabiliment
sa bătut o medalie de 45"*- diametru.
Pe avers, în cîmpul din mijloc, e un ochiii aruncând raze de lumină (ochiul lui Dumnezeii) și împrejur s& citește legenda:
INSTITVIVL

DE

NASCERE

SHI

DE

MOSHIT,

Pe revers sunt armele familiei Ghika cu vulturul şi capul de boi, iar împrejur e următârea inscripțiune:
S'A

ORGANISAT

ÎN DOMNIA
D. GHIKA

w

IN. S. PRINZ.
1839.

ALEKSANDRU

"50

Medalia

bătută la 1840 în onoarea
Michail Sturza Vodă,

lui

——

ichail Sturza,
WU

>

1834,

s&

Domn

al Moldovei

silea în toate chipurile

de la
de

a

Scoate țara din amorțirea în care
zăcea

de atit timp.

Șosele croite în spre hotare, lucrări
la portul Galatz, fundarea Academiei Mihăilen
e în Iaşi, funda-

rea bibliotecei Mihăilene arătaă
că o mână superioară luase grija viitorului țerci
. In aceste împre-

jurări se bătu la 1840 o medalie
de 52""- diametru
al cărei avers arată efigiea luiMihai
l Sturdza Vodă
cu inscripțiunea:
|
MICHAEL

STURDZA

PRINCEPS

MOLDAVIAE

1840.

Pe revers sunt armele țerei avend
împrejur inscripțiunea:
|
FUNDATOR

UTILIUM

PATRIAE
——
e

INSTITUTORUM.

IASSIIS.

N

i
E
i
e lea
lite
dare ze

50

Medalia oferită lui Mihail Gr. Sturza de
din. Moldova.

.

medicii

FN,

,

APR

.

.

3

(0poieice și stabilimentele de binefacere din
Moldova

i

ci

lipseaii de o organisaţie care se

le facă să dea roadele în speranța cărora

fundatorii lor făcuse sacrificii însemnate, desmoște-

nind adesea pe urmașii lor. Mihail Gr. Sturza Vodă
care trecea de omul cel mai luminat din timpul
săi dădu ospicielor o organisare sistematică și atrase în țară medici tineri străini, dintre cari unii

ai devenit celebrități, cum de pildă mult regretatul Doctor Russu. Ordinea în curând înlocui chaosul și abusurile din ospicii unde suferinzii găsiră în
fine alinare la suferințele lor.
Medicii din toată Moldova în numele miilor de
bolnavi lecuiți în ospiciele reorganisate oferiră Inălțimei Sale o medalie în diametru de 48"": al cărei
avers purta efigia lui Vodă Sturza cu inscripţiunea:

,

152 MICHAELI

GR.

STURDZA

PRINC.

MOLDAVIE

Reversul represintă Medicina stând, cu un baston

în mână, dinaintea unui tripod cu un vas cu foc,
deasupra căruia pregătește leacuri și pe picioarele
căruia s€& încolăcește un șarpe.
De desupt e legenda:
A

MEDICIS: MOLDAVIIE
MDCCCĂLII

iar în circuit să citeşte:
XXI

MILLIA

SANATORUM

TIBI

SOTERIA

FERUNT.

Monastirea Bistriţa,

DA,

| So
+

2

:

.1
Domnia. lui y Gheorghe| Bibe
scu_ Vodă . sa»
i
N
.

.
.
i
restaurat Monastirea Bist
rița ȘI în amintirea

19 acestei restauraţiuni s'a bătut o medalie de
71» i anota avend pe avers legenda:

MBNBSTIREA
BISTPIIIA |
PESTABPAT'T
JIA ANI
1845.

-

Reversul poartă următoareă legendă:

.
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S'A EDIVIEAT
TOATE ZIDIRIIE
NO3
DIN
DIN INPEABPB.I BISEPIUIL
IN ZIIEIE M. SAJE II. Î. DOMN
STDIIDNITOP A TOATEI IIPPIL

POMDNENIL

TEOPTIE DIMITPIE BIBESKY BB.
IN ANI. Al TPELIEA
AJ DOMNIEI M. SAJE.
px
NE A
„Podul pe Olt.

„Tot sub Domnia lui Gheorghe D. Bibescu Vodă
Sa construit pe Olt, la Slatina, un pod în anul 1847.
Inaugurarea podului s'a făcut la 7 Aprilie 1847
în presența Domnitorului și. s'a bătut spre amintire
o „medalie În felul medaliei restaurărei Monastirei
Regret că nu mi-am. putut

procura această

me-

dalie spre a o descrie și a da reproducerea. €i în
facsimile.

PI

a

e

a ei

Ii lunie

1848.

Su ocasiunea evenimentelor din anul 1848
(9 de care nu e nevoe să vorbesc, fiind ob-

7 ştește cunoscute, sa bătut o mică medalie
octogonală de 21»:
_ Aversul are în mijloc o cruce legată între două
steaguri;

deasupra

stă o cumpănă,

iar împrejur e

o ghirlandă de frunze de laur; împrejurul acesteia
să citește inscripțiunea:
LIBERTATE,

DREPTATE,

FRĂȚIE,

Pe revers în mijloc: un mănuchiă legat pe care stă
boneta phrygiană şi în dos dout steaguri încrucişate. Urmează împrejur legenda:
EPOCA DELIBERAȚII ROMÂNIEI.

iar dedesupt:
Il

IUNIE

- 1848.

-

:
/

51

Pi

—
I3 Septembrie, 1848.

al d5 L,

(E

SSI

“

ot așa de cunoscut este episodul pompierilor din dealul Spirei, când aceștia con-

«7 duși de căpitanul Zăgănescu răspunse
provocaţiunei Turcilor luându-le tunurile cu
cari băteau
întrînșii şi îi măcelăriată cumplit.
|
Medalia amintitoare al acestui even
iment are
321/.""- diametru.

Aversul ei arată Vulturul cu crucea
în gură
sceptru şi sabia în ghiare și cu capul
de boii din-

nainte pe piept, Imprejur
PRO

e inscripțiunea:

VIRTUTE MILITARI

-

Pe revers, închis în o ghirlandă de
frunze de laur,
e legenda:

13
SEPTEMVRIE

1848
DEALUL
SPIREI

ÎI

N

II

P

=

aa.

Zr

i

„.. Biserica Sf. Spiridon.

ci iserica Sf. Spiridon din Bucuresci care da& tează din secolul trecut fusese şi ea striEi cată de cutremurul din 1838.
Barbu Dimitrie Știrbei-Vodă a reclădit-o și la
sfințirea ei s'a bătut o medalie de 61": diametru.
Aversul represintă vederea fațadei bisericei cu

cupola din mijloc și cele două turnuri de pe lături;

în dreapta

și în stânga

IONA

edificiului e însemnat:

ADTBST

iar sub edificiu Veleatul 1852.
Imprejur e inscripțiunea următoare:
PEKADDITID DIN TEMEJIIE ÎN ZIIE M'BPIL
CAJE BAPBB DIMITPIE IUPBEL BOIBOD.

160
Pe

revers

e umătoarea

legendă: |
CA

„INUEDST ZIDIPEA
DE
CICAPIAT TPICOPIE FIEA B.B.
AIA ANDI 1767 CA DE CDBĂPIIIIT DE
AJEKCANDPB CKAPIAT TIKA BR.
JA ANBI
1768.

ATI DEN GRUND
DER

APOSTEL

56

Medalia bisericei Evangelic
e din București.
————

uf

(GA) iserica evangelică din București
este zidită
SS 9
în strada Luterană j începută
e
la 1851a fost

E
Y

terminată

la

1853,

In această amintire s'a băt
ut o medalie de 48a.m.
diametru, al cărei avers
arată profilul bisericei cu
inscripțiunea în litere mar
i în un prim rând împrejur:
EVANGELISCHE

KIRCHE

ZU

BUKAREST

şi în al douilea rând cu
litere mici:
GRUNDSTEINLEGUNG 10, sep,
1851, EINWEMUNG 24, APRIL
1853,

Pe revers e figurată supt mij
loc o coroană cu raze
luminoase și cîmpul e tot
acoperit cu legenda:
:

u
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ERBAUET
AVE DEN GRUND
DER
APOSTEL
UND
PROPHETEN
DA
IESUS. CHRISTUS
DER ECKSTEIN IST
EPHES 2.20

o

ee

pp

53

e

e,

a

s d fad

Ti

"HE

ies

Saa
Es
.
a
OS
R=efi
aa

Medalia

Sen
42

Y

reedificărei Mitropoliei.
din Bucureşti

amintirea începerei reedificărei
Mitropoliei

din București sa bătut o medalie
de 63».
diametru. Aversul ei arată fațada edif
iciului

așezată la mijloc; dedesupt e mitr
a metropolitană,

evanghelia, cîrja, toiagul și crucea.
Împrejur

se citește:

REEDIFICAREA MITROPOLIEI
LUNA

ÎNCEPUTĂ LA ANUL
SEPTEMVRIE.

1858

Pe revers în partea de sus e vulturul
cu spada

și buzduganul

domnesc ; împrejur o ghirlandă
de

frunză de laur, iar în mijloc e legenda
următoare:.
Z

164

ÎN DILELE ÎN. SA. PRINȚULUI ALECSANDRU DIM. GHIKA ÎN ALU DOILEA GUVERNU ALU SĂU, FIIND MITROPOLITU EM. SA NIFON 111
ALU UNGROVLACHIEI, EAR
MINISTRU BISERICESC AD. INTER.

GRIGORIE BENGESCU 11

58

Medalia ospiciului al doilea
pendinte de

Sf. Spiridon. -

(Ba

i

4

Ș

Si

1750 Grigorie Ghica Vodă
construise un
ospiciă pendinte de Sf. Pan
teleimon, ospic
i

care am

văzut că a fost

reconstruit
la 1868 de Majestatea Sa
Regele Canor, 1.
In anul 1858 acest ospiciti
ajunsese în stare rea

și insuficient; Caimacam
ul de atuncea, coboritor
a
lui Gr. Ghi

ca Vodă, Prinţul Alexan
dru D.' Ghica
otări construirea unui al
doilea ospicit și bătu, în
amintirea desăvirșirei ace
stei construcțiuni, o me-

dalie de 46n.n. diametru.
|
Pe avers, în partea de
sus, e ochiul lui Dumnezei

având dedesupt următoare
a legendă:

AL mea
STABILIMENTU

DE

SPITAL

ALU: SF: PANTELEIMON
ZIDIT ÎN ANULU

1858
SUB

GUVERNUL
IL. $.

/
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Legenda

aceasta urmează pe revers ast-fel:

PRINȚULUI ALEKSANDRU D. GIIIKA, ŞEFULU FAMILIEI
KTITORILOR ACESTOR AȘEZĂME

In cimpul din mijloc sunt armele familiei Ghika
cu

vulturul

și capul

de boi...

a

Aj ps

/
[e

jâem

A

Yp

Ale 2,

AU

a z5:

ȘI

d

N

a

DORIA
Ri
Sia
at
eri zi

e

alea

fai

Veta is]

Su A
E

a

CX

sue

A

SRI Ei >
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Biserica Sf. Dumitru

din Craiova.

—— —

răi iserica Sf. Dumitru 'din Craiova, o biserică
| 0) foarte veche, suferise și ea, ca mai toate
P monumentele publice, mari deteriorări în
urma cutremurului din 1838 și Prințul Alexandru
Dimitrie

Ghika își luase pioasa sarcină de a res-

taura toate bisericele. Așa a făcut și cu biserica Sf. Dumitru din Craiova pe care a reedificat-o și cu această ocasiune
a făcut să se bată o medalie de 64»: diametru
al cărei avers arată în mijloc fațada bisericei după

planul de reedificare; dedesupt e mitra episcopală
cu cirja, toiagul, crucea și evanghelia: imprejur e
inscripțiunea

REEDIFICAREA BISERICEI SF. DIMITRIE DIN CRAIOVA,
LA ANUL 1858.

LUNA

SEPTEMBR,

/
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Pe revers, în partea de sus e vulturul cu spada
și buzduganul domnesc iar imprejur o ghirlandă
deschisă de frunze de laur.

Inăuntrul

|

ghirlandei s€ citește următoarea

gendă:
ÎN VILELE ÎN. SALE PRINȚULUI ALECSANDRU DIM. GHICA
ÎN ALU DOILEA GUVERNU ALU

SĂU,

FIIND

ALU

EPISCOPU

EPARHIEI.

CALINICU

RÎMNICĂ.

EAR

MINISTRU BISERICESC AD
INTERIM

AF GRIGORIE

BENGESCU It

le-

Ai

SĂWLONOAECDI) Cei
SMR a VĂTINOVA
pi

60

Medalia oferită de Adunarea Electivă din
Moldova Caimacamilor V. Sturza şi A. Panu
.

a

dumarea Electivă din lași își împlinise miţ ZU siunea ci de căpetenie, alegerea Domnu“lui. Această alegere punea capet puterilor Caimacamilor.
Adunarea Electivă otări să se bată o medalie
în onoarea Caimacamilor cari îndeplinise sarci
na
lor cu un patriotism neîntrecut.
|
Medalia

bătută,

în diametru

de 51",

are pe

avers chipurile a dou femei (Țara Românească și
Moldova) stând jos cu mânele împreunate; una
ține
un steag avend la mijloc crucea, la dreapta
vulturul și la stânga capul de boi.
Împrejur s& citește inscripțiunea:
UNIUNEA RUMÂNĂ

o

170

Adunările din București și din Iași procedat, în
parte, sub silă, la alegerea Domnului, dar totuși
strigaă: Uniune Rumână ! precum Galilei, silit a
tăgădui mișcarea pămentului,
7atove !

murmura: F pur

Pe revers. se citeşte următoarea legendă:
CAMERA

ELECTIVĂ

A NOLDOVEI
D-LORU
B. STURZA
CAIMACAMI

1858

ȘI A. PANU
DE LA 20

PÎNĂ LA 5 IAN.
PENTRU

ocr.

1859

APARAREA

AUTONOMIEI ŞI DIGNITĂ
ȚEI NAȚIONALE.

Medalia e săpată în Paris de. Farochon.

se

10: A

* iul Ai

s

Gi

Deputatul

inviolabil.

———

în

(E Srecum Adunarea electivă din Iași celebrase
9) la 5 Ianuarie terminarea lucrărilor sale Și
$ alegerea Domnului prin o medalie bătută
onoarea Caimacamilor V. Sturza și A. Panu

pentru apărarea autonomiei şi dignităței Naţionale
asemenea Adunarea electivă din București după

şedinţa din 24 Ianuarie 1859 în care alese Și ca
acelaș Domn hotărî, pentru comemorarea acestei
ședințe, baterea unei medalii.
Ea are 51” diametru și aversul ci represintă
două ecusoane, unul cu vulturul român și al doilea

cu capul de zimbru; deasupra și dedesupt sunt cite
„0 ramură de laur. Pe ramura de sus stă coroana
Domnească iar sub ramura de jos inscripțiunea:
XXIV IANUARIE MDCCCLIX

172

Pe revers e următoarea legendă:
-

DEPUTATUL
ESTE
INVIOLABILU
ARTICOLU XX. ALU
CONVENȚII

Asilul Elena Doamna.
af2

fn anul 1862 s'a fundat în Bucu
rești sub in4 Spirațiunea. și patronajul Elen
ei. Doamna
un asil pentru copii găsiți și orfa
ni.
La inaugurarea acestui institut
Sa bătut o ime-

dalie de 51". diametru avend
pe avers, în mijloc,
profilul institutului cu inscri
pțiunea de asupra:

ASILUI,
ELENA-DOANMNA

|

“și dedesupt următoarea:
PENTRU
COPIE GĂSIȚI
ȘI
ORPHANI

;4

'

174

Pe revers, puțin mai jos de mijloc, sunt armele
țărei; de asupra

lor începe legenda

FONDAT
LA ANUL 1862 IULIE
M.

DE
5. DONNA
SOCIA

astfel:

29

ELENA

DOMNITORULUI ROMÂNIEI
ALESSANDRU IOAN Ie.
şi urmează dedesupt astfel:
FIIND MINISTRU DE INTERNE.

D. NICOLAE CREȚULESCU

Această medalie e semnată: Caque
IEmpereur și a fost bătută în Paris.

Grav.

de

Judeţul Tecuci lui Cuza Vodă.
Constituirea de bunuri de mână moartă în fa-

voarea

monastirilor

a fost una

greșeli ale părinților noștri;

din cele

ele

erai

mai mari

o pedică

puternică atit la desvoltarea noastră națională
și la desvoltarea: economică. |

cît

Alte țări, înaintea noastră, suferise de acest efect
al neprevederei generaţiunelor trecute și prin secularisare, tăiase acest răi în însuși rădăcina lui.
Dar secularisarea care în alte țări, precum Anglia în o epocă mai depărtată și Francia la finele

veacului trecut, nu era decito cestiune interioară
pentru a cărei resolvare nu să cerea decit decisiunea. autorităței legiuitoare, presenta la noi greutăți mai mari:. bunurile de mână moartă
: nu erati

închinâte. numa
' lăcașui
rilor religioase din ţară ci
Și sfintelor lăcașuri de la Sf. Munte și altora “așezate din imperiul Ottoman: patriarchia din Constan-

tinopol revendica toate aceste

bunuri ca trecute

16
pentru veci în patrimoniul Sf. lăcașuri. Cuza Vodă

întreprinse

deslegarea

acestei cestiuni şi în 1863

el socoti momentul

oportun

averile monastirești,

măsură

pentru a secularisa
care fu decretată.

Intre alte medalii cari sai bătut în amintirea
îndeplinirei acestui mare act național aflăm următoarea bătută la 1863 de județul Tecuci.
Diametru: .
mem
Avers.

Pe revers e următoarea legendă:
DISTRICTUL 'TECUCIU
ÎNĂLȚIMEI SALE
„ ALECSSANDRU IOAN 1
ÎNTEMEIETORUL

RESTAURATORUL
ROMÂNIEI

UNIREI

DREPTURILOR
ASUPRA

„ BUNURILOR MONASTIREȘTI

NAȚIONALE

ÎNSTRĂINATE

1863.
„tit

cu

ocasiunea

secularisărei. averilor monas-

tirești cit și cu acea a desființărei clăcei sau bătut

un

număr

însemnat

de

asemenea

manie
—— =

medalii.

63

Manufactura

de

arme.

in anul 1863 s'a fundat în Buc
urești o may nufactură de arme și pentru
comemora-

tg rea ridicărei acestui stab
iliment s'a bătut
o medalie de 51". diametru,
|

Pe avers e profilul edificiului cu
armele țărei

dedesupt;

de-asupra

e inscripțiunea :

MANUFACTURA
DE

ARME.

pf

Reversul poartă următoarea „legen
dă:
12

MANUFACTURA

DE ARME

A

ROMÂNIEI
FONDATĂ

ÎN TIMPUL DOMNIEI
LUI
ALESSANDRU IOAN 1
FIIND MINISTRU DE RESBEL,
GENERALUL IOAN: EMAN: FLORESCU
ANUL 1863 LUNA IUNIE.

64

Medalia

oferită. de județul Dâmboviţa
„Mihail „Kogalniceanu,

lui

——_—

ste de netăgăduit că lovitura de Stat. de
la
€ 2 Mai n'a fost inspirată decit de ideia
liberalismului, că tendinţele îi erai democrat
ice

și că a avut în momentul svirșirei ei o
aprobare
generală.
Trebue să vedem în medalia oferită lui
Mihail
Kogalniceanu de județul Dimboviţa una
din ma-

nifestările acestei aprobări generale
care se va re-

peta. Medalia oferită de județul Dimboviţ
a are pe

avers,

împrejur,

În cîmpul

un motiv

de

ornamentaţie:

din mijloc st citește inscripţiunea.:
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
MIHAIL

-

DOMNULUI
COGALNICEANU

MINISTRU
AL

DE INTERNE
ROMÂNIEI

sf

180
Pe

revers

e

acelaș

motiv

de. ornamentaţie

cîmpul din mijloc e legenda:
MERIT
PENTRU AGERA
ESSECUTARE

MAREŢELOR CUGETĂRI
PRINȚULUI DOMNITOR
ALESSANDRU IOAN 1.
DE LA 2 MAIU
1864.
Această

medalie

are

58":

diametru.

ȘI în

„SI

L |

B2di

sisuoii

„n

a

Ne

SN DAI
DE

7,

"7

Sf

e

neo

PA

căAS,

S)LU

i

Turnu

2

Măgurele

lui C. Negri.

umele lui Constantin Negri este strins
legat
de toate silințele ce a făcut țara pent
ru
a-și realisa programul: în timpul
Domniei

lui Cuza patriotismul lui servea țara
în Constantinopol și nu de puţin folos a fost acţi
unea lui acolo
in cestiunea secularisărei averilor
Monastirești.

Orașul Turnu Măgurele
bătut lui. Constantin Negri
servicielor lui.
In diametru de 54mn. ea
orașului adică un berbec

citeşte inscripțiunea

și județul Teleorman ati
o medalie în amintirea

poartă pe avers Marca,
și trei oi: în circuit se

următoare:

MUNICIPALITATEA ORAŞULUI TURNU MĂG
URELE
CU JUDEȚENI.
Pe revers e următoarea legendă:

182
SEMN

DE RECUNOȘCINȚĂ
- DOMNULUI C, NEGRI
PENTRU CONCURSULUI CE A
DAT SUB MĂRIA SA DOMNITORUL
ALEXANDRU IOAN 1
CA AGENT AL PRINCIPATELOR UNITE
ROMĂNE LA CONSTANTINOPOLE
IN GLORIOSUL FAPTU ALU
SECULARISĂRII MONASTIRILOR PĂMENTENE

DISE ÎNCHINATE,
1564:

IS

———

Turnu

Măgurele

lui M.

Kogălniceanu.

Tot această municipalitate a pus să
se bată în
onoarea lui Mihail Kogălniceanu o meda
lie de 48".
diametru avend pe avers următoarea
inscripțiune :
CETĂȚENII
COAUNEI
TURNU MĂGURELE
D. MIHAIL COGALNICEANU

Pe revers se citește următoarea

legendă

este continuarea, inscripțiunei de pe
avers:

ÎNCEPĂTORUL MARELOR FAPTE DIN 2/, MAI 1864
ȘI EMANCIPATORUL
MOȘIILOR MONAST :
DISE ÎNCHINATE

care
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Vedem

încă odată că opiniunea publică nu se

oprea la critica mijloacelor întrebuințate la 2
Maii

ci considera

numai

că totul era

craţiei și slăvea pe făptuitor.
Sunt vre o zece

asemenea

în folosul demomedalii oferite

de

diferite județe și municipalități ilustrului bărbat
de
Stat.

ere

ei

at

b

6

Medalii de premii la concursurile de
agricultură, industrie, orticultură și apicultură
din 1864, 1865 şi 1866.
——

“FA|rganisarea

5)
Dai

concursurilor

agricole

datează

din 1861 și se ţineaii și concursuri de or-

ticultură; Premiele consistaii în medalii.

aci. descrierea a trei medalii, una a Expo-

sițiunei Regionale din Fălticeni din 1864, alta din
a Exposițiunei de orticultură și apicultură din lași
din 1865 şi a treia a Exposiţiunei de. orticultură
din București din 1866, din timpul interregnului.
Aversul
Cuza

medaliei întâia poartă efigia lui Vodă-

cu jumătăte

bust

fără nici o inscripție.

Reversul are împrejur o ghirlandă de frunze de

“stejar,

de laur și de viță întreruptă de patru car-

tușuri în cari sunt așezate: în cel de sus un mănuchii de flori; în cel din dreapta struguri; în cel

186

din stânga fructe de toamnă iar-în cel de
jos un

stup de albine.

In circuit e legenda:
EXPOSIȚIUNE

REGIONALĂ LA TÎRGUL FÎLTICENI

iar în cimpul din mijloc:
„ ONORE

|

NE

ÎNCURAGIARE
AGRICULTURII
ȘI INDUSTRII

1864
Aversul medaliei exposiţiunei de orticultură
și
apicultură din Iași poartă efigiea lui Vodă-Cuz
a cu
inscripţiunea;
|
ALEXANDRU

IOAN

I PRINCIPELE

ROMÂNIEI

1865.

Pe. revers e ghirlanda descrisă mai sus.
Împrejurul ghirlandei se citește. legenda:
EXPOSIȚIONEA DE. ORTICULTURĂ
ai

ȘI APICULTURĂ ÎN

„IAȘI

In “cimpul din 'răijloc. ca urmează tist-fel:

Uli
CU L
| GI
Sag
j

=

|

a

EA

6? a

187

———————

ONGRE
ȘI

ÎNCURAGIARE
AGRICULTUREI
sI
"INDUSTRII

.

1865

Această

medalie

are. 60".

diametru.

Aversul medaliei din 1866 represintă
Liberta-

tea; ea ţine în o mână

un spic de grâu și în cea

laltă un steag cu crucea în virf: la picid
rele-i se
ved lanţuri și arme frînte: dedesupt
se citeşte:

ll FEVRUARIE
iar împrejur:
PRINCIPATELE

UNITE

ROMÂNE

1866.

Pe revers ghirlanda descrisă maj sus
având împrejur, înăuntru, legenda:
EXPOSIȚIUNE DE ORTICULTURĂ

ÎN BUCUREŞTI.
"
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iar în cimpul din mijloc se citește:
ONORE
ŞI

ÎNCURAGIARE
AGRICULTUREI
ȘI
INDUSTRII
1866

Nu s& înțelege pentru care cuvânt denominațiunea de PRomâzza întrebuințată la medalia din
1865 a fost înlocuită aci prin acea de Principatele Unite.

re

68

Diverse.

Semnalez aci cite-va medalii de existenț
a cărora.

am aflat, fără a mi le putea

procura, sati cari. nu

aii destula însemnătate, sai cari
nu intră tocmai

în cadrul lucrărei mele.

o

1. Medalia bibliotecei centrale din
București.
Această medalie ar fi din 1866 și
Sar fi bătut
cu ocasiunea așezărei bibliote
' cent
cerăle
i la Uni-

Versitate, unde

nu se mai afă de mult.
x

i

*

2. Un comitet de mai mulți fruntași
din județul
Neamţ în capul cărora
se afla D. V. A. Urechia,

întreprinse ridicarea unui monument
în onoarea 0-

stașilor din: județul Neamţ, căzuți în
resbelul din
1877—78. Monumentul sa inaugurat
la 1879 și
cu această ocasie D. Mihail Kogalniceanu,
atunci
Ministru de Interne, care se-aflaîn Tulcea
cu Ma-

190

jestatea Sa Regele, a trimis D-lui V. A. Urec
hia
următoarea telegramă al cărei original se află
în
mânile mele.
V.

Alexandrescu

Ureche
Petra

FEaprim

recunoscința

înea

pentru

monumentul

rădicat în orașul Petra în onoarea oscen
zlor din
Județul WNeamfu căzuți în vesbelul între
prins pen
fru independenţa României. Me asociez
cu zuma
da onorurile date unuia din regimentele.
cele mat

rave ai armalti, şi care prin sângele vărsa
'
t a.
y

rădicat atit de sus numele de Român.

Afulțunizrile

mele tuturor acelor cari ati /uat Parte la
acest act.
Prumos și d-tale în deosebi.
Kogălniceanu.

- Cu ocasiunea inaugurărei acestui monument
sa!
bătut o medalie comemorativă a cărei descr
iere
regret că nu o pot da.
*

N

+

3.: Cu ocasiunea serbărei proclamărei Regatului
-

industria privată a pus în vinzare mai
multe mici *

medalii comemorative din cari citez:'a) O medalie

de 27""- diametru avend pe avers efigia Majestă-

ței. Sale Regelui cu .inscripțiunea: - |
CAROL -l REGE AL ROMÂNIEI.

-

191
iar pe revers, în mijloc, Coroan
a Regală cu legenda sub dinsa
|
„10 MAL

1881
și împrejur pe dou& rînduri:

SPRE AMINTIREA SERBĂREI
“NAȚIONALE
A ÎNCORONĂREĂ REGELUI

2) O medalie pătrată tot de
27mm. avend pe avers efigia Majestăţei Sale
cu inscripțiunea :
X MAIV.

CAROL

I REGE

1865—1891

„iar. pe. revers marca ț&re
i avend
toarea legendă:
e

XXV,

împrejur

urmă-

CONSTITUȚIUNEA. RESBELUL,. INDEPE
NDENȚA, REGATUL,
1

cu datele următoare respec
tive deasupra fie-căruia -

din aceste cuvinte în colțur
ile pătratului: 1866,
1877, 1877, 1881. Medaliele
de acest fel nu'și datorese apariţiunea,, decit unor:
întreprinderi comerciale cari -se îngrijesc prea
puțin și de partea arti-.
stică și de modul de a infățo
șa evenimentul istoric

în vederea căruia sunt bătute.
IEĂ

x.

k -

1%

4. In urma

resbelului s'a distribuit tuturor ace:

lor cari luase parte la campania din Bulgaria, fie

ca luptători, fie ca asimilați o cruce amintitoare a
trecerei Dunărei; crucea are 43m-m. » Și în mijloc e

insemnat un cerc având pe avers monogramul Regelui sub coroana regală, iar pe revers legenda:
TRECEREA. DUNĂRII
x

*.

1877.

E.

5. La -185f Știrbei Vodă a înființato medalie

Care avea a se da ca resplată pentru servicii îndeplinite cu desfozuzeze șz ostrdie și avea să se
poarte la pept.

Constat existența ei ca constituind o afirmare!
a posesiunei

acestui

atribut

ferirea de decorațiuni.

al suveranităţei,

|

Con-.

|

De altminterea descrierea acestei medalii nt'are

loc aci.

pa
*

-

Na a

6. La 1873 studenții români din Baris- ai făcut
să se bată o medalie în onoarea d-lui Thiers.

Aversul represintă o lupoaică alăptând pe Romulu și Remu cu inscripțiunea:
ROMA

DOMINA

RERUM

193

—————

Pe revers sunt representate Francia
și Rom âniași se citește legenda:
DOMNULUI

THIERS

JUNIMEA

ROMÂNĂ

7. Societatea corală germană din
București căreia

D. Richard Bossel a dăruit un
drapel a făcut
sfințirea acestui drapel la 5 Iuni
e 1894 la moșia
Plopeni a D-lui Bossel ; Pentru
amintirea atit a da-

rului cît și a ceremoniei s'a bătu
t o medalie de
36" diametru având pe avers efig
ia D-lui Richard

Bossel,

iar pe revers represintarea

legendă explicativă.

drapelului cu o

8. D. V. Alexandrescu Urechia a
instituit în folosul asociațiunei internaționale a oam
enilor de știință

un premiii numit «Premiul Urechia»
care urma
s&

se acorde de această asociațiune
pentru lucrări
. Ştiinţifice. Acest premiă consistă
în o medalie de
60” diametru, al cărei avers poar
tă efigia D-lui
V. Alex. Urechia și numele să.
Legenda

reversului e următoarea :
13

194
INSTITUTION
ETHNOGRAPIIQUE

ASSOCIATION
DES
SCIENCES,

INTERNATIONALE
DE

HOMMES

LITTERATURE.
PRIX

|

SCIENCE
BEAUX

ARTS.

URECIIIA.

Această medalie să fă
mitrie A. Șturdza..

iîn colecțiunea D- lui Di-

9. Meseriașii români din Focșani constitiiindu-se
în societate 'și-ai bătut în alamă, spre a le servi

de semn distinctiv, o medalie în formă de cocardă, avend pe revers un ac pentru a se prinde de
haină,

iar pe avers, în cîmpul

din mijloc, o secure

mare împrejurul căreia să citeşte legenda:
înn partea
-

de
c sus:
„ SOCIETATEA

MESERIAȘILOR.

"iar în partea .de jos: iu

” FOGŞANE "1 "IUNIE 1883.
ea

a

SUPLEMENT
pfitm
NZU

avut fericirea, înainte de. a incheia
a-

ceastă lucrare, de a comunica.
Domnului

jDimitrie A. Sturdza conținutul ci
și Domnia sa a avut buna-voință de
a'mi indica cite-va
meda
lii însemnate cari scăpase!
cercetărilor mele.

Exprimândui și aci din not viel
e :mele mulţumiri și recunoştinţa: mea, „sunt feri
cit de a complecta lucrarea mea 'cel puţiri cu'
descrierea medalielor omise dacă nu şi cu rep
roducerea lor în
facsimile.
i
_

lată aceste medalii în ordine cronol
ogică;

privesc partea Ii IL.

Din partea IN:

„2

ai serie ae ia

ele

Societatea

afoeastă

de

dare

la semn.

Societate a cărei medalie s'a des-

CL

cris la pag. 133 să servea în anul 1870

*)*

de o altă medalie de 38": diametru.

Pe avers era fațada edificiului unde se făceaii
exercițiele acestei societăți și dedesupt data

1870.
Pe revers era legenda următoare:
împrejur .:
SOCIETATE DE DARE LA SEMNU. iar în cimp:
BUCURESCI.

cu un motiv de ornamentație dedesupt.

Moartea

»

22

A&entru

5)

lui Cuza

Vodă,

comemorar
. încet
ea
ărei

lui Cuza

Vodă

din . viață

a

sa bătuto mică medalie

ce -de. 23**.. diametru,

|

„Pe avers e efigia reposatului Domn cu inscrip-

țiunea.:

ALECSANDRU

ION

DOMN:

RONĂNILOR.

Pe revers, închisă în o cunună de frunze de laur,
e legenda:
CUSA VODĂ
1859—1866
1873.

Lui

(2

9)

V.

Alexandri.

ocasiunea represintărei “piesei

«Despot

de

teatru

Vodă» a lui Vasile Alexandri, a-

2 cest poet al cărui genii a dat, mai mult
de cit ori-care altul, icoana. fidelă a simțirilor și a

graiului “poporialui româriesc, D. V. Alex: Urechia,
al cărui

nume

a venit des sub. condeiul

mei

în

această carte, â făcut să-se bată 'o “mică “medalie
al cărei avers poartă inscripțiunea următoare:
- GLORIA

RECVNOSCINŢĂ:

ay

ALECSANDRI

LVI”

“INST: UREGHIA.

Să

Legenda reversului este următoarea:

1” REPRESENTAȚIE: A PIESEI

“DESPOT VODĂ
,

30.

SEPTEM.
1879.

Din partea III:
Podul

alim

peste

Olt.

arătat la pagina

ț ZU inaugurat

154 "că la 1847 sa

un 'pod ce să

construise

Ole la Stima,

:. Construcțiunea

pe

acestui pod s'a făcut în 1846 iar

medalia comemorativă ce. sa bătut e
de. 57. dia-

metru și e în acelaș stil ca medalia restaură
rei Monastirei Bistrița.
|
i

Pe avers e. represintat - la mijloc profilul
podu-

lui construit, iar legenda reversului- e: urmă
toarea:

IE

IIODB.1. CT'PT'DTOP

PÎBA OAITBA8l

-:

IA: CIATINA
|
CAS KI'DDIT ÎN ANS 1846
„ÎN ZIIEAE IIP'D ÎNAJINATBABI
DO
a

-DOMN-

_

TEOPTIE D. BIBESILY,
—
a
e

i

AI

Fântânele
2,

.

Sb

Domnia

e

3

din București.

.

lui Bibescu Vodă Ia
s'aii construiti

în orașul București numeroase fântâni Și în
amintirea acestei însemnate lucrări sa bătut o medalie de 71": diametru.
If,

Pe avers, în mijloc, e figurat zeul „apelor -întins

pe pămînt încunjurat de stuf,
Pe revers e următoarea legendă:.

-

„
OBNT'BNEAE
o
CAB-EIBDIT ÎN OPAINEBSKSPEIITIIOP
IA 1846

|

ÎN ZIAIEJIE IIP'D. ÎNAJIIATBABI

-:

DOMN
“TEOPFIE D.: BIBESKY.

Această medalie
gina 153.

e.tot de felul celei de la pa

Divanul

ad-hoc.

„„ dap&fn-urma alegerilor pentru Divanul ad-hoc CaiE) macamul Vogoride a făcut să se bată în argint o medalie în formă de cocardă cu un

ac pe revers, care avea să fie purtată de deputaţii

aleși ca semn al calităței lor.
Medalia aceasta în diametru de 30":*- avea un
scut pe care era săpat un cap de zimbru cu o

stea intre coarne. De-asupra scutului o coroană și

împrejur doi delfini. Iar de- -ăsupra coroanei legenda:

DIVANUL AD-IIOK.

-Sub delfini:

1857
DEPUTAT.

SE

A
p

A
SSez

sa

e

7 și 9 Octomvrie

1857.

ivanurile ad-hoc din București și Iași votase
Unirea. Principatelor, și în comemorarea a-

d cestui vot
15mm. diametru. -

sa „bătut

o : mică „medalie
-

de

Pe. avers, de-asupra armelor V alachiei șia]
ș
Mol-

davai ee ochiul lui Dumnezcă și apoi inseripțiunca:
DIEU

PROTEGE

LA

ROUMANIE

Pe revers, în partea 'de sus e legenda:
=

7 ET 9 oOcToB.

1857.

Dedesupt sunt donă scuturi, cel din „dreapta cu
Sf. Gheorghe și cel din stînga cu Sf.:Dimitrie: ; împrejur două ramure de laur iar dedesupt legenda:
VYOX

Aceste
și bronz.

medalii

ai

'POPULI “VOX

fost

DEL

bătute la Paris în argint

Curtea

de Casaţie.
———

Ș

dată cu unirea administrativă a țărilor ro-

să

în Bucureşti

.
Ma

mâne și cu așezărea scaunului Domnesc
se institui la * 1862.0. singură

Curte de Casaţiune pentru România;

O mică medalie amintește această instituțiune.
Aversul represintă armele erei cu vulturul în
dreapta și capul. de zimbru în stinga.

Pe revers, în mijloc, e o cumpănă i în echilibru
iar împrejur legenda:
CURTEA

DE.

GASAȚIUNE

A PRINC.

UNITE

ROMÂNE,

Lui C. Negri.

fr
Rimnicu-Sărat și comercianții din Bu+0) cureşti au bătut în onoarea lui C. Negri,

îndată după aparițiunea

cularisarea

averilor

27"

diametru

lui C.

Negri.

având

Reversul acestor

decretului de se-

mănastir ești, cite o medalie de

amândouă pe revers

efigia

medalii este următorul:

URBA

|

RIMNICUL-SARAT
RECUNOSCĂTOARE

COMERȚIUL
CAPITALEI ROMÂNIEI
RECUNOSCĂTOR

DOMNULUI

C. NEGRI
PENTRU
RECUPERAREA BUNURILOR

DISE

ÎNCHINATE.

Partea a doua a legendei e comună
medalii.
——
——
n

————

amenduror

Pentru

devotament şi curaj.

a

((entru resplătirea servicielor acelor cari conlu- =

&5)

crase la proclamarea

Statutului din 2 Mai

Cuza Vodă proectase înființarea unci deco-

rațiuni și făcuse să se bată următoarea medalie:
Pe avers e efigia lui Vodă Cuza cu inscripțiu-

nea împrejur:

ALESSANDRU

dedesupt

ION

1

data:

1864.

Pe revers, inchise între dou& ramure de stejar,

e legenda:

DEVOTAMENT
7

:

ȘI

CURAJIU.

206

Tot în anul 1864 sa bătut o medalie avend
acelaș avers ca cea de d'asupra, dar destinată mi-

litarilor și în care aversul era modificat numai la

legendă care era următoarea:

VIRTUTE
MILITARĂ.

Aceste medalii aă rămas în stare de proect.

Concurs

“An

Ș
„Y

lași a avut

Agricol.

loc în

1865, afară de exposi-

țiunea de orticultură și apicultuiră menţio- .
nată la pagina 186, şi o exposiţiune regio-

nală de agricultură și industrie.
Aversul medalici acestei exposiţiuni este acelaș
ca al exposițiunei de orticultură, iar reversul acelaș
ca al exposiţiunei regionale din Fălticeni, cu osebire că! cuvintul

Fălticeni este înlocuit cu acel de

„ASSI
și data 1864. este înlocuită cu acea
de

o

1865...

ERATA
Cuvintele legendei de la pagin
a 46 sunt schimb ate din loc
între
ele; a să citi:

" AUGENS
VIVO
"La

pagina

70 inscripțiunca de jos nu are
cuvântul

Comiferu? ci

COMITETUI
La pagina 80, rîndul

19, în loc de B. P. Hăsdeu

Alexandru

a se citi:

Hăsd&u

Inscripţiunca din josul paginci
171 este, n u cum ai îndreptat'
o

compositorii

tipografi,

XXIV

ci | următoarea:

IAN UAIU

AIDCOCLIX,

La pagina 176 s'a omis a să
descris aversul medalici și a se
arăta diametrul.
Medalia aceasta este ovală
ă având 46 şi 40m.m, şi poartă
pe a:
vers marca judeţului Tecuci.

