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1881 
Alteța Sa Regală adresâză armatei următorul Înalt Ordin Ian. 1 (18) 

de qi: 

Ostaşi, 

Anul care înceteză Mi-a dovedit că virtuțile militare s'au 
înrădăcinat în inimile vâstre. Privesc dar cu încredere anul 
care începe. Urmaţi pe acestă cale, desvoltând sentimen- 
tul datoriei către patrie, care va fost ȘI vă va fi recu- 
noscătâre. 

Mare este bucuria inimii Mele, putând a vă ură sub ase- 
menea auspicit un an bun, fericit și mănos în resultate. 

Dat în Bucuresci, la 1 Januarie 7887. 

CAROL. 

Porta respinge instituirea unui arbitragii pentru regularea 
frontierelor grecesci. La Constantinopole se întrunesc Ambasa- 
dorii în conferinţe pentru a se ocupă de acâstă afacere. 

Se aprobă tractatul consular încheiat cu Elveţia la 2 (14) Fe- 
bruarie 1880. 

Guvernul Statelor-Unite ale Americi de Nord numesce pen- 
tru prima Gră un Insărcinat de afaceri în România. 

Se promulgă legea pentru înființarea unei fabrici de hârtie. 
Alteţele Lor Regale Domnul şi Dâmmna participă la serbarea 

societăţii de binefacere Elisabeta. 
Guvernul comunică Corpurilor legiuitâre că t6te Puterile 

ai luat act de regularea succesiunii Tronului în România. 

Trak-decţ de ani de Domnie, 11. 
1 
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17 (29) 

23 (4)



    

  

    

Ian. 

Feb 

1881 
24 (5) 

25 (6) 

2 (14) 

7 (19) 

14 (26) 

25 (9) 

21 (11) 
Mart. 1 (13) 

> 

> 

11 (93) 

14 (96) 

2 

  

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dâmna participă la întrunirea 

Cercului militar. 

Se aprobă convenţiunea relativă la gara Iţeani-Burdujeni, 

încheiată cu Austro-Ungaria la 10 (92) Februarie 1873, 

Alteța Sa Regală Domnul primesce, prin Trimisul extraordi- 

nar și Ministrul plenipotenţiar al Germaniei, colanul ordinului 

«Acvila n6gră». 

Se crează 30 regimente de dorobanţi de reservă. 

Anglia se înţelege cu Germania asupra unei soluțiună defini- 

tive a cestiunii de hotare turco-grecesci. 

Se aprobă convenţiunea de extradiţiune încheiată cu Belgia 

la 3 (15) August 1880; încheiarea unei declaraţiuni cu Belgia 

pentru comunicarea periodică şi reciprocă a actelor de stare 

civilă; convenţiunea de comercii și de navigaţiune încheiată 

cu Italia la 11 (23) Martie 1878; convenţiunea de extradiţiune în- 

cheiată cu Italia la 5 (17) August 1880 și convenţiunea con- 

sulară şi de stabilire încheiată cu Italia la 5 (17) August 1880. 

Luptele dintre Guvernul german și Episcopatul catolic perd 

tot mai mult din asprimea lor prin spiritul conciliant mani- 

festat din ambele părți. 

Bustul ilustrului bărbat Costache Negri se aș6ză în sala 

de şedinţe a Adunării Deputaţilor. 

Alteța Sa Regală inspecteză în detalii batalionul de cadre. 

Impăratul Alexandru II al Rusiei e omorit în urma unui 

atentat nihilist. Marele-Duce moştenitor se urcă pe Tron sub 

numele Alexandru III. 

Alteța Sa Regală inspecteză în detalii batalionul 1 de vînă- 

tori și regimentul 4 de linie. 

Adunările legiuitâre vot6ză în unanimitate legea, prin care 

România iea titlul de Regat, Domnul titlul de Rege şi Moşte- 

nitorul Tronului de Principe Regal. Presintând ambele Cor- 

puri legiuitOre acest vot Regelui, Maiestatea Sa răspunde: 

Mare și solemn este momentul, în care representanții 

naţiunii aă venit în jurul Meă spre a-Mi supune hotărirea 

unanimă a Corpurilor legiuitâre. El începe o fâie nouă 

in cartea în care stă scrisă vicța poporului român și în- 

cheie o periodă plină de lupte și de greutăți, dar și bo- 

gată în bărbătesci silințe, în eroice fapte. In acest moment 

voii repetă ceea ce am spus tot-deauna, că voința na- 

țiunii a fost pururea căl&uza Domniei Mele. De cinci-spre- 
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1881 
dece ani sunt Domnul încunjurat cu dragostea şi cu în-  Mart.14 4 (66) 
crederea națiunii ; aceste sentimente, dilele bune le-ai 
înveselit, dilele grele le-aii întărit între noi. Mindru dar 
am fost ca Domn, scump Mi-e acest nume, pe care sai 
reversat în trecut rade de glorie și de mărire; pentru 
viitor însă, România a credut că este necesar și conform 
cu întinderea, cu însemnătatea și cu puterea dobândită 
și manifestată prin acte neindoelnice și cari ai înălțat 
numele ei, de a se proclamă în Regat. Nu dar pentru 
Mine personal, ci pentru mărirea țării Mele primesc titlul, 
care exprimă dorința cea mai vie care arde de atâta 
timp în peptul fie-cărui Român, dar care nu schimbă 
intru nimic legăturile strînse stabilite între naţiune și Mine 
și cari ai dovedit cât sunt de tari evenimentele ce le-am 
petrecut împreună. 

Fie ca primul Rege al României să se bucure de aceeași 
iubire ca acel care până astădi a fost și rămâne Domnul 
ci; căci pentru Mine dragostea acestui nobil și vitez po- 
por, cărui am dat inima și sufletul Mei, este mai scumpă 
și mai preți6să decât tote măririle cari încunjură Cor6na. 

La felicitările armatei, exprimate de Ministrul de Răsboii, 
Maiestatea Sa răspunde: 

Armata cunâsce dragostea ce am pentru dinsa și cât 
sunt în tot-deauna fericit, când ME aflu în mijlocul «i; 
astădi însă simt o deosebită mulțumire a vă vede strinși 
în jurul Meii. Marele act pe cure Pa proclamat națiunea, 
virtutea și devotamentul oștirii Pai pregătit și Pa înlesnit, 
și din generosul sânge, cu care dinsa a stropit edificiul 
politic al României, a încolțit s&mința măririi nostre, a 
resărit neatârnarea, a înflorit Regatul României. Dea Dum- 
nedei ca pretutindeni, și mai ales aci la noi, să. dom- 
nescă îndelungi ani de liniște și de pace, de care țera 

17 (29)
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Mart. 17 (29) are trebuință pentru propășirea și desvoltarea ei; dacă 

  

insă vre-odată mama nâstră comună ar ave iar _trebu- 

ință de braţul, de sângele, de vicța nâstră, sunt sigur 

că veți urmă pe Regele României cu aceeași încredere, 

cu aceeași abnegațiune, cu care ați urmat în trecut pe 

Domnul şi Căpitanul vostru, care nu sa îndoit nici 

odată de devotamentul vostru, de strămoșesca vâstră vi- 

i. tejie. Ceea ce vă dic astădi voue de la înălțimea Tronului 

și în fața acestor steguri, simbole încununate cu glorie 

ale patriei, o dic prin voi tuturor camaradilor voștri, O 

dic armatei întregi, care se va uni pururea cu Mine în 

puternicul strigăt: Trăiască Regatul României! 

219 (31) Ministrul plenipotenţiar al Belgiei la Bucuresci presintă Ma- 

iestăţii Sale Regelui felicitările Regelui Leopold II și ale Gu- 

vernului săi pentru proclamarea Regatului român. 

„18 (30) La felicitările Inaltului cler, condus de I. P. S. Sa Metropo- 

litul Primat, Maiestatea Sa răspunde: 

i Clerul român a sciut a atrage dragoste și respect, fiind- 

. că la tâte actele mari naţionale a fost alăturea cu țera. 

Acelaşi esemplu Pai dat și de astă dată înalții prelați 

| cari șed în Senat, și intregul cler a împărtășit bucuria 

naţiunii de a vede încoronat edificiul politic al Româă- 

| | piei. În vremile grele din trecut, el a contribuit la păstra- 

| rea naţionalităţi, fiind-că a sciut să insufle Românilor iu- 

| | birea de patrie odată cu iubirea de Dumnedeiă. Nu Me 

| indoesc că, și în viitor, clerul român va sci a feri națiu- 

nea de ori-ce sentimente disolvante, cari ar pune în pri- 

mejdie existența ei. V& mulțumesc, Înalt Prea Sfinte, pentru 

felicitările ce-Mi exprimaţi ca Metropolit Primat, și sunt 

convins că A-Tot-Puternicul va ascultă rugăciunile bise- 

ricii și va r&spândi bine-cuvintările sale asupra Regatului 

României.  
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La felicitările Inaltei Curţi de Casaţiune și de Justiţie, Ma- 
iestatea Sa răspunde: 

Cu o vie mulțumire văd că Înalta Curte de Casaţiune 
şi Justiţie, care represintă cea de a treia putere în Stat, 
în tot-deauna vine și aduce omagiele sale actelor mari 
naționale, pe cari țera întregă, în suveranitatea sa, cu 
prudenţă le-a pregătit și cu fidelitate și entusiasm le-a 
decretat. 

Legile și instituțiunile nostre, întemeiate pe libertăți, ca 
şi legea mamă de unde ele emană, și aplicate cu sfințenie 
de justiţie, aii contribuit nu puţin să facă din România 
focarul civilisațiunii și al instrucţiunii în Orient. Comptând 
dar pe patrioticul D-Vâstre concurs în viitorul pe care 
țera n6stră și la deschis înainte, pot cu o mindră con- 
vicţiune să asigur și să garantez înaintea națiunii și a Eu- 
ropei că libertatea bine întărită și justiția bine împărțită 
vor constitui adevărata temelie a stabilității și a ordinii 
sociale în junele nostru Regat. 

La îelicitările Inaltei Curți de Compturi, Maiestatea Sa r&s- 
punde: 

Mulţumesc Înaltei Curți de Compturi pentru felicitările 
ce Ne exprimă și sunt convins că ea va împlini în tot- 
deauna cu zel și activitate importanta sa misiune, de a 
veghiă la regulata și consciinți6sa întrebuințare a fondu- 
rilor publice, condițiune indispensabilă pentru prosperitatea 
finanţiară a unui Stat. 

Primesc dar cu o vie satisfacțiune adresa ce-Mi pre- 
sintați în acestă solemnă împrejurare. 

Maiestatea Sa Regele primesce felicitările Regelui Greciei, 
ale Principelui de Monaco și ale Sultanului, transmise prin 
vrepresentanții lor la Bucuresci. 

1881 
Mart. 18 (30)
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La felicitările Academiei Române, Maiestatea Sa r&spunde: 

Primesc cu o vie mulțumire și un sentiment de min- 

drie adresa Academiei Române, ce este chemată a scrie 

istoria ţării. Cu litere de aur va fi înscris într'insa, că vi- 

sul de aur al României s'a împlinit, că România sa ri- 

dicat prin forțele sale proprii, prin virtuțile sale politice 

şi militare, prin încrederea în sine, pe înalta treptă pe 

care aveă dreptul a se așeză. Acum trebue să ne distin- 

gem și pe câmpul larg literar. Academia are acestă fru- 

mâsă misiune; ea este și va fi, sunt convins, focarul sci- 

ințelor, care va străluci departe peste hotarele nostre. 

Regina și E vE mulțumim pentru frumâsele sentimente 

și bunele urări ce Ne exprimaţi din partea Academiei. 

Maiestatea Sa primesce felicitările Serbiei, transmise prin 

representantul săi la Bucuresci 

- Maiestatea Sa adresâză Preşedintelui Consiliului de Ministri, 

4-1 1. C. Brătianu, următOrea scrisâre: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

In momentul în care comerciul bucurescen și, împreună 

cu dinsul, notabilităţile capitalei te-ai rugat a veni în 

mijlocul lor spre a sărbători, întrun frățesc ospăț, fericita 

ocrotire a vieţii D-Tale de un odios atentat, reprobat cu 

aceeași energie de consciința publică ca și de dreptatea 

legii, Regina și Ei dorim a-ți arătă cât inimile N6stre 

împărtășesc veselia şi iubirea generală care te încunjură 

şi cât de ferbinte unim urările Nostre ca Providența să 

vegheze asupra înțeleptului patriot, să dea putere agerului 

bărbat de Stat, stimatului și iubitului Român, care, împreună 

cu tovarășii săi de lupte și de silințe, vede astădi încunu- 

nată marea operă naţională, la care şi Ei sunt mindru 

și fericit că am putut conlucră.
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Primesce dar, în acestă împrejurare, felicitările sincere  Mart. 22 (3) 

din partea Reginei și din partea Mea, și fii pururea în- 

credințat de nemărginita. afecțiune ce-ţi păstrez. 

CAROL. 

Ducuresci, 22 Marhe 1887. 

La felicilările Consiliului municipal al Capitalei, Maiestatea 
Sa răspunde: 

Domnule Primar, 

Am ascultat cu cea mai vie plăcere, Regina și Ei, 

felicitările sincere ce Ne-aţi rostit în numele Consiliului 

comunal al capitalei, și suntem fericiți a ave acestă oca- 

siune spre a exprimă, prin D-Vâstre, întregei poporaţiuni 

bucurescene recunoscința Nâstră pentru căldurâsele mani- 

festaţiuni, pentru ovaţiunile : dilnice, ce Ni sai adus în 

decursul unei septămâni întregi. Eră sciut că inima acestui 

oraș, care este şi inima țării, tresaltă ea mai întâi la 

tâte faptele măreţe, comunicând puternica sa vibrațiune 

întregei Românii ;, dar nici odată aceste patriotice senti- 

mente ale capitalei nu s'aă arătat întrun mod mai strălucit 

decât cu prilegiul memorabilului act săvirșit de Corpurile 

legiuitore, consacrat de Guvern și aclamat de naţiune. 

Neștersă dar va fi pentru Noi amintirea acestor dile de 

sinceră și generală bucurie, și urăm acestui iubit oraș, 

in care se concentră tot ce sufletul Nostru a simțit pe 

pămintul românesc, ca el să înainteze necurmat pe calea 

stăruitore a desvoltării și a progresului, să devie din ce în 

ce mai mult demn de rangul său, de capitala unui Stat 

care și-a luat locul ce i se cuveniă, și ca Bucurescii să 

fie cea mai prețiosă podobă a Regatului României. 
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La felicitările corpului profesoral și învăţătorese, condus de 

Rectorul Universităţii, Maiestatea Sa răspunde: 

Cuvintele ce-Mi adresați în numele corpului profesoral 

ai un deosebit preț pentru Mine și, împreună cu Regina, 

v& mulțumesc pentru urările ce Ne aduceți în acestă so- 

lemnă împrejurare. Intradever, o nouă eră a început pen- 

tru România în diua de 14 Martie 1881. În acea qi aii fost 

încoronate silințele seculare, dorințele cele mai vii ale Ro- 

mânilor. Dar tot din acea di încep nout și nu mai puţin 

mari datorii pentru noi: acelea de a păstră și a consolidă 

ceea ce am câştigat cu atâtea greutăți. Indeplinirea acestor 

datorii va fi cu atât mai mult înlesnită, cu cât toți cetățenii 

români vor sci a iubi şi a respectă libertatea şi ordinea, 

munca și sciința. Aceste deprinderi, cari sunt temelia unui 

Stat bine întocmit, corpul didactic trebue să le sădescă în 

inimele tinerelor generaţiuni, dacă voim să pregătim pentru 

România viitâre cetățeni în stare de a culege și păstră 

neatinsă moștenirea care o vor primi de la noi. Sunt con- 

vins că corpul didactic va sci în tot-deauna a insuflă ju- 

nimii principii morale, sănătâse și patriotice, arătându-se 

ast-fel demn de marea sa misiune, de greua sa răspundere, 

și viitorimea își va aminti cu recunoscință numele înve- 

țătorilor celor buni, precum ai rămas nemuritâre numele 

lui Lazăr şi ale celor cari, împreună cu dînsul, au lucrat 

la deşteptarea nemului românesc. 

La felicitările Curţii de Apel din Bucuresci, ale Tribunalului 

Tifov, ale Eforiei Spitalelor civile, ale Băncii Naţionale, ale Cre- 

ditului funciar rural, ale Creditului funciar urban, ale funcţio- 

narilor din Ministerii şi ale tuturor autorităţilor din capitală
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pendinte de Ministerii, conduse de Președintele Consiliului de 
Ministri, Maiestatea Sa răspunde: 

Domnule Președinte al Consiliului, 

VE mulțumim, Regina și Ei, de frumâsele cuvinte ce 

Ne adresaţi în numele Guvernului, în numele tuturor autori- 
tăților publice. Dacă prin înțelepciunea bărbaţilor de Stat, 
prin chibzuirile mature și prevădătâre ale 6menilor po- 

litici, se pote întrun Stat ajunge la mari resultate națio- 

nale, aceste resultate nu se desvoltă și nu se întăresc de- 

cât cu munca dilnică și stăruitâre, cu zelul și activitatea 

tuturor impiegaților publici, cari trebue să se pătrundă că 

de la consciințiosa și stricta îndeplinire a datoriilor lor 

depinde ordinea, prosperitatea și puterea patriei. Dacă 

dar România, prin devotamentul tuturor fiilor ei, a putut 

ajunge la posițiunea la care s'a înălțat astădi, acum, ca Re- 

gat, ea are și mai mult trebuință de acest devotament, spre 

a menține cu ondre locul ce a ocupat, și esemplul tre- 

buesce dat, mai inainte de toți, de acei cari sunt servitorii 

Statului, de acei cari trebue să se mindrescă cu acest 

nume, de acei cari trebue să dovedescă că sunt demni de 

dinsul. Nu ME îndoesc că împiegații români, cari ai dovedit 

că prin inteligență, prin instrucţiune, prin iubirea binelui co- 

mun pot egală pe ori-cari alții, se vor pătrunde și mai 

mult de marile datorii cari le incumbă și, stimaţi și respec- 

taţi ei înșiși, vor face să se stime și să se respecte și mai 

mult Regatul României. 

Representanţii la Bucuresci ai Italiei, Angliei şi Franciei 
presintă Maiestăţii Sale felicitările Guvernelor lor. 

Representanţii la Bucuresci ai 'Țărilor-de-jos, Austro-Ungariei, 

Rusiei și Germaniei presintă Maiestăţii Sale felicitările Guver- 
nelor lor. 

Representantul la Bucuresci al Statelor-Unite din America 

de Nord presintă Maiestăţii Sale felicitările Guvernului Ssii. 

1881 
Mart. 22 (3) 

23 (4) 

24 (6) 

26 (7)
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Se aprobă convenţiunea consulară încheiată cu Belgia la 31 

Decembre 1880. 

Administraţiunea salinelor Statului se unesce cu administra- 

ţiunea Regiei tutunurilor. 

Maiestatea Sa asistă la inaugurarea Cassei de economii. 

Se suprimă privilegiul de port-frane acordat orașului Tulcea. 

Majestatea Sa presid&ză şedinţa de închidere a sesiunii gene- 

vale a Academiei Române. 

Maiestatea Sa adresâză Preşedintelui de Consilii următorea 

seris6re: 

Scumpul Dei Preşedinte al Consiliului, 

Proclamarea Regatului României a fost indemnul spon- 

taneii şi puternic al unei mișcări generale de mulțumire 

în t6tă țera; pe lângă nestirşitele şi imposantele manife- 

staţiuni ale capitalei, am primit din tote orașele și din co- 

munele rurale cele mai depărtate sincere, leale și căldurose 

felicitări pentru actul de la 14 Martie. Acesta este încă 

o nouă dovadă de viul simţ: politic al națiunii, care a în- 

țeles câtă mare chezășuire pentru viitorul ei cuprinde de- 

finitiva stabilire a României în rindul Statelor monarchice 

şi constituționale, și arată tot de-odată că, prin unanima 

lor decisiune, Corpurile legiuitore ai fost fidelul inter- 

pret al voinţei țării și au urmat avintului dat de dinsa. 

Ne este peste putință, Reginei și Mie, a exprimă tuturor 

şi ast-fel cum am dori mulțumirile Nâstre pentru măguli- 

torele sentimente ce Ni sai dovedit și cu acâstă ocasiune. 

Te rog pe D-Ta să te faci mijlocitorul Nostru către tote au- 

toritățile, către toți cetățenii, și să le arăţi cât am fost de 

adinc mișcaţi de aceste preți6se demonstrațiuni de iubire 

şi de devotament către Noi, demonstraţiuni a căror amin- 

tire va fi pururea păstrată în inima Nostră recunoscătore. 

Primesce, te rog, scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

asigurarea stimei și afecțiunii ce-ţi păstrez. 

CAROL. 

Bucuresci, 3 (7) Aprilie 1851.
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Generalul de divisiune Principele Ioan Ghica, încetat din 
vi6ţă, se înmormintză cu mari onoruri. 

Se promulgă legea asupra străinilor. 
Academia Română este autorisată a primi legatul de 25.000 

lei lăsat ei de r&posatul Teodor Veisa. 
Guvernul este autorisat a face o emisiune de rentă 3%/, până 

la 152 mili6ne lei: pentru conversiunea obligaţiunilor domeni- 
ale (56.022.000), pentru acoperirea cheltuelilor de construeţiu- 
nea căiei ferate Ploesci-Predel (34.350.351) şi pentru stingerea 
deficitelor constatate la închiderea eserciţiului anului 1876 
(31.077.726). | 

Se crează al 5-lea regiment de artilerie cu 5 baterii montate 
și una călărâţă. Artileria teritorială se organisâză în 14 baterii, 
numite după localităţile unde se află, și compania uvrierilor de 
artilerie de la Arsenal se împarte în dou& companii. Se în- 
fiinţâză încă 2 escadrâne de tren şi o companie sanitară la 
Iași. Regimentul 12 de călărași iea numirea de regiment de gen- 
darmi. Se desființeză compania şi direcțiunea pulberăriei 6stei. 
Arsenalul flotilei, organisat în anul 1879, va continuă a se admi- 

nistră ca corp în parte și este pus sub ordinele şefului flotilei. 
Se înfiinţâză două locale de carantină la porturile Sulina şi 

Constanţa. 

Conferinţa Ambasadorilor din Constantinopole notifică Tur- 
cici și Greciei hotăririle sale privitâre la frontierele turco- 
gvecesci. Ambele ţări se supun acestor hotăriri. 

La Paris se deschide congresul monetar. 
Se promulgă legea pentru înstrăinarea unei părţi din bunu- 

rile Statului și răscumpărarea embaticurilor. 
Demisionând Guvernul, noul Ministeriii (al XVI-lea) se for- 

m6ză ast-fel: Dimitrie Brătianu, Președinte al Consiliului 
şi Ministru al Afacerilor străine; Generalul G. Slăniceanu, 
Ministru de Răsboii; Eugenii Stătescu, Ministou de Interne; 

Colonelul Dabija, Ministru al Agriculturii, Comerciului și Lu- 
crărilor publice şi ad-interim la Finanţe; M. Pherechide, 
Ministru de Justiţie; V. Alexandrescu-Urechiă, Ministru 
al Cultelor și Instrucțiunii publice. 

D-l Dimitrie A. Sturdza e numit Ministru de Finanţe. 
In Rusia se începe o gână contra Evreilor. 
Se votâză construcţiunea căiei ferate Adjud-Ocna. 
Principele Alexandru al Bulgariei cere suspendarea Con- 

stituțiunii, ceea ce şi obține prin votul Sobraniei. 
Archiducele Rudolf, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, 

se căsătoresce cu Principesa Stefania, fiica Regelui Belgiei. 
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Impăratul Rusiei Alexandru III proclamă printr'un mani- 

fest menţinerea neşștirbită a puterii absolute. 

Comitele Loris-Melikofi demisionâză și Comitele Igna- 

tieff e numit Ministru de Interne al Rusiei. 

Alteța Sa Principele moştenitor de Hohenzollern, îm- 

preună cu fiii săi Ferdinand și Carol, sosese în ţeră pen- 

tru a participă la serbările încoronării și descind la Palatul 

din Cotroceni. 
Maiestatea Sa primesce în audienţă oficială pe Locotenent- 

Feldmareșalul Bauer, comandant de corp al Transilvaniei şi 

trimis extraordinar al Imp&ratul Austriei și Rege apostolic al 

Ungariei, venit să participe la serbările încoronării. 

Se institue ordinul «Cor6na României». 

La ceremonia încoronării, săvîrşită cu mare splendâre și în 

entusiasmul poporului, asistă Alteța Sa Principele Leopold 

de Hohenzollern cu fiii săi Ferdinand şi Carol, Loco- 

tenent-Feldmareșalul Bauer, trimis extraordinar al Austro- 

Ungariei, cu suita sa, întreg Corpul diplomatic, tâte autorităţile 

înalte ale ţării și 4.000 delegaţi din t6tă ţâra. 

Luând în primire corâna din mânile Președintelui Senatului, 

Maiestatea Sa Regele rostesce următârele cuvinte: 

Serbarea de astădi consacră o epocă de cinci-spre-dece 

ani, plină de lupte grele, de fapte mari. Sub puternicul 

scut al Constituţiunii, România a crescut, sa desvoltat, 

Sa întărit. Stăruința naţiunii, vitejia armatei și credința 

care am avut-o în bărbăţia poporului aă împlinit dorin- 

țele nâstre cele mai ardânde prin proclamarea Regatului, 

care este garanția cea mai sigură pentru viitor. Primesc 

dar cu mîndrie, ca simbol al independenței și al tărici 

României, acestă corână, tăiată dintrun tun stropit cu 

sângele vitejilor noștri, sfințită de biserică. Ea va fi păs- 

strată ca o comâră preţi6să, amintind momentele grele 

şi timpurile gloriâse ce am străbătut împreună; ea va 

arătă generaţiunilor viitâre voinicia Românilor din est-timpi 

şi unirea care a domnit între eră și Domn. Pentru Re- 

gina și pentru Mine însă, corâna cea mai frumâsă este
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și rămâne dragostea și încrederea poporului, pentru care 

navem decât un gând: mărirea și fericirea lui. 

Să ne unim dar în faţa acestor steguri, cari ai strălucit 

pe câmpul de ondre; în fața acestei corâne, emblemă a 

Regatului, împrejurul căreia națiunea stringă-se, ca oş- 

tenii imprejurul drapelului; în fața acestei măreţe mani- 

festații, pentru care țera întregă a alergat în capitală 

spre a fi martoră acestei di fericite, să ne unim în stri- 

garea scumpă inimilor n6stre şi care va găsi un r&sunet 

puternic în acest loc sfințit prin proclamarea celor mai 

insemnate acte: Să trăiască iubita nâstră Românie, astădi 

încoronată prin virtuțile sale civice şi militare! 

Cortegiul istorie şi alegorie al grupurilor artei, comerciului, 
industriei şi societăţilor defileză inaintea Maiestăţilor Lor Re- 
gele și Regina. 

Maiestatea Sa trece în revistă înaintea statuei lui Michaii-Vi- 
tâzul trupele din garnis6nă. 

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 
Se promulgă Codicele de justiție militară. 
Maiestatea Sa adresză Preşedintelui de Consiliit următârea 

serisâre : 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Cu ocasiunea serbării încoronării Ni sati mărturit, Re- 

ginei și Mie, sentimentele cele mai sincere, cele mai no- 

bile și mai dui6se ale iubitului Nostru popor. Pe lângă 

delegaţiunile venite din tâtă țera în capitală spre a Ne 

exprimă urărilor lor în diua de 10 Maiă, am primit prin 

telegrame și prin adrese, prin dedicări literare și musi- 

cale, numerâse felicitări din fie-care oraș, din fie-care sat. 

Acesta este dovadă vie, cât România întregă a împărtășit 

cu capitala nâstră sentimentele de mulțumire şi de pa- 

triotică mîndrie, cari făceaă în acea di a săltă peptul fie- 

cărui Român, v&dând că A-Tot-Puternicul ne-a ajutat 

1881 
Mai 10 (22) 
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Maiii 15 (27) nouă, cești de astădi, a încoronă visul cel mai scump al 

naţiunii. Am fost cu deosebire fericit că iubitul Mei frate 

și tinerii Mei nepoți, și dinșii strîns legaţi cu tot ce simte 

şi mișcă acestă țeră, sai aflat printre noi în aceste so- 

lemne dile și au avut înainte priveliștea încrederii și afec- 

țiunii cu care România, fără deosebire, înconjoră Cor6na 

Nâstră, câștigată cu muncă și sacrificii bărbătesci. 

Am dori să Ne exprimăm mulțumirea direct și fie- 

căruia în parte; regretăm că acesta Ne este peste pu- 

tință, în faţa nesfirșitelor manifestațiuni ce Ni s'au adus. 

Te ragăm dar pe D-Ta, Domnule Președinte al Consi- 

liului, să fi interpretul Nostru către tote corpurile și au- 

toritățile Statului, către persânele de tote stările, atât 

păminteni cât şi străini, cari ai unit bucuria lor cu bu- 

curia generală a ţării, și să le arăţi la toți că amintirea 

acestor serbări naţionale și a dovedilor de dragoste către 

Noi, cari le-aii însoțit, va r&mâne etern vie în inimile 

Nâstre recunoscătore. 

Primesce, te rog, cu acestă ocasiune încredințarea. sti- 

mei și afecțiunii ce-ţi păstrez. 
CAROL. 

75 Mai 1987. 

Maiestatea Sa adresâză d-lui Constantin Porumbaru, 

Preşedintele comitetului central pentru arangiarea grupurilor 

istorice și alegorice, următârea serisâre: 

Domnule Preşedinte, 

Intre manifestațiunile de veselie generală, la cari ai 

dat loc serbările încoronării, una din cele mai frumose 

a fost acea organisată de asociațiunile şi grupurile in- 

dustriale și comerciale din Bucuresci, sub direcțiunea co- 

mitetului central care va ales de Președinte. Am admi- 

rat, împreună cu asistenții, reușita arangiare a acestei fes- 

 



    

15 

tivități care a întrecut chiar tâte așteptările, frumuseța 

procesiunilor și carelor alegorice representând diferitele 

ramure ale activității naţionale. 

La plăcerea privirii însă, care cu toţii am simţit-o, se 

adaoge încă un sentiment mai adinc, o mulţumire su- 

fletescă mai presus trec&târe. Acesta este convingerea 

că inteligenta nostră naţiune posedă întrinsa tâte apti- 

tudinile spre a păși cu vigâre pe calea muncii și a pro- 

ducțiunii; și fie ca plăcutul spectacol la care a asistat 

capitala să dea râde, să fie pentru viitor oglindirea de 

ce pot Românii să realiseze pe acestă cale și îndemn 

puternic pentru încordarea puterilor spre a ajunge pe 

câmpul activității economice la mărețele resultate, unde 

silințele n6stre ne-ai adus pe tărimul politic și militar. 

VE rog dar pe D-Vâstre, Domnule Președinte, care, 

împreună cu alți compatrioți meritanţi, v'ați devotat des- 

voltării și propășirii acestei binefăcătore și labori6se ac- 

tivități, să fiți către toți membrii comitetului cari au di- 

rigiat acestă serbare interpretul gratitudinei n6stre, și a 

arătă asemenea tuturor asociațiunilor de artiști, de in- 

dustriali, comercianți și meseriași, cari ai participat cu 

atâta bună-voință și în mod așă de spontanei la acestă 

frumosă manifestațiune, la care s'au asociat frățesce dife- 

ritele naționalități cari conlocuesc cu noi, cât de adînc 

mișcați și de mulțumiți am r&mas Regina și Ei de ne- 

obicinuita și pe deplin reușita serbare, care Ni sa oferit 

Nouă și ţării tot într'un timp. 

CAROL. 
75 Mazi 1887. 

Se aprobă introducerea în şcâle şi în cărţile didactice a re- 
gulelor ortografice adoptate de Academia Română. 

Maiostăţile Lor Regele şi Regina, însoţiţi. de Alteța Sa Prin- 

1884 
Maiii 15 (27) 

17 (29)



  

      

   

    

          

1881 
Maiii 17 (29) 

19 (31) 
20 (1) 

24 (5) 

25 (7) 

31 (2) 

Iunie 1 (13) 

O
 (20) 

(21) «2
 

17 (29) 

16 

cipele Leopold de Hohenzollern, asistă la alergările de 

cai organisate de Jockey-Club. 

Fraţii Daniel din Iași dăruesc Academiei Române 15.000 lei. 

Principii Ferdinand și Carol de Hohenzollern se în- 

tore în Germania. 

Interpelat în Senat asupra cestiunii Dunării, Guvernul pri- 

mesce un vot de încredere, 

Se aprobă convenţiunea pentru protecţiunea proprietăţii in- 

dustriale şi a mărcilor de fabrică, încheiată cu Belgia la 24 

Februarie 1881. 

Principele Sârbii visitâză Curțile din Viena, Berlin şi St. 

Petersburg, pentru a propagă idea proclamării Serbiei ca 

Regat. 

Adunarea Deputaţilor trece la ordinea dilii asupra diferitelor 

interpelări relative la cestiunea Dunării. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina presidâză solemnitatea dis- 

tmibuirii recompenselor la premiaţii esposițiunii de arte şi in- 

dustrie organisată de societatea «Concordia Română». 

Alteța Sa Principele Leopold de Hohenzollern, însoţit 

de Maiestăţele Lor Regele și Regina, pl6că la Sinaia şi de acolo 

prin Predâl spre Sigmaringen. 

Se promulgă legea pentru burse. 

Se promulgă legea pentru înfiinţarea casselor de Credit agricol. 

Demisionând întreg Guvernul, noul Ministeriii (al XVII-lea) se 

compune ast-fel: Ioan C. Brătianu, Preşedinte al Consiliului, 

Ministru de Finanţe și ad-interim la Răsboiit; C. A. Rosetti, 

Ministru de Interne; Eugeniii Stătescu, Ministru al Afacerilor 

străine; M. Pherechide, Ministru de Justiţie; Colonel Dabija, 

Ministru al Agriculturii, Comerciului și Lucrărilor publice; 

V. Alexandrescu-Urechiă, Ministrul al Cultelor și Instruc- 

țiunii publice. 

Se închide a doua sesiune a Comisiunii dunărene europene, 

fără ca membrii ei să fi putut căd6 de acord asupra for- 

mării comisiunii mixte. 

Maiestatea Sa inspectâză pe platoul de la Cotroceni bataliGnele 

1 şi 2 de geniii. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina presidâză solemnitatea aşe- 

zării petrei fundamentale la biserica Domna Bălașa. 

Maiestatea Sa asistă la esamenele șe6lei de comercii. 

Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod. 

Se promulgă legea pentru construcţiunea magasinelor de 

întreposit şi dockuri. 

Maiestatea Sa inspectză pe platoul de la Cotroceni regimen- 

tele 1 și 2 de artilerie.
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Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mosagii Regal: Iunie 18 (30) 

Domnilor Senalori, 

Pomnilor Deputaţi, 

Labori6se şi pline de binc-cuvîntate râde ai fost lu- 
crările D-Vâstre legislative în sesiunea care se încheie 
astădi. După ce aceste Corpuri legiuitâre, ecoii fidel al 
solicitudinii de care este însufleţită națiunea întrâgă pentru 
asigurarea şi întărirea edificiului săi politie, ai dat o mai 
nare precisiune preseripţiunilor constituţionale cară regu- 
l6ză succesiunea la Tron, tot lor le-a fost reservat a îm- 
plini dorinţa cea mai ferbinte a generaţiunilor ce ne-ait 
preces, a realisă aspiraţiunile cele mai înalte ale lungilor 
vâcuri de sacrificii şi suferinţe ale Românilor, reînălțând 
patria la locul ce i se cuveniă între State. Urmând menirik 
lor de a fi pururea în fruntea marilor mișcări patriotice ŞI 
naţionate, Senatul şi Camera intrară în ivesistibilul avînt 
de care t6tă suflarea românâscă eră cuprinsă şi, într”o im- 
posanţă şi mărâţă unanimitate, proclamară România Regat. 
Acestă unanimitate, dovadă nouă a caldei iubiri de ţâră şi 
adîncului simţ politie al poporului nostru, când este vorba 
de existenţa şi siguritatea lui, ne-a atras şi mai mult stima 
în afară; şi tâte Puterile, grăbindu-se a recunâsce cu sim- 
patie actul săvîrşit de Corpurile legiuitâre şi aclamat de 
naţiune, ai vădut într'însul o garanţie mai mult pentru 
interesele păcii și civilisaţiuniă în regiunile Europei răsă- 
ritene. 

Ondre dar D-Vâstre, Domnilor Senatori şi Domnilor De- 
-Putaţi, cari aţi putut înscrie în istoria ţării acest act solemn. 

Faptelor mari însă, evenimentelor importante, cari prin 
proporţiunea lor întrec cadrul obicinuit al vieţii dilice 
a unui popor, Providența le mână cursul, inteligența şi 
patriotismul aleşilor şi conducătorilor naţiunii le însâmnă 
ora realisării. In laborea însă de tâte dilele spre înlătu- 
rarea lipsurilor și îndeplinirea îmbunătăţirilor permanente 
de cari o societate are nevoe, mai rămâneati încă mari 
şi anevoi6se sarcine pentru mandatarii ţării. Aceste sarcine 
aţi sciut a le împlini cu zel şi activitate în cursul acestei 
sesiuni. 

Prin legi bine chibzuite, aţi dat, Domnilor Senatori şi Dom- 
Trei.qeci de an! de Domnie, II. 

a 

dot let
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nilor Deputaţi, satisfacţiune multiplelor cerinţe ale Statului. 

Proprietatea funciară a primit o ușurare şi un noi avînt 

spre prosperitate, puindu-i la disposiţiune mijl6cele de a 

ofectuă conversiunea serisurilor funciare și a ajunge ast- 

fel la scăderea dobândilor. S6rta poporaţiunii agricole, a 

numerâsei şi muncitârei clase a țăranilor, care cu drept 

cuvînt s'a numit temelia Statului, a aflat şi dînsa cea mai 

iubitâre solicitudine din partea D-Vstre şi, prin întoemiră 

bune şi părintesci ca acea a Creditului agricol şi a transfor- 

mării gilelor de prestaţiune, cultivatoriă şi sătenii vor găsi 

înlesnirea de care ati nevoe pentru îmbunătăţirea traiului 

şi o mai mare desvoltare a ramurei celei mai bogate a 

producţiunii nostre naţionale. 

Comerciul nostru se va mişcă şi dînsul întrun cere mai 

larg şi mai roditor, prin deschiderea de nouă linii ferate, pe 

cari le-aţi votat, şi prin înfiinţarea intrepositelor, cari vor 

mări şi activă schimbul transacţiunilor. . 

Interesele economice, cari constituesc avuţia şi crese pu- 

terea unui Stat, ati avut t6tă îngrijirea D-Vostre. Dar nu 

mai puţin vaii îngrijit şi interesele morale ale naţiunii. 

Credinţa religi6să şi cultul amintirilor istorice înalţă inima 

şi dait unui popor tărie, spre a păşi cu încredere spre 

viitor. Conduşi de aceste idei, aţi dat Guvernului mijloce 

spre a reclădi biserici, a repară mănăstiri, a se întreţine 

monumente, cari sunt glasul unui trecut de care cu drept 

ne putem îăli. 

In fine armata, braţul puternic al României, scutul on6rei 

şi al siguranţei sale, a avut ca în tot-deauna locul ce i se 

cuvine în mintea şi inima unor legiuitori înţelepţi şi pre- 

vădători, şi D-Vâstre i-aţi dat ce i-a fost mai indispensabil 

spre a asigură tăria şi a desvoltă organisaţiunea ei. 

Tâte aceste îmbunătăţiri nu s'au putut realisă decât 

graţie bunei cumpăniri ce aţi dat finanţelor n6stre şi a 

sitmaţiunii atât de prospere, în care ne aflăm sub acest 

raport şi care a făcut ca creditul Statului să se ridice la 

înălţimea la care nu ajunsese nică odată până acum. 

Pontru tâte aceste dar, Domnilor Senatori şi Domnilor 

Deputaţi, ve mulţumesc în numele țării, în numele Meii, şi 

aceste mulțumiri, cari le audiţi astădi do la Mine, vă vor fi 

şi mai proţiose când le veţi primi din partea acelora cari 
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v'ait onorat cu în“rederea lor, întorcându-vă la căminele 
D-Vâstre. Acolo, reluând ocupaţiunile particulare pe cari 
lo-aţă lăsat spre a vă consacră binelui comun, veţi adună 
nou& puteri, spre a duce înainte opera de consolidare şi 
de înflorire a junelui nostru Regat, şi la reîntilnirea 
nGstră viitâre, ca şi la despărţirea de acum, să ne unim 
în strigătul: Să trăiască România! 

Sesiunea Corpurilor legiuitâre este închisă. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Finanţe şi 
ad-interim la Resbel, L C. Brătianu; Ministrul de Interne, 
C. A. Rosetti; Ministrul Afacerilor străine, Eu geniu Stăte- 
scu; Ministrul de Justiţie, M. Pherechide; Ministrul Agricul- 
turii, Comerciului și al Lucrărilor publice, Colonel N. Dabija; 
Ministrul Cultelor și al Instrucțiunii publice, V. A. Urechiă. 

18 Iunie 1881, Bucuresci. 

Maiestatea Sa asistă la esamenele şedlei profesionale de fete 
şi la o serbare musicală a elevelor de la Conservatorii. 

Se promulgă Codicele silvic. 
Se promulgă legea pentru înfiinţarea de spitaluri rurale. 
Maiestatea Sa inspectâză pe platoul de la Cotroceni regimen- 

tul 2 de roșiori. 
Guvernul este autorisat să facă contractări până la 44, mi- 

liGne Lei pentru completarea materialului de răsboii al arma- 
tei. De asemenea sunt autorisate Statul, judeţele și comunele, 
să contracteze împrumuturi pentru construire de localuri 
necesare șe6lelor, spitalelor, casarmelor, penitenciarelor, doc- 
kurilor etc. 
Guvernul e autorisat să convertâscă obligaţiunile 6*/, (Schuld- 

verschreibungen) ale Societăţii căilor ferate române. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina visiteză lucrările de canali- 

sarea Dimboviţei. 
Maiestatea Sa Regele visit6ză șe6la Societăţii pentru înv&- 

țătura poporului român. Maiestatea Sa Regina asistă la esame- 
nele anuale ale asilului Elena-Dâmna. 

Se promulgă legea pentru esposiţiunile și concursurile agr:- 
cole şi industriale, i . 

Se aprobă construcţiunea liniilor ferate Buda-Slănic şi Câm- 
pina-Doftana. 

Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele şedlei militare, Ma- 
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iestatea Sa Regina asistă la esamenele Institutului damelor en- 

glesc și ale asilului Elena-Dimna. 

Cu ocasiunea distribuirii premielor la elevii din șe6lele pri- 

mare, săvîrşită în palatul Universităţii, Maiestatea Sa Regele 

rostesce următârele cuvinte: 

Domnilor, 

Sunt fericit că Mi se dă astădi ocasiunea să ve mul- 

țumesc pentru zelul și activitatea, ce puneţi în îndeplini- 

rea importantei D-Vâstre misiuni. Constat cu o vie sa- 

tisfacțiune că sunteţi pătrunși de însemnătatea serviciilor 

ce aduceți țării, căci prin răspândirea primelor elemente 

ale învățămîntului asiguraţi temelia, pe care se pote ri- 

dică cu soliditate edificiul social al unui popor luminat. 

Urmaţi cu același devotament lucrarea începută, și toți 

v& vor fi recunoscători de munca prețiosă cu care veţi 

f contribuit la binele general. Solicitudinea Guvernului 

și a municipalități pentru opera ce vă este încredințată 

se aplică a vă procură mijlâcele materiale, și în special 

localuri cuviinci6se: putem privi cu mindrie șc6lele dejă 

construite de municipalitate în condițiunile cele mai fo- 

lositore. 

Iubiţă copii, 

Mai toți dintre voi vați silit să ascultați de poveţele pă- 

pinților și dascălilor; voi, cari v'aţi folosit mai mult de lec- 

ţiunile școlei, veți primi astădi r&splata ostenelei vostre. 

Urmaţi şi în viitor a ascultă consiliile ce vi se dai; lucraţi 

cu aceeași silință, şi ast:fel veţi face fericirea părinților 

voştri și veţi asigură un viitor mai bun pentru voi înșive. 

Felicit pe cei incununați astădi, și urez ca cei mai puțin 

fericiți de astă dată să aibă mai bun succes anul viitor. 

La Societatea de tir, arme şi gimnastică, Maiestatea Sa îm- 
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parte recompense la persânele cari s'a distins la concursul 
general. 

Maiestatea Sa Regina asistă la împărţirea premielor elevelor 
șc6lei Elisabeta. 

Maiestatea Sa Regina presidâză solemnitatea distribuirii pre- 
mielor elevelor secundare și primare de fete. 

Cu ocasiunea distribuirii premielor elevilor din șe6lele se- 
cundare, Maiestatea Sa rostosce următorele: 

Domnilor, 

Diua împărțirii premielor este sărbătorea cea mai so- 
lemnă a tinerimii studi6se: ea însemneză în fastele șcâlelor 
cea mai frumâsă r&splătire pentru acei cari sai distins 
prin silință și prin labâre în cursul anului; ea oferă un 
puternic îndemn acelora cari au fost biruiţi în lupta pen- 
tru învățătură, spre a fi biruitori la rîndul lor. Simt dar 
o vie mulțumire când pot presidă o asemenea solemni- 
tate, în care aflu ocasiunea de a împărtăși bucuria tine- 
rilor premiaţi, mîndria părinților și satisfacțiunea profeso- 
rilor. 

Cuvintele și promisiunile, ce-Mi adresați în numele cor- 
pului didactic, Imi sunt forte prețisse și vă mulțumesc 
din suflet. | 

Mari şi invederate sunt progresele ce țera a făcut; în 
scurt timp sai realisat dorințele cele mai ardinte, spe- 
ranțe neașteptate, pentru împlinirea cărora generațiuni în- 
tregi au lucrat cu încredere, ai luptat cu bărbăție, ai 
suferit cu răbdare. Astădi avem o patrie rezemată pe te- 
melii solide, un viitor asigurat, și fie-care Român cu sa- 
tisfacțiune pâte dice: Suntem Regatul cel mai tintr, deși 
nu cel mai mic; lucrăm și luptăm însă, ca din punctul 
de vedere al instrucţiunii, să nu fim nici odată cei din 
urmă. Precum radele încălditore ale sârelui lucesc pe Ro- 
mânia mai înainte decât pe multe alte țări, asemenea cul- 
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tura nstră —sore intelectual —să proiecteze mai imediat 

asupra poporelor r&săritene radele sale binefăc&tore. 

Acea stintă moștenire, care este puternicul adăpost al 

n&mului românesc, trebue să fie păstrată neatinsă și gelos 

păzită de noi, desvoltată și întărită de generațiunile vii- 

tre. Misiunea acelora. cari sunt chemaţi a formă aceste 

generațiuni este dar înaltă şi frumâsă, însă și plină de res 

ponsabilitate ; — deci grija şi solicitudinea pentru tinerimca 

nostră trebue să fie stăruitore, neîncetată. Să sădim în 

inimile ei sentimentul datoriei către țeră și mai înainte de 

tote iubirea de patrie. 

Am avut și în anul acesta ocasiunea de a ME convinge 

de progresele ce instrucțiunea publică a făcut în diferitele 

ei ramure, și am constatat cu o deosebită plăcere silința 

și aptitudinea tinerilor şcolari. Sunt convins, că prin o schim- 

bare de metodă, adecă deșteptând puterea intelectuală și 

mai ales facultatea de a judecă a școlarilor, se pote ob- 

țin€ un însemnat resultat, fiind-că prin esercițiul numai 

al memoriei se slăbesc cele-lalte facultăţi, cari se cere să 

fe desvoltate în mod armonic, și se uită mai târdii în 

parte ce sa învățat cu multă ostenelă. Invățătura ast-fel 

îndreptată va deveni mai plăcută pentru profesori și mai 

variață pentru școlari; ea va fi o raționare sciințifică și 

va ascuți mintea fie-căruia. 

Cred că acestă observaţiune este împărtășită și de D-V6- 

stre, Domnilor profesori, și de consiliile întocmite de astă 

dată pentru a controlă în mod serios resultatele dobân- 

dite de tâte șcâlele secundare. 

Trebue să fim recunoscători membrilor acestei comisiuni 

esaminatâre, care a împlinit cu multă bună-voință acestă 

sarcină și care a arătat cât fie-care Român este pătruns 

de marea însemnătate a învețămintului public.
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Imi r&mâne a vE mulțumi, Domnilor profesori, pentru 
zelul și activitatea cu care aţi împlinit nobila misiune ce 
vE este incredințată; urmați tot-deauna cu iubire Și stă- 
ruință pe acestă cale și căutați r&splata ambițiunii vâstre 
in Satisfacțiunea intimă de a formă o generațiune virilă şi 
patriotică pentru viitor. 

lar voi, iubiţi elevi, veniţi acum Și primiți recompen- 
sele ce aţi câștigat prin silința, și ostencla vâstră. Fie ca 
cununele și încuragiările ce primiţi astădi să v& amintescă 
în tot-deauna, că numai prin muncă, prin onestitate și prin 
respectul religiunii și al legilor țării, pote. cine-va deveni 
un membru folositor pentru societate. 

Maiestatea Sa Regina visitâză asilul Elena-Dâmna. 
Maiestatea Sa Regele visitâză stabilimentul Surorilo» de ca- 

ritate. 
Se aprobă convenţiunea de comereiii încheiată cu Germania 

la 14 Noembre 1877. 
Adunarea Deputaţilor decide a se așeză în sala şedinţelor 

sale busturile fraţilor Ştefan, Nicolae și Alexandru Go- 
lescu, al Generalului Magheru și al lui Grigorie Canta- 
cuzino. 

Se înființâză o șe6lă de fii de militari la Craiova. 
Archiducele Eugen, venind la Braşov, face o visită Maiestă- 

ților Lor la Sinaia. 
Se. aprobă convenţiunea pentru asistenţa judiciară, încheiată 

cu Belgia la 20 Februarie (4 Martie) 1881. 
Se institue în Bucuresci un atelier pentru confecţiunea îm- 

brăcămintei armatei, condus de un ofițer superior, 
Tribunalul din Berlin admite schimbarea acţiunilor Societă- 

ţii de căi ferate române în obligaţiuni de Stat române. 
Se promulgă legea asupra timbrului și înregistrării. 
Comitele Iuliu Andrăssy e primit în audiență la Sinaia 

de Maiestăţile Lor Regele şi Regina. 
Maiestatea Sa inspecteză tabăra de la Cocoresci. 
Imp&ratul Germaniei și al Rusiei aii o intrevedere la Danzig, 
Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea aniversării luării 

Griviței, care se face în curtea casarmei din Sinaia. 
Alteța Sa Regală Principesa Iosetina de Hohenzollern 

soşesce la Sinaia, 
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Maiestatea Sa asistă la manevrele trupelor din tabăra de la 

Cocor&sci. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteța Sa Regală 

Principesa Iosefina de Hohenzollern, sosesc în capitală. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina, împreună cu Alteța Sa Regală 

Principesa lose fina, visiteză Metropolia. 

Maiestatea Sa inspectâză la casarma Malmeson batalionul şi 

escadronul de cadre. 

Ministrul de externe al Austro-Ungariei, Baron Haymerle, 

încetâză din vi6ţă. După un interim purtat întâiii de Szlâvy, 

apoi de Kâllay, e numit Comitele Kâlnoky Ministru al Afa- 

cevilor străine. 

Batalionul şi escadronul de cadre înfiinţate la Bucuresci se 

suprimă. 

Se înfiinţâză o şe6lă de marină. 

Alteța Sa Regală Principesa losefina de H ohenzollern, 

însoţită până la Turnu-Severin de Maiestăţile Lor Regele și 

Regina, se întârce în Germania. 

Maiestatea Sa inspectâză la Turnu-Severin regimentul 17 de 

dorobanţi, artileria teritorială, casarma dorobanţilor și a călă- 

vaşilor, regimentul 9 de călăraşi și arestul judeţen. 

Maiestatea Sa Regina visitâză în același timp biserica Gre- 

cescu și școlele de fete din acel oraş. 

Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern 

adresâză Președintelui de Consilii următorea scris6re: 

Dommule Preşedinte, 

Cu cea mai vie părere de răi am părăsit Ţâra-Româ- 

n6scă, unde am găsit o primire care a mişcat adînc inima 

mea de mamă. | 

M'am convins pe mine însămi de iubirea ce Românii 

aă pentru scumpul mei. fiii, şi acestă convingere mă îace 

fericită și mîndră. 

Voiii păstră neștârsă amintirea timpului ce am petrecut 

în scumpa şi frumâsa vâstră eră, căreia Regele şi Re- 

gina aparţin cu inima şi cu sufletul. 

Nu voii uită nică odată dovedile de simpatie cordială, 

ce capitala a bine-voit a-mi arătă şi la cari aii luat pare 

cu atâta căldură locuitorii din tote părţile ţării pe unde 

am trecut. i 
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Vă rog, Domnule Preşedinte, fiţi interpretul simţemin- 
te:or Mele de profurdă recunoscință către toţi acoia cari 
ai ţinut să-Mi probeze iubirea şi devotamentul ce at pen- 
tru Regele, fiul Mei iubit. Acâsta oste cea mai dulce răs- 
plată a sacrificiilor ce România er ede, cu drept cuvînt, că 
am făcut pentru dînsa. 

Principesa de Jlohenzollern. 

Veinburg, 11 (23) Oclombre. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă Jai inaugurarea căică 
ferate Mărăşesci-Buzăiă. La banchetul dat cu acâstă ocasiuno, 
Maiestatea Sa ridică următorul toast : 

Domnilor, 

Celebrăm astădi o îndoită serbare: deschiderea unci 
linii de o mare însemnătate economică și Strategică, o 
linie mult dorită și a cărei lipsă a fost adinc simțită în 
anul 1877; inaugurarea întâiului drum de fer conceput, 
condus și isprăvit prin noi înșine. Salut cu mindrie Și bucurie 
acestă lucrare românescă. Mulţumesc tuturor celora cari 
aii contribuit la acestă frumâsă isbândă. 

Sunt 22 ani, când Comisiunea centrală puse aci, la 
Focșani, întâia s&mînță pentru Unire, nu sa gândit că 
în un timp așă de scurt un Stat puternic ar răsări, că 
un Regat ar înflori, care va străluci departe peste hotarele 
țării prin virtuțile sale politice şi militare, prin progresele 
sale economie. 

Sunt 12 ani când întâiul car de foc străbătă câmpiile 
frumâse, holdele bogate ale României; nu se prevedeă 
că în timp așă de scurt vom lucră și exploată singuri, 
prin propriile n6stre mijlâce, drumurile de fer ; că vom 
fi deplin stăpâni ai acestei mari artere a civilisațiunii, care 
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succese strălucite, progrese însemnate, dobândite prin noi 

înşine. Da, prin noi înșine! Aceste mindre cuvinte, cari 

impodobesc Corâna României, trebue să fie săpate în inima 

fie-cărui Român. Trebue ca ele să fie căl&uza nâstră, fiind-că 

ele ne vor da tărie în a învinge tote greutăţile; ele ne 

vor da încredere în viitor. 

Inchin acum acest pahar în ondrea întâiului drum de 

fer făcut de noi, acestă nouă legătură oțelită între Moldo- 

veni şi Munteni, cari și-ati dat peste Milcov o mână fră- 

țescă, punând ast-fel o temelie nesfărâmată, pe care sa 

ridicat România unită, scumpa n6stră patrie! 

Inchin acest pahar în onrea geniului român! In amin- 

tirea recunoscătâre către aceia cari ai lucrat, luptat și 

suferit pentru nemul românesc! 

Să trăiască România, ridicată cu sborul vulturului, simbolu 

nostru, la o înălțime la care nici un virtej n'o pote sgudui! 

La Focşani, Maiestatea Sa Regele trece în revistă trupele 

din garnis6nă, visit6ză localul noului liceii, arestul preventiv 

şi penitenciarul. Maiestatea Sa Regina visit6ză şeâla de fete. 

Maiestăţile Lor oferă un prând de gală la Palatul din ca- 

pitală, Generalului Neriman Khan, trimis extraordinar al 

Şahului Persiei. 

Părechia regală italiană face la Viena o visită Casei imperiale. 

Maiestatea Sa Regina adresâză Ministrului de Interne urmă- 

t6rea scris6re: 

Domnule Ministru, 

Țera n6stră, după ce a străbătut greutăţile care-i stau 

impotrivă spre a ajunge la deplina sa ființă de Stat, a 

intrat acum cu pași și mai hotăriți pe calea pacinică și 

roditâre a muncii şi desvoltării resurselor sale proprii. 

Netăgăduită este solicitudinea și viul interes, care sa 

deșşteptat astădi la noi în tote spiritele luminate și pre- 
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pr 
văde&târe pentru tot ce se atinge de cestiunile economice 

.și de producțiunea n6stră naţională. 

Precum în măreții noștri munți, în codrii noștri înver- 
diți, călătorul întimpină nenumerate pirae Şi Isv6re, cari, 
întranite în rîuri, dai vicță și bogăţie mănâselor nâstre 
câmpii, tot ast-fel și activitatea şi laborea poporaţiunilor 
nostre în genere, și în special gospodăria casnică a har- 
nicelor nâstre țărance, dai nascere la un mare număr 
de industrii, în cari istețimea minţii se mărită în modul 
cel mai surprind&tor cu gustul şi simțul frumosului. Ţe- 
seturile nostre țrănesci, velințele și plocaturile, portul 
nostru național chiar, cusăturile sale gingașe, cu armo- 
nia artistică a culorilor sale, fac admirațiunea străinilor. 

T6te aceste mici isvâre de producţiune, cari la mulți 
par neinsemnate, ar put, întrunite și bine dirigiate, să 
sape o albie adincă și roditâre, din care sar adăpă ȘI 
ar cresce ramure de industrie puternice și pline de vi6ţă. 

Acelor cari sunt în fruntea naţiunii și mână destinele 
ei, le revine dreptul și datoria de a cugetă de aprâpe asu- 
pra acestor lucruri și a întocmi ce vor crede că este mai 
nimerit. 

Pe lângă acei însă cari pot face binele şi avuţia tu- 
turor, Ei, ca femeie, cuget mai ales la mijlâcele prin cari 
se pot ușură cei săraci, Și 6re în aceste timpuri, când 

„recoltele n'aă răsplătit în destul silințele muncitorilor, 
când lipsa este mai simțitâre pentru toți, când €rna cu 
greutăţile ei bate la tote uşile, nu este re o îndoită da- 
torie pentru noi de a ne gândi și la cei pe cari sârta 
i-a făcut vitrigi, dar pe cari noi nu trebue să-i lăsăm 
vitrigi de mame, de surori? | 

Dacă datori suntem să dăm tâtă atenţiunea și solici- 
tudinea n6stră săracilor din orașe, nu trebue 6re să cău- 
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tăm a ajută și pe săracii din sate, dându-le și lor, prin 

munca bine-cuvintată, inlesnirile de cari au trebuință pentru 

dilnicul lor trai! 

M'am gândit că ar fi pâte un mijloc de a împlini și 

acestă datorie. Țărancele nâstre sunt harnice şi nu fug de 

munca care este spre binele lor și spre binele obștesc, 

Țesutul pânzei este un meșteșug al lor casnic. 

Statul are trebuință de mari cătățimi de pânză spre a 

aprovisionă diferitele instituțiuni și așezăminte publice, pre- 

cum armata, spitalele, şcâlele ș. c. |. 

Decât saducem acest articol din străinătate, când îl 

putem confecționă chiar aci în ţeră, nar fi mai bine să 

procurăm cu lucrarea lui existența la. atâția nenorociți? 

Cred că, spre a ajunge la un bun resultat, sar pute 

formă în fie-care oraș de reședență de județ un comitet 

de dâ&mne, care ar primi comendile ce s'ar repărți în fie- 

care district pentru fabricarea pânzei trebuitore Statului; 

aceste comendi sar distribui prin comunele rurale, dând 

de lucru mai ales femeilor celor mai sărace și mai demne 

de a li se da un ajutor, și comitetele ar îngriji ca în orașe, 

cu pânza fabricată la ţeră, să se confecționeze obiecte 

de rufărie trebuinciâse. Plata lucrului s'ar incassă tot prin 

aceste comitete, cari ar plăti apoi banii celor cari aii fost 

însărcinate cu lucrul. | 

Cât pentru Mine, M& voii simți fericită de a luă acestă 

frumâsă operă sub patronagiul Mei și a-i da tot con- 

cursul. Sunt încredințată că femeile române, în a cărora 

inimă Dumnedei a sădit comori de bunătate și de iu- 

bire, vor îmbrăţișă acestă întreprindere cu acel zel și căl- 

dură ce ele sciii a pune în tote faptele bune și milostive. 

Săracii ne vor bine-cuvîntă, și acesta va fi mult, destul 

chiar, spre a ne da cea mai frumâsă răsplată; dar pote
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că și economiștii ne vor aprobă și ne vor mulțumi, vE&- 
dend că şi noi, femeile, cugetăm cum să servim, la rîn- 
dul nostru, propășirea muncii și industriei naționale. 

Domniei-Tale, Domnule Ministru, în a cărui inimă com- 
pătimit6re este sigur a găsi r&sunet tot ce suferă, tot ce 
plânge, căci ca cetățen, ca publicist, ca om de Stat, adesea 
ai suferit și ai plâns la nenorocirea semenilor Domniei- 
Tale, și mai ales a clasei muncitâre, îndreptez acestă a 
Mea cugetare, și las autorității și bunei Domniei-Tale chib- 
zuințe a-i da forma și întocmirea ce ea ar pute dobândi, 
fericită dacă din acest mic grăunte, aruncat în ogorul ca- 
rității românesci, ar eși râde cari să dea pâne săracilor. 

Primesce, te rog, Domnule Ministru, încredințarea stimei 
ce-ţi păstrez, 

Bucuresci, 31 Oclombre 1837. 

ELISABETA. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina presidză la şcâla de agri- 
cultură din Merăstră&i solemnitatea distribuirii recompenselor 
premiaţilor de comiţiul agricol al districtului Ilfov. Maiestatea 
Sa rostesee următârele cuvinte: 

Mari și însemnate sunt progresele ce România a făcut 
pe terenul poltic și economic; numai agricultura, acest 
isvor al avuţiei n6stre naţionale, n'a luat încă tot avintul 
dorit. Sunt convins, că lucrând cu aceași stăruință, cu 
aceeași energic, la desvoltarea nâstră agricolă, cu cari 
am lucrat la ridicarea edificiului nostru politic, am isbuti 
in curînd a transformă era într'o roditâre grădină. Ca un 
început fericit și binefăc&tor, salut dar cu o vie mulțu- 
mire acestă esposiţiune, ale cărei resultate le-am privit cu 
un deosebit interes, precum și concursurile agricole, cari 
Sunt menite a da un puternic îndemn cultivatorilor ȘI in- 
dustriașilor. Mulţumind pentru cuvintele bine simţite ce 
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Ne adresați, Reginei și Mie, vom împărți cu plăcere di- 

stincțiunile și premiele câștigate în acestă luptă pacinică. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză pe platoul de la Cotroceni 

regimentul 3 de călărași. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre se deschide prin 

următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Plăcerea ce simt de a ME află în mijlocul D-Vâstre r&- 

mâne în tot-deauna vie. Ea-Mi dă ocasiunea de a vorbi 

cu ţera, prin mandatarii ei legali, despre progresele reali- 

sate, despre trebuinţele ei în viitor şi despre silinţele ce 

mai urmâză să facem cu toţii spre a o aşeză desăvirşit 

în eondiţiunile unui Stat liber, prosper şi respectat. Acâstă 

sufletâscă mulţumire o simt şi mai deplin astăgi, că pentru 

prima Gră deschid sesiunea ordinară a Corpurilor legiui- 

târe ale Regatului român, recunoscut cu simpatie de tote 

Puterile, unit cu dînsele prin relaţiunile cele mai bune și 

cele mai amicale. 

“Tm anii din urmă, pe când aveam încă a trece prin atâtea 

greutăţi, a învinge atâtea nevoi, sesiunile Camorelor absor- 

biaii aprâpe fără întrerupere ttă activitatea D-V stre. 

Pontru prima 6ră în acest an ați putut consacră mai mult 

din timpul D-Vâstre, în vremea vacanţelor parlamentare, 

intereselor D-Vâstre private, atât de legitime, şi a vă pune 

întrun raport mai direct şi destul de îndelungat cu ale- 

gătorii D-Vostre; tot odată aţi putut, ca şi Guvernul Mei, 

a da o mai de aprâpe atenţiune diferitelor ramure ale 

administraţiunii publice şi a vă convinge împreună mai 

bine cari sunt părţile slabe sait lacunele, ce numai expe- 

rienţa puteă, dovedi în legile şi instituţiunile n6stre. 

Asemenea lacune sunt mai naturale la noi ca în alte 

State: expuşi la nestatornicia ce resultă din resbelele şi 

turburările cară pe rînd ai agitat în timpi de secol Orien- 

tele, Românii aii fost adesea nevoiţi a întrerupe reformele 

ce trebuiai săvîrşite în organisaţiunea lor internă pentru 

ridicarea instituţiunilor țării lor la nivelul principiilor domni-
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târe în Europa; în răstimpuriă numai, când ț6ra se bucură 
de o linişte relativă, ne grăbiam de a creă legi şi insti- 
tuțiuni, pe cari apoi numai timpul ne puteă arătă în ce 
Părți urmaii a fi modificate sait completate, spre a fi puse 
în concordanţă cu tradiţiunile Și cu moravurile ţării n6stre. 

Astăgdi mai cu s6mă credem că vom pute să ne aplicăm 
cu 0 stăruinţă şi mai deplină la însemnata lucrare de 
îmbunătăţire a organisaţiuniă nostre; căci împrejurările 
din afară ne fac să sperăm o epocă de liniște și de pace 
Este destul, în adevăr, să privim stăruința egală pusă do 
fie-care din marile Puteri în resolvarea cestiunilor ridicate 
prin 'Tractatul de la Berlin și cari rămăseseră în suspens; 
apropierea ce în timpii din urmă s'a întărit din noi între 
Suveranii unora din Statele cele mari, mai ales dintre 
Statele învecinate cu noi; să privim în fine cordialitatea 
ce în genere caracterisă rapârtele marilor Puteri între 
dînsele, pentru-ca să ne încredinţăm “avem atâtea dovedi, 
aş pute dice garanţii, că menţinerea păcii e una din preocu- 
pările de căpetenie a tuturor Statelor mari, şi dacă în 
existenţa Statelor puternice, cari prin luptă pot obţin6 
satisfacerea intereselor lor, menţinerea păcii se consideră 
astădi ca o condiţiune din ce în ce mai trebuitâre, cu atât 
mai mult se impune o asemenea condiţiune Statelor mai 
mici, cară nu pot decât să sufere de consecințele răsboiului, 

Aşă dar timpul e bine ales ca să ne ocupăm de com- 
pletarea şi de îmbunătăţirea legislaţiunii n6stre şi să dăm 
mai cu osebire intereselor n6stre economice o desvoltare . 
potrivită cu rodirea și cu avuţiile pămîntului ţării nostre. 
Aţi vădut că a fost destul să se înlesnâscă condiţiunile de 
navigaţiune pe marea cale a Dunării, să construim parte 
din şoselele şi din căile nâstre ferate, să dăm intereselor 
private asigurarea unei administraţiuni şi a unei justiţii 
regulate, pentru-ca ţâra să iea în scurt timp un avînt de 
prosperitate necunoscută până aci. Acâsta a surprins pe 
mulți şi a fost o revelaţiune pentru cei cari nu cunosceati 
avuţiile pămîntului nostru şi se îndoiait de activitatea şi 
aptitudinile poporului român. 

Negreşit, ne-am dat mari silinţe pentru a obţin asemenea 
Yesuitate; acele silințe trebuese însă urmate, căci resul- 
tatele dobândite sunt departe de a fi îndestulătâre şi tre- 
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buese privite numai ca un îndemn la nouă sacrificii. Nu- 

meroşi paşi înainte sunt încă de făcut, atât în ramura 

agriculturii cât și în acea a industriei miniere, care până 

astădi a rămas ascunsă în sînul pămîntului. 

Căile ferate, pe care le-aţi votat anul trecut, pentru 

punerea în legătură a trei din minele nâstre de sare cu 

veţâua principală, sunt acum în lucrare. 

Pentru minele de cărbuni, studiele se urmâză în mai 

multe localităţi, şi eu începerea anului viitor budgetar, 

Ministrul mei de Lucrări publice vă va presintă budgetul 

pentru exploatarea minelor de cărbuni de la Bahna, a 

căror lucrări de esplorare sunt aprâpe terminate. 

In ceea ce privesce agricultura, s'a luat măsuri nimo- 

rite pentru a pune productele nostre în stare de a concură, 

prin calitate şi eftinătate, cu acele din alte ţări. 

Comiţiile agricole și concursurile de agricultură şi in- 

dustrie ai început a funcţionă regulat în mai multe judeţe, 

şi nu M& îndoese că legea ce aţi votat la finele sesiunii 

trecute va da în curînd r6dele sale. 

Construcţiunea dockurilor şi intrepositelor este în studii; 

porturile din mai multe orașe vor fi în curînd înzestrate 

cu cheiuri, ce în multe părţi sunt dejă date în construc- 

țiune, şi băncile agricole sunt în ajun de a începe a 

funcţionă. 

Pe lângă acestea, Ministrul Meu de Lucrări publice va 

presintă diferite proiecte de legi, între cară şi unele rela- 

tivela înfiinţarea unui Ministerii de Agricultură, Comerciil, 

Industrie şi Domenii, la reorganisarea Ministeriului Lucră- 

vilor publice şi a corpului technic, la întiinţarea-regulelor 

privitâre la societăţi anonime, şi un proiect relativ la modi- 

ficarea legii asupra Camerelor de comerciil. 

“râte aceste lucrări constituese un bun început; dar nu 

vor fi mai de nică un folos practic într'o ţâră pe care 

natura şi împrejurările aii făcut-o mai cu s6mă agricolă, 

de nu vom sci să ne punem şi să ne menţinem în con- 

diţiuni favorabile de reuşită. 

Îmbunătăţirea calităţii cerealelor şi a vitelor, mijlocele 

de a le transportă eftin şi repede la punctele de export, în- 

trepositele şi cheiurile, vor rămâne tâte îmbunătăţiri aprope 
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zadarnice, dacă nu vom avâ înlesnirile exportului până 
pe pieţele de consumaţiune cele mai depărtate. 

Ingrijirile dar ce a deşteptat în ţâră cestiunea libertăţii 
Dunării sunt legitime. Necesitatea de a atrage cât mai 
mult în porturile” n6stre, în sus ca și în jos de Galaţi, 
vasele de comerciti străine şi pavilionele de ori-ce naționali- 
tate este cu atât mai vii simțită, cu cât comerciul nostru 
întîmpină adesea, la exportul pe fruntariile de uscat, felurite 
pedeci, şi cu cât de la un timp încâce, sub cuvînt de epi- 
zootie, el este chiar ameninţat de a-și ved6 închise cu 
desăviîrşire acele fruntarii, în ce privesce exportul de vite 
mari. 

Interesele nâstre cele mai vitale ne silese prin urmare 
de a veghiă, pentru-ca cel puţin pe acea mare arteră de 
comunicaţiune să nu ni se pună condițiuni cari să împe- 
dece desvoltarea nâstră şi să facă din libertatea naviga- 
țiunii un drept ilusoriit pentru noi. De libertatea Dunării 
ai fost şi sunt strîns legate destinele României; de aceea 
şi Românii aii fost în tâte împrejurările recunoscători ace- 
lora, cară aii contribuit la emanciparea acestui mare rîii de ori- 
ce preponderanţă esclusivă. Când Rusia, dărâmâna cetăţile 
de pe malul stâng, a redeschis Dunărea comerciului euro- 
pen, când 'Tractatul de la Paris a venit să completeze opera 
începută şi să asigure şi mai mult libera navigaţiune, când 
Tractatul de la Berlin, consacrând acâstă situaţiune, a în- 
tărit-o prin nouă garanţii, hotărînd ca reglementele de na- 
vigare să se alcătuiască de însăși Comisiunea europână de 
la Galaţi, Românii n'aii avut şi nu puteaii av6 decât sim- | 
țeminte de recunoscinţă pentru marile Puteri, simţeminte 
isvorite din convingerea adîncă ce ai că libertatea Du- 
nării este o condiţiune esenţială pentru propăşirea poli- 
tică şi ceonomică a ţării lor. 

Ac6stă credinţă a fost în alte împrejurări unul din cu- 
vintele puternice, cari ne-ati făcut să declinăm cu nestră- 
mutare propunerea de retrocesiune a Basarabiei. Tot acâstă 
credință ne impune astădi datoria de a nu consimţi la 
combinaţiuni, cari ar av6 de efect ca navigaţiunea de lu 
Porţile-de-fer la Galaţi să rămână sub acțiunea prepon- 
derentă a unci singure Puteri. Nu voim a aduce nici o vă- 
tmare altora; însă voim, siliți suntem a voi, libertatea ab- 

Trel-deci de ani de Domnie, IL. . 3 
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solută a Dunării, cel puţin în apele nostre, şi suntem gata 

a face, în presinte şi în viitor, 6te sacrificiile pentru a 

asigură în tote privinţele înlesnirea deplină a navigaţiunii. 

Primim reglementele cele mai severe, pentru a garântă 

libertatea tuturor paviliGnelor; primim O supraveghiare cât 

de ageră în ceea ce privesce aplicarea lor; voim însă tot 

de-odată ca acele reglemente să fie aplicate în apele ro- 

mâne de autorităţile române; căcă, lăsând chiar la o parte 

pentru un moment disposiţiunile tractatelor şi dreptului gin- 

ţilor, cară sunt în favârea n6stră, avem. în vedere că ni- 

meni nu este mai interesat decât noi să asigure libertatea 

şi înflorirea navigaţiunii pe acest fluvii. 

Producţiunea n6stră agricolă a fost est-timp mai puţin decât 

mijlocie; deşi avem încă produete de exportat, totuşi acest, 

an nu este din cei cari pot face să prospere finanţele n6- 

stre. 'Trebue prin urmare să căuțăm a mărgini cheltuelile 

hâstre ordinare, ca şi în anii trecuţi, la resursele efective 

de cari dispunem, fără a av6 recurs la împrumuturi sati 

la nouă imposite; căci împrumuturile nu trebuese făcute de- 

cât pentru acele lucrări de cari ai să se bucure şi gene- 

raţiunile viitâre şi pentru cari ne e permis a pune o parte 

în sarcina lor. Insă, cu ttă slăbiciunea recoltei, nu vom 

încercă nici în acest an o scădere de venituri; contribu- 

ţiunile indirecte în genere, veniturile tutunurilor, ale sa- 

Jinelor, ale timbrului, promit un spor simţitor. Deşi tari- 

fele introduse prin convenţiunile comerciale stint mai reduse 

la noi ca în ori-ce altă ţâră, căci ne-am preocupat de a în- 

tinde relaţiunile n6stre cu alte State mai mult decât a pro- 

tege industria n6stră născândă, totuşi prin îmbunătăţirea 

administraţiunii venitul vămilor cresce şi el din an în an. 

Imbunătăţirile şi reformele în percepere co vi se Vor pro- 

pune de Guvernul Mei, sper că vor întinde acâstă sporire 

şi la veniturile directe. 

Nu ME pot opri de a constată aci, că resultatele fericite 

ce le-am obţinut până astădi în administrarea finanţelor 

nâstre le datorim în special prudenţei şi spiritului de eco- 

nomie de care am fost cu toții animați; acestei împreju- 

"ări datorim că am putut evită împrumuturile, chiar în 

timp de resbel, şi am putut ridică creditul Statului atât 

de sus, în cât conversiunea uncă părți a datorică n6stre
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1881 
publice ni s'a impus ca o necesitate Şi ne-a permis să re- Nov. 15 (27) 
ducem cu aprope trei miliâne pe an anuităţile ce avem de 
plătit. 

Cu tote greutăţile întîmpinate, cestiunea drumurilor de 
fer este în ajunul resolvării dorite de ț6ră. Ră&scumpăra- 
rea obligaţiunilor 6%, ale societăţii şi înlocuirea lor prin 
obligaţiuni de Stat 50, s'a săvîrşit în conformitate cu legea 
votată de D-Vâstre, fără a se spori anuitatea şi fără a so 
prelungi terminul de amortisare. Astădi suntem în pose- 
siunea mai a întregului capital şi, mulţumită dreptăţii in- 
stanțelor judecătoresci din Berlin, vom ajunge peste puţin 
la definitiva soluţiune a cestiunii. 

De aceea și Ministrul Meii de Lucrări publice vă va pre- 
sintă un proiect de lege special pentru administraţiunea 
şi esploataţiunea întregei reţele de căi ferate ale Statului; 
asemenea va supune budgetul lor respectiv aprobării Ca- 
merei Deputaţilor. 

Pe lângă tâte aceste lucrări, Guvernul Meii vă va pre- 
sintă proiecte de legi nu mai puţin însemnate şi menite 
de a îmbunătăţi administraţiunea şi starea socială a po- 
poraţiunilor n6stre vurale. Ast-fel, Ministrul Mei de Interne 
va supune desbaterilor» D-Vstre trei proiecte de legi, prin 
cari va cere să se modifice câte-va articole din legile co- 
munale, judeţene și a tocmelilor agricole, pentru a le pune 
mai în armonie cu Constituţiunea nâstră. EI vă va supune 
asemenea un proiect de lege în privinţa dreptului vîngării 

băuturilor spirtâse în comunele rurale, și acâsta în profitul 

şedlelor şi al bisericii. 

Ministrul Meii de Justiţie vă va presintă diferite pro- 
iecte de legi reclamate de necesităţi urgente, în special 

pentru reducerea dobândilor legale, pentru asigurarea unui 

control eficace asupra aşezămintelor de un interes public, 

pentru înfiinţarea asistenţei judiciare, pentru îmbunătăţirea 

câtor-va disposiţiuni de procedură, în fine pentru modifi- 
carea legislaţiunii existente asupra tutelelor. | 

Organisarea armatei, pentru care Camerele ai arătat tot- 
deauna cel mai viii interes, se completâză neîncetat, do- 
bândind o mai mare soliditate. Văd asemenea cu mulţumire 
justificându-se idea, pe care am avut-o încă din anii din- 
tâi ai Domnici Mele, că dacă armata, în ori-ce alte părți,  
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este un element de ordine şi de garantare, la noi ea are 

şi o altă misiune tot aşă de mare: acea de a contribui, 

alătură cu şedlele, la răspândirea educaţiunii şi a învăţă- 

mâîntului. 

De la epoca reînvieriă spiritului naţional, învățămîntul 

românesc a reintrat în şedle. Numărul acestora se înmul- 

ţesce pe fie-care an şi tâtă lumea aduce pâtra sa pentru 

ridicarea edificiului învăţămîntului naţional. 

Ministrul Meii de Culte şi Instrucţiune publică vă va 

supune o serie de proiecte menite a îmbunătăţi şi com- 

pletă legea astădi în vig6re la şedle, spre a asigură mer- 

sul mai regulat și mai prosper mai cu s6mă învă&ţămîn- 

tului primar şi celui profesional. 

Sunt fericit de a constată că, în acâstă lucrare, concursul 

armatei nu este din cele mai nefolositore. Cine a vequt 

şcâlele n6stre regimentare s'a putut convinge de progre- 

sele ce fac soldaţii, mulţumită stăruinței şi iubirii cu care 

corpul ofițeresc se aplică a secundă opera învăţămîntului 

publie. "Țăranul se întorce ast-fel la căminul săii cu deprin- 

deri de disciplină, cari contribuese a pune regularitatea şi 

ordinea în actele vieţii sale, şi cu un mic capital de cu- 

noscinţe, cari vor contribui la îmbunătăţirea condițiuni şi 

tvaiului săi. 

Cum vedeți, Domni Senatori și Domni Deputaţi, dacă 

ne ocupăm cu toţii de armată, n'o facem dintr'o pornire 

de ambiţiuni nesocotite; din fericire, Românii ait fost până 

acum feriţi de asemenea slăbiciune; în tâte luptele lor îre- 

cute, ei aii căutat numai a se apără şi a menţin ceea ce 

oră al lor. Tocmai acestei înțelepte purtări, ce în toţi timpii 

şi-ait impus-o, datoresc ei puterea ce aii avut de a resistă 

şi a-şi păstră individualitatea lor neatinsă; şi este de ob- 

servat, că din tote Statele ce sat ridicat, după căderea 

Imperiului Roman, în [Europa răsăritână, şi cari ai avut 

să sufere invasiuni succesive, România este pote singurul 

Stat care a rămas neatins până astăqi. Dacă dar ne ocu- 

păm cu ttă grija de organisaţiunea armatei, o facem pen- 

tru-că dorim a ne pune cât mai curînd şi sub tote rapor- 

tele în posiţiune de a păstră locul ce Pam dobândit prin 

sacrificiile nostre şi prin simpatiile marilor Puteri; o fa- 

cem convinşi că, numai prin desvoltarea necurmată a tu-
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turor puterilor naţiunii, vom pute fi un element de ordine, 
de pace şi de progres în Orientele Europei. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Intins şi roditor este câmpul activităţii D-Vâstwe legis- 
lative în actuala sesiune. După ce aţi încheiat bolta edi- 
ficiului nostru politic, o sarcină nouă şi nu mai puţin labo- 
ri6să începe de acum pentru D-Vâstre: acea de a consolidă 
marea operă la care a lucrat un lung şir de generaţiuni 
spre a fundă Statul român, de a îndreptă, prin măsuri 
înțelepte și prevădătâre, aceea ce nostatornicia timpurilor 
şi pripa evenimentelor a putut lăsă încă nedesăvîrșit. Sunt 
convins că, şi în acâstă sarcină, Representaţiunea naţio- 
nală va fi, ca în tot-doauna, la înălţimea menirii sale, şi 
ori-cari ar put fi deosebirile de păreri în privinţa mij- 
IScelor celor mai nemerite spre a ajunge la soluţiunea ce- 
stiunilor supuse deliberărilor D-Vâstre, deosebiri cari este 
firesc să se producă în sînul unor mari corpuri în cari 
se desbat interesele diverse, în cară sunt representate for- 
țele vii şi inteligente ale societăţii, sunt bine încredinţat 
însă, şi întregul nostru trecut este spre acâsta cel mai si- 
gur garant, că ori-când se va atinge de onârea şi de drep- 
turile n6stre naţionale, aică, ca şi pe Tron, ca şi în ţâră, 
nu va mai fi decât un cuget, care va ţin6 deştepte tâte 
minţile, care va face să bată frăţesce tâte inimile, care va 
află gata tâte devotamentele, tâte bărbătescile sacrificii: 
România, pe care pururea Dumnegeii s'o bine-cuvinteze! 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor, Ministru al Finanţelor 
şi ad-interim la Resbel, 1. C. Brătianu; Ministrul de Interne, 
C. A. Rosetti; Ministrul Afacerilor străine, Eug. Stătescu; 
Ministrul Justiţiei, M. Pherechide; Ministrul Agriculturii, Co- 
merciului şi Lucrărilor publice, Colonel N. Dabija; Ministrul 
Cultelor și Instrucțiunii publice, V. A. Urechiă. 

Bucuvesci, 15 Noembre 1881, 
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Demisionând d-l M. Pherechide din Cabinet, Ministrul 

Afacerilor străine Eugenii Stătescu e însărcinat cu in- 

terimul Ministeriului de Justiţie. 

Din causa pasagiului din Mesagiul de deschiderea corpuri- 

lor legiuitâre privitor la cestiunea Dunării, Austro-Ungaria 

întrerupe relaţiunile diplomatice cu România. 

Consiliul de Ministri supune Maiestăţii Sale Regelui spre apro- 

bare jurnalul care conchide la decorarea Maiestăţii Sale Re- 

ginci cu insemnele în briliante ale marei cruci a ordinului «Co- 

vâna României». 

Maiestatea Sa Regele asistă la serviciile religi6se de la bi- 

sericile din Dâlul Spirei şi Sf. Gheorghe, celebrate în amin- 

tirea aniversării luării Plevnci. 

D-l 1. C. Brătianu ce numit definitiv Ministru de Răsboiu 

şi d-l Gheorghe Chițu Ministru de Finanţe. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa răspunde: 

Domnilor Senatori, 

Primesc cu cea mai vie mulțumire asigurările, ce Se- 

natul Îmi reinnoesce astădi de simțemintele sale de iu- 

bire şi devotament către Regina și către Mine. 

Unanimitatea cu care ele sunt exprimate și grăbirea ce 

Senatul a pus pentru a răspunde la apelul Tronului Îmi 

fac aceste simţeminte și mai prețiose. Ele sunt de un bun 

și fericit augur pentru activitatea D-Vâstre legislativă, pen- 

tru îndeplinirea laboriosei opere a imbunătăţirilor nostre 

interiâre, la care ați conlucrat cu atâta zel și desintere- 

sare în tot cursul acestei legislaturi. 

Nu ME îndoesc, Domnilor Senatori, că în acestă sesiune, 

ca și în cele trecute, Senatul, credincios înaltei misiuni 

ce-i este încredințată de Constituţiune, va da Guvernului 

Mei tot concursul săi și că, mulțumită înțelepciunii și 

patriotismului de care a dat până acum atâtea mari și 

netăgăduite dovedi, vom ajunge a străbate tote dificul- 

tățile, a asigură desvoltarea pacinică și neîntreruptă a tu- 

turor resurselor țării și a întemeiă cât mai mult bună- 

starea și prosperitatea prea iubitei nostre patrii.
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Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. Dec. 4 (16) 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa răspunde: » 8 (20) 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor Deputaţi, 

Primesc cu cea mai vie plăcere Adresa D-Vâstre. Fiţi 

bine încredințați că Regina și Eu scim a preţui sentimen- 
tele cari Ni se mărturisesc și cu acestă ocasiune de Re- 

presentațiunea națională, sentimente cari string tot mai 

mult nedespărţitele legături de iubire şi reciprocă încre- 
dere, cari de-apururea unesc țera și Tronul. 

Nu mă îndoesc că și în acestă sesiune veți da Guver- 
nului Mei luminatul D-Vâstre concurs. Matura și patriotica 
înțelepciune, care a condus până aci lucrările D-Vostre, 
este o chezășuire pentru spornica și roditorea activitate 
ce veți depune și de astă dată. 

Pe lângă fericiţii sorți ce ai avut aceste Adunări, în- 
deplinind ceea ce eră în culmea dorințelor naţionale, nu 
mai puțin mare va fi a lor laudă când vor dovedi că ai 
sciut tot așă de bine a întemeiă desvoltarea și întărirea 

- din lăuntru a tin€rului nostru Regat. 

Indelungi ani de liniște şi de pace fie de sus dăruiți 
tuturor și nouă, ca sub binefăc&târea lor ocrotire Ro- 
mânia să potă invederă și mai mult, că la locul ce i-a 
insemnat Providența, prin laborea, propășirea și împuter- 
nicirea ci, este, în familia Statelor în care și-a reluat locul, 
un element de ordine şi de progres. 

Maiestatea Sa Regele asistă la celebrarea hramului bisericii > 12 (24) 
Sf. Spiridon cel not. 
După reciproce explicaţiuni, se restabilese relaţiunile diplo- » 16 (28) 

matice cu Austro-Ungaria.    
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ANUL 1882 

Maiestatea Sa Regele adresâză armatei uimătorul Inalt Ordin 

de qi: 

Ostaşi, 

Fie-care an ce trece Imi dovedesce că silințele vostre 

pentru întărirea instrucţiunii și a disciplinei daă râde nouă. 

Simt dar o adincă bucurie a vă arătă înalta Mea mulțu- 

mire și a v& ură un an fericit, în care, urmând pe aceeași 

cale de devotament și abnegaţiune, să fiți scutul cel mai 

puternic al patriei și al Tronului. | 

Ofiţeri, sub-ofiţeri și soldați, vă urez ani mulți! 

Dat în Bucuresci, da 1 Januarte 1852. 
CAROL. 

La: felicitările Inaltului cler şi ale Guvernului, Maiestatea Sa 

răspunde: 

Sunt adinc mișcat de căldurâsele urări ce Ni se exprimă, 

Reginei și Mie. V& mulțumesc din tâtă inima, urând ani 

mulți și fericiţi. Putem privi cu mindrie și recunoscință 

vechiul an, în care România sa ridicat la înălțimea la 

care a avut dreptul a ajunge după lupte grele şi mari 

sacrificii. Să dea Dumnedei ca și noul an să fie fericit 

și bogat în progrese însemnate și mai ales în lucrări rodi- 

tre pentru întărirea scumpei nostre patrii!
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Austro-Ungaria se găsesce în faţa unei revoluţiuni isbuenite 
în Dalmația şi Erzegovina și nutrite din Muntenegru. 

Principele moștenitor de Monaco sosesce la Bucuresci. 
Deputaţii M. Kogălniceanu şi N. Ionescu desvoltă o in- 

terpelare relativă la închiderea granițelor austro-ungare pentru 
vitele din România. După o discuţiune mai lungă, Camera trece 
la ordinea qilei. - 

Maiestatea Sa Regele, împreună cu Principele moştenitor de 
Monaco, asistă la serbările societăţii de binefacere Elisabeta 
patronate de Maiestatea Sa Regina. 

Maiestatea Sa Regele, împreună cu Principele moștenitor» de 
Monaco, asistă la serata Cercului militar. 

Guvernul desminte print”'un comunicat tâte scirile despre 
pretinse pedeci puse răscumpărării căilor ferate române. 

Maicstatea Sa Regele, împreună cu Principele moștenitor de 
Monaco, asistă la serbarea presei în folosul săracilor. 
Demisionând d-l C. A. Rosetti din Cabinet, d-l1.C. Brătianu, 

Președintele Consiliului, trece de la Ministeriul de Răsboiă la cel 
de Interne; d-l G. Ghiţu de la Ministeriul de Finanţe la col 
de Justiţie; d-l G. Lecca e numit Ministru de Finanţe şi Go- 
neralul G. Anghelescu Ministru de Răsboiiă. 

Maiestatea Sa Regele, împreună cu Principele moștenitor de 
Monaco, iea parte la o conferență a Cercului militar. 

Scupeina declară în unanimitate Principatul Sârbiei Regat. 
Guvernul este autorisat a bate monetă de bronz de 5 și 10 

bani. 
Principele moștenitor de Monaco plâcă din Bucuresci la 

Viena. 
Se promulgă legea pentru așezarea şi administrarea impo- 

sitului asupra băuturilor spirtâse. 
Maiestatea Sa inspecteză pe recruţii din a doua chemare a 

regimentelor 6 și 21 dorobanţi și 3 de călărași. - 
Maiestatea Sa Regele, după propunerea Consiliului de Ministri, 

trimițând Alteţei Sale Regale Principelui Carol-Anton de Ho- 
henzollern, Augustul S&i Părinte, ordinul « Corâna României», 
în amintirea proclamării Regatului, primesce de la Alteța Sa 
Regală următârea scrisâre: 

Sire et les cher fils, 

Je m'empresse d'offrir ă Votre Majest6 mes remercîments 
de la marque d'affection qu' Elle m'a donn6e, en voulant bien 
m'envoyer les insignes de Son Ordre de la «Couronne de 
Roumanie», Ils mont 6t6 remis par Monsieur L Kalindero, 
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acecompagn6s du diplome contresign6 du Conseil des Mi- 

nistres de Votre Majest6. Les expressions obligeantes que 

cet acte officiel renferme n'ont pu qwaceroître la vive satis- 

faction, que j'ai Gprouvâe ă les recevoir. Le Gouvernement 

de Vote Majest&, en s'associant avec tant WV'empressement 

ă un şouvenir si cher ă mon coeur, m'a donn& un nouveau 

et prâcieux tâmoignage de Pattachement qu'il a vou6 ă 

son Roi, mon fils bien-aimâ, et de Pestime particuliore qu'il 

porte au păre do son Souverain. C'est lă une pensâe, dont 

je ne pouvais manquer d'etre profondement touche et 

reconnaissant. 

Je prie Votre Majest6 de bien vouloir porter ă la con- 

naissance de Son Conseil dos Ministres, en meme temps 

que mes sentiments de haute considâration, le contenu de la 

prâsente, et de croire toujours ă Pinaltsrable amour et la 

tendre amiti6 de Son bien devous et bien affectionne pere. 

Sigmaringen, 28 Pevrior 1882. 
Charles- Antoine 

Prince de Ilohenzollern. 

Sire şi Prea Seumpe fii, 

Grăbese a aduce Maiestăţii Vostre mulţumirile mele pentru 

dovada de afecţiune ce mi-a dat, bine-voind a-mi trimite 

insemnele ordinului Săi «Cor6na României». Ele mi-ait fost 

remise de către d-l [. Kalinderu, împreună cu diploma con- 

trasemnată de Consiliul de Ministri ai Maiestăţii Vostre. 

Satistacţiunea ce am simţit la primirea acestui act oficial 

a fost mărită încă prin expresiunile măgulitore ce el conţine. 

Asociându-se cu atâta grăbire la un suvenir scump inimii 

mele, Guvernul Maiestăţii Vâstre mi-a dat o nouă şi pre- 

ți6să dovadă de afecțiunea ce nutresce pentru Regele săi, 

fiul meii prea iubit, şi deosebita stimă ce are pentru 

părintele Suveranului săi. Acâstă cugetare a trebuit ne- 

oreşit să mă misce adînc şi să umple inima mea de re- 

cunoscinţă. 

Rog pe Maiestatea Vâstră să bine-voiască a aduce la 

cunoscința Consiliului Săi de Ministri, dimpreună cu senti-
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mentele mele de înaltă consideraţiune, conţinutul acestei 
scrisori, și a crede pururea în nestrămutata iubire şi amicie 
a devotatului şi afecţionatului Săi părinte, 

Sigmaringen, 28 Februarie 1882. 

Carol-Anton 
Principe de Johenzollern. 

După o lungă suferință în urma unei bâle de urechi, Maiestatea 
Sa Regina intră în deplină reconvalescență. 

Adunarea Deputaţilor vot6ză, din escedentul anului 1880—81, 
patru mili6ne lei pentru aprovisionarea armatei cu arme, muni- 
țiuni de răsboii, îmbrăcăminte şi echipament. 

Maiestatea Sa Regele presidză ședința solemnă de deschi- 
derea sesiunii generale a Academiei Române. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Alexandria bata- 
lionul 1 de vînători și regimentul 4 de linie. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Cuza batalionul 
4 de viînători, regimentul 2 de linie și compania de admi- 
nistraţiune. 

Se promulga legea pentru constatarea şi perceperea contri- 
buţiunilor. 

Maiestatea Sa Resele inspoctâză la casarma de la Cotroceni 
bataliânele 1 şi 2 de genii și pirotechnia armatei. 

Ministrul reședinte român la Belgrad primesce titlul de Trimis 
extraordinar și Ministru plenipotenţiar. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Malmeson regimen- 

tul 2 de roșiori, regimentele 1 și 2 de artilerie, o baterie din 
divisionul pompierilor de Bucuresti, escadronul 2 de tren și ma- 
nutanţa armatei. 
„Se publică legea, prin care contribuţiunea căilor de comuni- 

caţiune se reduce de la 18 la 12 lei și, peste un an, la 6 lei. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză escadronul și compania de 

gendarimi, precum şi bateria 6 de artilerie teritorială. 
Maiestatea Sa Regele presidâză adunarea generală a Socie- 

tăţii Geografice Române. 
In Rusia se pornesc gOne nouă în contra Evreilor. 
Maiestatea Sa Regele asistă la inaugurarea lucrărilor cana- 

lisării stradelor Bucurescilor. 
Maiestatea Sa Regele presidâză ședința solemnă de închidere 

a sesiunii generale a Academiei Române. 

Se publică legea, prin care Guvernul e autorisat să cumpere 
porumb spre a veni în ajutorul sătenilor bântuiţi de fâmetea 
din anul 1881, 
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Se sfinţesce pentru prima 6ră în România Sfîntul Mir în ca- 

tearala Metropoliei de către toţi membrii Sfintului Sinod. 

Se publică legea, care micşorâză numărul sub-prefecturilor 

şi sporesce lefile sub-prefecţilor. 

Cancelarul rusesc Gorceacov se retrage definitiv şi e în- 

locuit prin d-l Giers. 

Se promulgă legea pentru regularea proprietăţii imobiliare 

în Dobrogea. 

Se garantâză de Stat o primă de încuragiare de 16 bani pe 

kilogramul de zahăr alb, fabricat din sfecle sai ori-ce alte 

plante cultivate în ţâră de către fabricele existente ori de acele 

ce se vor înfiinţă întrun timp de 15 ani cu autorisarea Gu- 

vernului. Fabricelor de la Chitila şi Sascut lise acordă pentru 

tvecut ca primă de încuragiare 250.000 lei. 

Maiestatea Sa Regele trece în revistă pe platoul de la Cotro- 

ceni trupele garnis6nei din Bucuresci. 

Maiestatea Sa Regele adres6ză Preşedintelui Consiliului de 

Ministri următ6rea serisre : 

Seumpul Mei Preşedinte al Consiliului de Jinistri, 

In dilele de 14 Martie și 8 Aprilic, aniversarea procla- 

mării Regatului și a nascerii şi a alegerii Mele, acum 16 

ani, de Domn al României, am primit numerose felicitări, 

urări pline de iubire din tâte părțile, din unghiurile cele 

mai depărtate ale ţării. Acesta a fost pentru Mine do- 

vadă vie cât de adinc sai săpat aceste două date în inima 

scumpului Meă popor, nobilă și mărinimosă inimă, cu care 

a Mea pururea e nedespărțit legată prin aceleași simțiri. 

Rogu-te, fii interpretul Mei, scumpul Mei Preşedinte 

al Consiliului, către toți acei cari aii sărbătorit aceste dou& 

dile, şi neputend mulțumi Insumi fie-cărui, mulțumesce 

pentru Mine corpurilor constituite, autorităților publice, 

funcţionarilor, persânelor private, întrun cuvint tuturor cari 

Mi-ai trimis în acele dile o scumpă și prețiosă amintire. 

Spune-le că, salutând pe 14 Martie, ai salutat și feli- 

citat însăși îndeplinirea secularelor dorinţe şi aspirațiuni na- 

ionale, încununate de bărbăția și înțelepciunea poporului
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român; salutând pe 8 Aprilie, ai aclamat un aniversar Apr. 12 4) 
care a devenit îndoit scump inimii Mele din diua în care 
România M'a pus cârmaciă al ei. 

Bine-voesce a reînnoi și colegilor D-Tale recunoscința Re- 
ginei şi a Mea pentru frumâsele cuvinte ce Guvernul Ne-a 
rostit în diua de 8 Aprilie, și fii încredințat, scumpul Meii 
Președinte al Consiliului, de nemărginita stimă şi afecţiune 
nestrămutată ce-ţi păstrez. 

CAROL. 

Delegaţiunile austro-ungare votâză 22 miliâne florini pentru 
reprimarea r&seâlei din Dalmația şi Erzegovina. 

La telegrama de felicitare ce Inalta Curte de Casaţiune și 
de Justiţie adresâză cu ocasiunea aniversării dilei onomastice 
a Maiestăţii Sale Reginci, Maiestatea Sa Regele răspunde de la 
Sinaia prin următ6rea telegramă: 

Domnule Prim Preşedinte, 

„Regina și Ei, frte simţitori la căldurâsele urări ce Ne-aţi 
adresat, vă exprimăm viile Nostre mulțumiri și vă rugăm 
a le transmite și membrilor Inaltei Curți. 

CAROL. 

La felicitările Consiliului de Ministri, Maiestatea Sa Regina 
răspunde prin următârea telegramă: 

Domnului 1. C. Brătianu, Preşedintele Consiliului 
de Ministri. 

Forte simţitre la urările ce-Mi adresaţi cu ocasiunea 
dilci Mele onomastice, vă rog a primi, împreună cu co- 
legii D-Vâstre, mulțumirile Mele cele mai căldurose. 

ELISABETA. 

D-l M. Kogălniceanu desvoltă în Cameră o interpelare re- 
lativă la propunerea Barăre în cestiunea Dunării. 
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Maiestatea Sa Regele deschide ședința solemnă a Societăţii 

Geografice Române prin următorul discurs: 

Am venit astădi cu atât mai vie plăcere a presidă în- 

tâia întrunire a Societăţii Geografice, că acestă folositore 

instituţiune, după o întrerupere de mai multă vreme, se 

află astădi reînsufleţită prin silințele membrilor ei, spre a 

o așeză pe temelii solide şi durabile. Scopul acestei so- 

cietăţi, pe lângă serviciele aduse cercetărilor sciințifice în 

genere, are un interes patriotic de un ordin particular pen- 

tru noi, acela de a face cunoscută țera sub privirea amă- 

nuntelor statistice, economice și mai ales geologice, prin 

studiul bogățiilor sale cari stait încă în sînul pămintului, 

așteptând căl&uzirea sciinței spre a fi scâse la lumină și 

a da mari fol6se. 

Mulţămită diferitelor lucrări făcute până acum de băr- 

bații noștri speciali, putem dejă înregistră un frumos în- 

ceput şi să sperăm că, prin rivna și stăruința tuturor in- 

stituțiunilor nâstre sciențifice, vom ajunge la ținta ce ur- 

mărim cu toţii. Urez dar spor și prosperitate Societăţii Geo- 

grafice Române. 

Camerele italiane sporese statul armatei cu 100.000 Gmeni şi 

votâză spre acest scop 10 miliGne lei. | 

D-l G. Vernescu interpelâză Guvernul asupra cestiunii Du- 

nării. Luând cunoseinţă în ședință secretă despre acte, Adu- 

narea Deputaţilor» trece la ordinea dilei. 

Radu Golescu încetâză din viţă. 

Maiestatea Sa Regele asistă la tirul de la poligonul Cotroceni 

şi la distribuirea premielor. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la vepresentaţiunea 

organisată la Teatrul Naţional în onrea delegaților din judeţe 

şi comune veniţi spre a felicită pe Maiestăţile Lor de 10 Maiă, 

precum şi în onrea soldaţilor răniţi în văsboiul pentru inde- 

pendenţă. 
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La felicitările Înaltului cler, primite la Metropolie, Maiestâtea 
Sa Regele r&spunde: 

Nimic fără Dumnedei! Credincios devisei Mele, sunt fe- 
ricit că am început acestă di cu rugăciunile bisericii și că 
primesc din partea clerului român cele dintâi felicitări. 
Cu toții ne unim rugăciunile ce înălțați către A-Tot-Pu- 
ternicul spre a ave în stinta sa pază iubita nâstră Ro- 
mânie. 

La felicitările presentate la Palat, Maiestatea Sa Negele răs- 
punde 

Consiliului de Ministri: 

Regina și Eii suntem fârte mișcați de căldurâsele urări 
și de frumosele cuvinte, ce Ne adresaţi în numele Guver- 
nului. Am străbătut împreună momente seri6se, am avut 
multe griji; vom întimpină încă multe din greutățile neîn- 
lăturabile mersului afacerilor unui Stat ; însă cu concursul 
D-Vâstre și cu înțel&pta şi matura conducere a iubitului 
Mei Președinte al Consiliului, nu M& îndoesc că le vom 
învinge. Contez în viitor ca și în trecut pe devotamentul 
D-Vâstre. 

Corpurilor legiuitâre : 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Suntem adinc mișcaţi, Regina și Eu, de cuvintele ce 
Ne adresaţi în numele Representaţiunii naționale. Î)iua de 
astădi, care a devenit o dată memorabilă în istoria țerii, 
are şi o mare însemnătate pentru Mine. La 10 Maiă 1866 
intram în Bucuresci, chemat de voința unanimă a unui 
popor, care cu aclamări de bucurie remiteă în mânile Mele 
speranțele și viitorul s&ă, cărui E, din parte-Mi, îi aduceam 

1882 
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Majii 10 (22) o inimă curată şi plină de credință, o voinţă fermă și ho- 

tărită de a-Mi consacră vicța fericirii și prosperității lui. 

Un jurămint s6lemn se schimbă în acea di între Noi, ju- 

rămînt cărui împreună am fost credincioși și care ne-a fost 

călăuză în tâte greutăţile și nevoile prin cari am trecut. 

Dar mari și bine-cuvintate ai fost râdele ce a dat, căci 

la 10 Mai 1877 România își proclamă independenţa și 

o sigilă apoi cu sângele ei; la 10 Maii 1881 România 

eră Regat. 

Cuvine-se dar ca în acestă qi de 10 Maiă să amintim 

cu iubire şi cu recunoscință de acei cari ai lucrat cu 

mintea şi cu braţul la îndeplinirea operei naționale, de toți 

nobilii fii ai acestei țări a căror inimă caldă a bătut în 

tot-deauna românesce și a plătit tributul datorit mamei 

lor; cuvine-se asemenea să mulțumim vitezei nostre oste, 

către care, Domnilor Senatori și Domnilor Deputaţi, ați do- 

vedit pururea necurmată solicitudine, ca dinsa să fie în 

viitor, ca și în trecut, pavăza ondrei şi siguranţei nostre. 

Trăiască România! 

Trăiască armata! 

Delegaţilor consiliilor judeţene și ai consiliilor comunale din 

orașe: 

Domnilor delegati; 

Cuvintele ce Ni le rostiți prin representantul iubitului 

Nostru oraș, care e temelia unității române, Ne sunt cu 

deosebire scumpe. Din tâte unghiurile țării, din plaiuri 

și din câmpii, vaţi adunat cu toții spre a sărbători ani- 

versara di, în care România sa încununat cu cor6na în 

oţel făurită de vitejii noștri oșteni, și a salută o memo- 

“abilă dată, pe care cu litere neșşterse a săpat-o națiunea 

în cartea vieţii sale. Dar din mijlocul nostru, unde vă sa-
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lutăm și vă primim cu bucurie, de aci din capitală, unde 
bate inima țării, pe lângă impresiunile voi6se și s&rbă- 
toresci ce urăm să culegeţi, mai este un sentiment, Dom- 
nilor delegaţi, pe care trebue să vi-l întipăriți adînc în 
suflet, făcându-l să pătrundă în tote județele și orașele, 
să se incuibeze în fie-care sat, în fie-care cămin. Acest 
sentiment este, că dacă România a putut să pășescă în- 
trun timp relativ așă de repede pe calea propășirii. și 
consolidării sale naţionale, dacă diua de 10 Maiii a putut 
înregistră resultate atât de roditâre, acesta se datoresce 
mai înainte de tâte înțelepciunii, concordiei, muncei pa- 
triotice și neobosite a tuturor Românilor, și că stăruind 
numai pe acestă cale, vom pute întări și asigură viitorul 
nostru. La lucru dar, Domnilor, la lucru bărbătesce și 
fără preget! Acesta să fie îndemnul tuturor, dacă voim 
ca diua de 10 Maiii să vadă în tot-deauna ogorul na- 
țional dând speranțele de îmbelșugat seceriș ce ne-ai dat 
trecuții ani, şi pe care A-Tot-Puternicul să-l sporescă și 
să-l bine-cuvinteze. 

Încă odată, Domnilor, fiţi bine-veniţi între Noi; cu fe- 
ricire Regina și Ei v& vedem în jurul Nostru și vă mul- 
țumim pentru urările ce Ne aduceți. 

Intrunind la prând în Palatul din capitală pe delegaţii ju- 
deţelor și ai orașelor, Maiestatea Sa Regele ridică următo- 
rul toast: 

Fericit de a vede imprejurul Meii pe delegații, cari sati 
grăbit a se întruni din tote unghiurile ţării în capitală 
spre a serbă diua de 10 Maii, ridic acest pahar în să- 
nătatea D-Vstre și întru fericirea și prosperitatea orașe- 
lor și judeţelor, cari formeză atâtea petre scumpe în Co- 
rOna României. Să ne unim în strigarea scumpă inimii 
nostre și care pururea va găsi un răsunet puternic din 

“Vrei-deci de ant de Domnie, II, 4 

1882 
Maiti 10 (22) 

11 (23)



  
    

1882 
Maiii 11 (93) 

13 (25) 

15 (27) 

18 (30) 

20 (1) 

21 (2) 

23 (4) 

24 (5) 

25 (6) 

27 (8) 
28 (9) 

29 (10) 

50 

  

virful Carpaţilor și până la mare: Să trăiască iubita nostră 

Românie! 

Se promulgă legea pentru toemelile agricole. 

Se deschide sesiunea III a Comisiunii europene a Dunării, 

convocată ad-hoc, luând parte şi representanţii Sârbiei şi Bul- 

gariei. 
Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 

Guvernul e autorisat a construi căile ferate Titu-Tiîrgovişte, 

Pâtra- Bacăi, Birlad - Vasluii, Fălticeni- Dolhasca, Docolma- 

Huşi-Prut, Filiaşi-Tîrgu-diiu, Golesci-Câmpulung, Vasluii-Iaşi, 

Leorda-Dorohoiu și Turnu-Măgurele-Ruşii-de-Vede. 

Comisiunea europână a Dunării primesce, în contra votului 

vepresentantului României, propunerea Barăre cu Gre-caii 

reserve. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Alexandria re- 

gimentele 1 și 3 de linie, sosite de curînd din Dobrogea. 

Maiestatea Sa Regele plâcă la Giurgiu, unde inspecteză tru- 

pele garnisânei și casarmele, visit6ză -gimnasiul, primăria şi 

prefectura. Locotenent-Colonelul bulgar Reșenţiu, şetul Arse- 

nalului din Rusciuc, salută în numele Guvernului săi po Maic- 

statea Sa Regele. 

Revolta din Erzegovina se consideră ca reprimată. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serviciul religios de la cate- 

drala Metropoliei şi Maiestatea Sa Regina la acela din capela 

asilului Elena-DOmna. 

Garibaldi încetâză din visţă. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la alergările de cai 

organisate de societatea Jockey-Club. 

Puterile mari propun o conferinţă de Ambasadori la Con- 

stantinopole pentru a negociă cu Porta despre pacificarea Egip- 

tului. Porta nu acceptă. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Malmeson regi- 

mentul 1 de roșiori. 

Comitele Kâllay e numit Ministru de Finanţe al Austro-Un- 

gariei și însărcinat cu administrarea Bosniei și Erzegovinei. 

Curtea supremă germană din Lipsca aprobă în mod defini- 

tiv strămutarea la Bucuresci a reședinței Societăţii acţiona- 

ilor căiei ferate române. 

Se promulgă legea de poliţie sanitară veterinară. 

Creditul funciar rural își modifică statutele şi convertesce 

scrisurile sale din 7%, în 5%/0- 

Sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod se închide,
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Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la alergările de cai 
militare. 

Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

O lungă şi obositâre sesiune legislativă se închide astăgi. 
Noi, în numele Nostru şi al ţării, trebue să recunâscem 

că D-Vâstre aţi avut, ocasiunea fericită de a vă înfăţişă 
situaţiunea organisării Statului, mai ales din punctul de 
vedere naţional-economic, şi mîndri şi întăriţi prin con- 
sciinţa că aţi resolvat multe din cestiunile politice şi de 
Stat, v'aţi decis fără esitaţiune la studiarea şi regularea 
celor mai primordiale cestiuni de interes naţional-economic. 
Onre patrioticei D-Vâstre iniţiative şi stăruinţei ce aţi 

pus, în acord cu Guvernul, pentru resolvarea lor! 
Dacă n'am menţionă pentru acest moment decât legea 

reducţiunii celui mai împovărător imposit de la 18 la 12 
lei, cu prevederea budgetară a reducţiunii lui pentru anul 
viitor încă cu 6 lei; dacă n'am menţionă decât legea în- 
voelilor agricole, prin care aţi proclamat principiul dreptăţii 
şi egalităţii între muncă şi capital, între micul şi marele 
proprietar, reîntărind ast-fel vechea şi tradiționala înfră- 
țire între aceste două clase, cari sunt temelia morală şi 
materială a naţiunii române; dacă n'am av6 în vedere 
decât legile atât de necesare şi salutare, ca acea a în- 
fiinţării casselor de credit agricol, acea: a creării de căi 
ferate economice, acea a reducţiunii preţului sării şi a 
tutunului, a reorganisării vămilor, acea atât de impor- 
tantă a regulării proprietăţii în Dobrogea și altele atâtea 
pe cari ţă&ra le-a văgut dejă punându-se în lucrare cu cea 
mai vie satisfacţiune; încă ar fi pentru D-Vostre o pagină 
îrumosă din istoria legislaţiunii şi reorganisaţiunii nstre 
interne şi un titlu la recunoscinţa ţării. 

Constatăm asemenea cu plăcere, Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, că tot în timpul acestei sesiuni, D-V6stre 
waţi ocupat şi de îmbunătăţirea sârtei clerului, precum 
şi de restaurarea principalelor nâstre monumente religi6se, 
Și ați dat şi astădi, ca în tot-doauna, tot ce s'a putut da 
pentru desvoltarea şi întărirea bravei nostre oștiri. 

1882 
Maiii 30 (11) 

> 31 (12)
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Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Aţi făcut mult, şi aţi făcut bine, pentru-că aţi împlinit 

o bună parte din golul ce cu toţii simţiam. 

Indeplinirea celor-lalte lipsuri, şi în special ceea ce con- 

cerne învățămîntul public şi şedlele, e reservată activi- 

tăţii D-Vâstre viitore. 

Astădi, D-Vâstre vă duceţi în sînul concetăţenilor, unde 

veţi av6 ocasiunea de a vă ocupă din noii de nevoile 

încă nesatisfăcute ale ţării, şi am tâtă încrederea că, revo- 

nind în sesiunea viitâre, veţi complini ceea ce timpul şi 

împrejurările nu v'ait permis de astă dată. 

Sesiunea Corpurilor legiuitâre este închisă. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, 

1. C. Brătianu; Ministrul Justiţiei, G. Chițu; Ministrul Ata- 

cerilor străine, E ug. Stătescu; Ministrul Finanţelor, G Lecca; 

Ministrul de Resbel, General G. Anghelescu; Ministrul Agri- 

culturii, Comerciului şi Lucrărilor publice, Colonel N. Dabija; 

Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, V. A. Uree hiă. 

Bucuvesci, 31 Maiă 1882. 

Se promulgă legea pentru tvansformarea și lărgirea Palatului 

Regal din capitală. 

Se decide construcţiunea căilor ferate Bucuresci-Fetescă la 

Dunăre, continuarea liniei de la Nord Iţeani-Roman-Făurei- 

Fetesci la Dunăre și construirea ramurelor Călărași (Ştirbei) 

și Slobozia până la liniile principale. 

Ministrul rus de Interne Ignaticff demisionâză și e înlocuit 

prin Comitele Tolstoi. 

Guvernul român continuă a se opune aspiraţiunilor Austro- 

Ungariei de dominare pe Dunăre și apără cu energie dreptu- 

rile litorale ale ţării. 

Se promulgă legea pentru construirea a diferite edificii pu- 

plice: localuri pentru autorităţi militare şi casarme (12.930.000 

lei), licee, seminarii, şe6le, musee şi biblioteca din Bucuresti, 

Archiva Statului, catedrala de la Constanţa (5.600.000 lei), pa- 

latul de Justiţie în Bucuresci (3 mili6ne), tipografia Statului 

şi palatul legislativ (5.300.000 lei) ; în total 27.230.000 Lei. 

Maiestatea Sa inspectâză pe platoul de la Țurl6ia recruţii și
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plutOnele de instrucţiune din regimentele 6 şi 21 de dorobanţi. 
Se publică legea asupra organisării comandamentelor armatei. 
Maiestatea Sa Regele plâcă la Pitesci, unde, după ce asistă 

la serviciul religios din catedrală, inspectâză trupele garnisânei, 
visitâză spitalul judeţului, temniţa, casarma regimentului 4 de 
dorobanţi, liceul şi localul prefecturii. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză pe platoul de la Pitesci re- 
gimentul 30 de Muscel, sosit de la Câmpulung, și escadronul 
regimentului 2 de călărași, visitâză casarma de artilerie și de 
pompieri, două șc6le primare de băeţi, şc6la primară de fete 
Şi şc6la Alexandru. In drum spre Bucuresci, Maiestatea Sa inspec- 
tâză la Titu regimentul 22 de dorobanţi, sosit de la Tîrgovişte. 

Se întrunesce la Constantinopole Conferinţa Ambasadorilor 
în cestiunea Egiptului, fără consimţemîntul și participarea 
Turciei. 

Ducele de Nassau, întîmpinat de Maiestăţile Lor Regele şi 
Regina la Pred6l, sosesce la Sinaia. 

Statul dăruesce pe veci terenul necesar pentru instalarea 
unei fabrici de hârtie în comuna Letea. 

Tote căile ferate ale Statului se unifică sub o singură admi- 
nistraţiune. 

Principele Bulgariei numesce un noii Ministeriiă, din care 
fac parte Generalii rusesci Skobelett şi Kaulbars. 

Principele ereditar de Nassau sosesce la Sinaia. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Buzău, unde, după ce asistă 

la serviciul religios din catedrala Episcopiei, inspectâză a doua 
di pe câmpia de lângă crâng regimentul 8 de dorobanţi, un 
escadron din regimentul 4 de călăraşi şi o secțiune din artileria 
teritorială. După aceea Maiestatea Sa visitâză paraclisul Epi- 
scopiei, localul gimnasiului, casarma regimentului de infanterie 
teritorială, localul prefecturii, casarma călăraşilor, temniţa şi 
spitalul Gârlaşi. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Ploesci, și visit6ză primăria, 
palatul judecătoresc şi administrativ și şcla de meserii, unde 
asistă la distribuirea premielor, temniţa, spitalul Boldescu, ca- 
sarma infanteriei şi a cavaleriei; apoi inspectâză batalionul 
din regimentul 7 de dorobanţi, un escadron de cavalerie din 
regimentul 4 de călăraşi şi două baterii din regimentul 1 de 
artilerie, precum și o baterie teritorială. După ce visitâză în 
urmă gimnasiul, Maiestatea Sa se întârce la Sinaia. 
Flota englesâscă bombardâză porturile de la Alexandria (Egipt) 

şi 4000. Gmeni de trupe englesesci ocupă oraşul. 
Guvernul este autorisat să cumpere calea ferată Cernavoda- 

Constanţa. 
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Apar la Bucuresci în limba română «Poveştile Peleșului» 

de Carmen Sylva. 

Ducele de Nassau plâcă din Sinaia spre Viena. 

Imp&ratul Germaniei face o visită Impăratului Austriei la 

Ischl. 
Demisionând Ministrul de Răsboiii Generalul G. Anghelescu 

şi Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice V. A. Urechiă, d-l 

10 an Brătianu, Preşedintele Consiliului și Ministru de In- 

terne, trece la Răsboii; d-l G Chițu, Ministrul Justiţiei, trece 

la Interne; d-l Eugeniu Stătescu, Ministrul Afacerilor stră- 

ine, trece la Justiţie; d-l Dimitrie A. Stur dza e numit Mi- 

istru al Afacerilor străine, şi d-l P. $. Aurelian Ministru 

al Cultelor şi Instrucțiunii publice. 

Se aprobă statutele societăţii «Furnica», constituită sub pa- 

tronagiul Maiestăţii Sale Regincă, pentru încuragiarea şi desvol- 

tarea industrielor casnice. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 1 de vinători, care 

“ţine garnis6nă în Sinaia. 

D-l C. A. Rosetti publică în «Românul» o serisâre, prin care 

arată motivele ce-l silesc să se retragă de pe arena politică. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina primesc la Sinaia visita 

Archiducelui Eugen, care se întârce în aceeași di la Brașov. 

Trupele englesesci ocupă canalul de Suez. 

Se promulgă legea pentru lichidarea şi disolvarea Societăţii 

acţionarilor căilor ferate române. 

Se aprobă tractatul de comerciii și de navigaţiune încheiat cu 

'Pările-de-jos la 5 (17) Iunie 1881. 

Aniversarea luării Griviței se serbâză la Sinaia în presența 

Maiestăţilor Lor» Regelui şi Reginei printr'o ceremonie religi6să 

şi militară. La dejunul oferit batalionului 1 de vinători, Maies- 

tatea Sa ridică următorul toast: 

Ostaşi, 

Aniversarul de astădi ne amintesce lupta cea mai sân- 

ger6să, susținută cu voinicie de armată și r&splătită prin 

strălucita isbândă de la Griviţa. Sângele românesc, cu care 

a fost stropită, a întărit independența, a pregătit Regatul, 

a stabilit pentru tot-deauna renumele armatei. Eroii că- 

duți pe câmpul de luptă aii impodobit stegurile nâstre cu 

dafini și ne-ai lăsat, ca un sfint legat, virtuțile militare. 

t
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1882 
Plin de incredere că fie-care oşten va păstră neatinsă şi Aug. 30 (11) 
va aperă cu vița sa acestă scumpă moștenire, ridic acest 
pahar în onorul armatei, care pste fi mîndră de înalta 
sa misiune; închin acest pahar în amintirea celor cari, prin 
mortea lor pe câmpul de onre, ai dovedit dragoste ne- 
mărginită pentru patrie. Numele lor sunt astădi înscrise 
în istoria țării și vor rămâne neșterse în inimile nostre. 

Să trăiască armata, care ME va. găsi în tâte împreju- 
rările în capul s&ă!   

La telegrama de felicitare a Inaltei Curți de Casaţiune şi Ju- 
stiţie, Maiestatea Sa răspunde din Sinaia prin următârea tele- 
gamă: 

Domnule Prim Preşedinte, 

După săvirșirea serbării dilei de 30 August, aniversarea 
luării Griviței, Regina și Eă vă exprimăm ale Nâstre mul- 
țumiri pentru cuvintele atât de bine simţite ce Ne adre- 
sați din capul celei mai înalte magistraturi a ţării. 

Trupele englesesci ocupă Cairo. Sept. 2 (14) 
Principele Bulgariei sosesce la Sinaia. >» 8 (20) 
Principele Bulgariei se întârce din Sinaia în ra sa. » 13 (25) 
In călătoria sa spre Constantinopole, Principele Friderie „22 (4) 

Wilhelm de Hessen se opresce la Sinaia. 
Pentru a luă parte la manevrele mari de tâmnă, Maiestatea > 25 (0) 

Sa Regele sosesce la Galaţi (25 Septembre). După ce asistă la servi- până la 
ciul divin, Maiestatea Sa visitâză arsenalele flotilei şi, în port, Oct. 5 (17) 
bastimentele «Griviţa», «România» și «Mircea»; trece în revistă 
Divisiunea mixtă, concentrată pentru manevre pe platoul de 
la Calica, visiteză tunelul în lucrare, făcut în scop a rectifică 
linia Bărboși-Galaţi, și în urmă casarma călărașilor (26 Septem- 
bre). A doua di, Maiestatea Sa visiteză spitalul Elisabeta-Dâmna, 
şceOla de meserii, spitalul Sfintul Spiridon, tribunalul și prefec- 
tura districtului, penitenciarul, spitalul comunal, gimnasiul, 
seminariul şi șc6la normală (27 Septembre). 

Maiestatea Sa sosesce la Focșani (28 Septembre), trece în re- 
vistă corpul de armată de Sud, comandat de Generalul Al. An- 
ghelescu și compus din 2 divisiuni de infanterie, o divisiune   
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de cavalerie şi două regimente de artilerie, și plâcă la Tecuciit 

La 'Tecuciii, Maiestatea Sa, însoţit de ofițerii străină trimiși de 

Guvernele lor pentru a asistă la manevrele armatei române, 

inspectâză corpul de armată de Nord, comandat de Generalul 

Racoviţă şi compus din douădivisiuni de infanterie, o brigadă 

de cavalerie, un regiment de artilerie și un detaşament de geniu. 

Maiestatea Sa visitâză apoi cimitirul şi capela din noi construită, 

şe6la reală, spitalul şi temniţa (29 Septembre). Maiestatea Na 

pl&că la Movilenii-de-jos, unde se încep manevrele (1 Octobre), 

şi asistă la atacul pe linia Berheciului. 

Maiestatea Sa Regina sosesce de la Sinaia la Tocuciii şi e în- 

tîmpinată de Maiestatea Sa Regele. Maiestăţile Lor plâcă apoi la 

Birlad, primind în cursul drumului raporte despre situațiunea 

manevrelor (2 Octobre). La Birlad, după ce asistă la serviciul 

divin, Maiestăţile Lor visiteză spitalul Elena Beldiman și șcOla 

profesională de fete (3 Octobre). Maiestatea Sa Regele.visit6za 

liceul Codreanu, şe6la normală, şe6la de meserii, șc6la de băcţi 

No. 3, şcâla primară No. 2 (4 Octobre), prefectura, cancelaria 

şi magasia regimentului 12 de dorobanţi şi arestul judeţen, 

primăria şi cassieria judeţului şi trece în revistă trupele ce ai 

luat parte la manevrele între Tecuciii și Birlad (5 divisiuni, 28 

escadrâne și 16 baterii, cu totul 23.000 Gmeni). La banchetul oferit 

la Bivlad armatei, Maiestatea Sa Regele ridică următorul toast: 

Domnilor, 

Țera întregă privesce cu dragoste și încredere armata, 

care are onorul de a fi paza și scutul patriei și care trebue 

să pună tâtă silința spre a r&splăti, prin rîvnă și o muncă 

neîntreruptă, marile sacrificii cari națiunea își impune pen- 

tru ea. Prin luptele gloriose pe câmpiile din Bulgaria, Ro- 

mânia a dobândit un loc de onâre între Statele militare. 

Sfinta datorie a armatei este de a păstră neatins acest 

însemnat resultat și a fi tot-deauna zelosă de renumele 

săi. Nimeni nu scie ce viitorul ascunde în sînul său; noi 

însă scim că trebue să ne pregătim, să ne întărim și să 

ne rezemăm numai pe propria n6stră putere. Sunt dar 

fericit de a ved€, cu ocasiunea acestor manevre, o mare 

parte a armatei concentrată din tote unghiurile țării, și a
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constată avintul și progresul instituţiunilor nâstre militare. 
Mulţumesc țării și armatei, cari împreună ai contribuit a 
împlini dorința Mea cea mai vie, şi ridic acest pahar pen- 
tru fericirea și tăria României, care, sunt convins, nu se 
va căi nici odată de tâte sacrificiile cari le face pentru 
armata sa. 

Să traiască România! 

Să trăiască armata! 

Adresându-se către misiunile străine, ai căror vepresentanţi 
asista la banchet, Maiestatea Sa pronunţa următorele cuvinte: 

Mcssicurs, 

En exprimant Ma vive satisfaction de Linteret que les 
grandes Puissances portent ă notre jeune arme, je bois 
ă la sante des Souverains et des Chefs d'Etats qui ont bien 
voulu se faire representer ă nos manceuvres, ainsi quă la 

prosperit€ de leurs braves armees. 

Dupa ce se ridică mat multe toaste, Maiestatea Sa Rogele 
ica din noii cuvintul și dice: 

Domnilor, 

In tot timpul șederii Nâstre în urbea Birladul, am fost 
întimpinați de atâtea semne de dragoste din partea tu- 
turor cetățenilor și am găsit o primire așă de căldurâsă, 
că dilele petrecute în mijlocul D-Vâstre vor rămâne ne- 
șterse în inimile Nâstre. Mulțumind Birladului pentru de- 
votamentul ce Ne-a arătat și pentru patriotismul de care 
a dat dovedi atât de mari, prin larga ospitalitate dată la 

23.000 de ostași, ridic acest pahar pentru fericirea și des- 
voltarea orașului și a județului și în sănătatea cetățenilor. 

După banchet, Maiestăţile Lor plâcă la Sinaia (5 Octobre). 
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Maiestatea Sa adres6ză următorul Înalt Ordin de qi pe ar- 

mată: 

Ostaşi, 

Acum că w'aţi întors în căminele vâstre, unde vE odih- 

niţi de silințele și bărbătescile osteneli cari, în folosul țării, 

vi le-aţi impus în ultimele manevre unde aţi fost chemați, 

vii a vE arătă mulțumirile Mele pentru sirguința ce ați 

desfășurat, devotamentul, ascultarea și neingrădita supu- 

nere cu care ați r&spuns la glasul șefilor voştri. Lucrarea 

va fost îngreuiată de timpul potrivnic ce ați întimpinat 

în marșuri și evoluțiuni; acestă împrejurare este însă și 

dinsa o bună încercare pentru tăria și disciplina oștenului, 

o minunată pregătire la greutăţile cu cari el are să lupte 

în răsboiii. Voi ați dovedit că sunteți la înălțimea nobilei 

vostre misiuni și că, în ori-ce nevoe, patria pote cu încre- 

dere să se sprijine pe virtutea vostră. 

In numele țării dar, Eu, Căpetenia și frate al vostru 

de 6ste, ve mulțumesc. 

Dat în Sinaia, la 7 Octombre 1882. CAROL. 

Se deschide sesiunea ordinară de tomnă a Sfîntului Sinod. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc de la Sinaia în capitală. 

Se deschide sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitre 

prin următorul Mesagiii Regal: 

Dommilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Sunt fericit să v& urez în acest an bună-venire înainte 

de epoca obicinuită a întrunirii Domniilor-V 6stre. 

Sesiunile ordinare ale Corpurilor legiuitre ai fost tot- 

deauna prelungite pentru a termină numerâsele lucrări, de 

cari ele sunt chemate a se ocupă în fie-care an. 

Astă dată, începând lucrările Domniilor-V 6stre mai tim- 

puriii, veţi put6 consacră tot timpul necesar pentru a studiă 
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budgetul anual şi legile rămase din sesiunea trecută, saii 
cari se vor mai presintă încă. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Constatăm cu mulţumire că relaţiunile nâstre cu tâte Pu- 
terile sunt din cele mai satisfăcătâre. Acâstă situaţiune o 
datorim silinţelor neîntrerupte ale naţiunii de a se des- 
voltă pacinic în lăuntru şi de a fi ast-fel un element de 
ordine şi de progres în mişcarea generală a civilisaţiunii 
europene. 

Anul acesta a fost pentru agricultură un an bun. Câm- 
piile n6stre aii dat râde îmbelşugate, cari asigură îndestu- 
larea ţării și permit a speră un export însemnat. 

Creditele agricole ai început a funcţionă regulat în mai 
multe judeţe și ai produs acolo, chiar de la începuţ, efoc- 
tele lor binefăcătâre. 

Tot în acest an, răscumpărarea marei nostre reţele de 
căi ferate a devenit un fapt real și definitiv, mulţumită 
inteligenţei și energiei cu care acestă delicată și importantă 
afacere a fost condusă. 

Nouăle linii de căi ferate, votate de Domniile-Vostre în 
ultimele sesiuni, sunt unele în construcţiune și în ajun 
de a fi terminate, altele în studii, şi construcţiunea lor va 
începe în primăvară. 

Nu puţin vor contribui tâte aceste împrejurări favora- 
bile a da un noii avînt desvoltării avuţică naţionale şi mij- 
l6ce nouă pentru perfecţionarea şi completarea diferitelor 
nOstre instituţiuni economice. 

Dacă armata n6stră, căreia am consacrat atâtea oriji şi 
pentru care ţâra face atâtea sacrificii, a dat resultatele la 
cari ne aşteptam şi de cari ne putem mîndri, dacă lucră- 
rile publice ai luat într'un timp atât de scurt o mare des- 
voltare, nu e mai puţin adevărat că ne mai rămâne forte 
mult de făcut şi în alte ramure ale activităţii nâstre na- 
ționale. 

Esaminând situaţiunea finanţelor n6stre, veţi pute con- 
stată că ea este din cele mai satisfăcătâre. Cu regula care, 
în înţelegere cu Guvernul Mei, aţi introdus în mod sistema- 
tie la alcătuirea budgetelor de venituri şi cheltueli ŞI care a 
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condus la cchilibrarea lor, cu decisiunea ce aţi luat îm- 

preună, de a nu av recurs la nouă imposite şi de a nu con- 

tractă alte împrumuturi decât acele pentru construcţiuni 

şi lucrări publice, cari sunt împrumuturi desvoltătâre pro- 

ducţiunii naţionale, finanţele ţării nu puteai decât să intre 

într”o eră de continuă prosperitate. Budgetele anilor tre- 

cuţi s'aii soldat tote prin escedente. Acela al căruia eser- 

ciţiă s'a finit acum, nu numai a făcut faţă tuturor sarcinelor 

Statului și a dat mijlocele de a plăti cu esactitate tote 

anuităţile datoriei publice, ci a lăsat şi un însemnat ces- 

cedent de venituri. Aceste resultate sunt garanţiile cele 

mai sigure că creditul nostru public, care pe pieţele străine 

a ajuns pe acela al multor State mari şi avute, se va men- 

țin6 şi întemeiă din ce în ce mai mult. Trecutul răspunde 

de înţelepciunea şi consciinţa, cu care veţi sci să conduceţi 

şi în viitor, cu ncelintită îngrijire, finanţele ţării. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Reîncepând astădi lucrările Domniilor-V 6stre, nu Ne în- 

doim că în ultimul an al activităţii Domniilor-Vâstre le- 

oislative v& veţi inspiră, ca în tot-deauna, de aceleaşi sim- 

ţeminte patriotice şi naţionale şi, uniţi cu toţii, veţi lucră 

din tâte puterile pentru unul şi același ţel: fericirea şi mă- 

rirea patriei. 

Sesiunea extraordinară a Corpwiilor legiuitore este 

deschisă. 
CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor și Ministru de Resbel, 

1. C. Brătianu; Ministrul de Interne, G. Chițu; Ministrul 

Afacerilor străine, D. Sturdza; Ministrul de Justiţie, Eu g. Stă- 

tescu; Ministrul de Finanţe, G. Lecca; Ministrul Agriculturii, 

Comerciului şi Lucrărilor publice, Colonel N. C.Dabija; Mi- 

nistrul Cultelor și al Instrucțiunii publice, P.S. Aurelian. 

17 Oclombre 1982. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina visitâză esposiţiunea de la 

şeâla de agricultură și asistă la distribuirea premielor,
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In călătoria sa spre Constantinopole, Ducele Albrecht de 
Mecklemburg-Schwerin se opresce la Sinaia. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Primesc cu o deosebită mulțumire Adresa Senatului, 
care și astă dată exprimă, prin cuvinte atât de bine sim- 
țite, dragostea și devotamentul acestui înalt corp al Sta: 

tului către Regina și către Mine. 

Am ascultat cu atenţiune expunerea Senatului despre 
nevoile și trebuințele țării. În adever, am făcut progrese 
însemnate în tote ramurele activității nâstre naţionale Şi 
putem privi cu satisfacțiune la lucrările săvirșite. Dar și 
viitorul este asigurat, din momentul în care suntem cu 
toții deciși a păși înainte, uniţi într'o muncă neobosită și 
statornică pentru binele și fericirea prea iubitei nâstre 
patrii, 

Încă odată vă mulțumesc, Domnilor Senatori, pentru 
urările ce-Mi faceți și pentru zelul și activitatea ce aţi 
arătat în tote împrejurările. 

La Adrosa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele r&s- 
pundo: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Primesc cu o vie mulțumire Adresa Adunării Deputa- 
ților și v& mulțumesc pentru simțemiatele ce conţine. 

V'aţi grăbit a vE întruni la apelul ce v'am făcut și v'ați 

pus cu activitate la lucru. 

Legislatura acesta a fost una dintre cele mai mănâse 
pentru eră. Aţi lucrat cu neobosdlă la consolidarea edi- 
ficiului național. Aţi săvirşit acte mari, cari ai ridicat 
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Statul român în ochii tuturor. Nu puteți termină mai 

bine lucrările D-Vâstre decât întărind progresele făcute 

şi asigurând pe cele viitâre prin legi bune. Naţiunile, cari 

înțeleg timpul în care trăesc și cari merg în pace și cu 

decisiune pe calea unei desvoltări constante, cresc și se 

întăresc. Ast-fel va fi cu România, căci fiii ei au sciut tot- 

deauna a fi strînși uniți în datoriile și iubirea lor către 

patrie. 

Regina și Ei v& mulțumim pentru simțemintele căldu- 

rose ce aveţi pentru Dinastie și devotamentul sincer cu 

care înconjurați Tronul. 

Se modifică legea recrutării armatei (1876). 

Maiestatea Sa Regele inspectâză atelierul de îmbrăcăminte și 

mare echipament al 6stei, precum și pirotechnia. 

Se serbâză a 5-a aniversare a căderii Plevnei prin ceremonii 

religi6se şi militare. Maiestatea Sa Regele trece în revistă gar- 

nis6na din capitală și sâra asistă la serata Cercului militar, 

unde pronunţă următârele cuvinte: 

IA 

Sunt mindru și fericit a M& găsi în miilocul D-Vostre 

pentru a serbă acestă di măreță, și mulțumesc pentru 

urările așă de bine simţite. Cum armata a împlinit da- 

toria sa pe câmpiile Bulgariei, luptând cu vitejie, tot ast- 

fel sunt sigur că va fi și în timp de pace la înălțimea 

misiunii sale și tot-deauna va sci a răspunde la așteptă- 

rile țerii. 

Să trăiască armata! 

Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serviciul religios din biserica 

Sf. Nicolae şi Maiestatea Sa Regina la acela din capela asilului 

Flena-Dâmna. 

Maiestatea Sa Regina iea sub Inaltul S&i patronagiit lucră- 

vile pentru publicarea desemnelor de pe costumele naţionale. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză stabilimentul de artilerie şi 

de piroteehnie.
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Se publică legea asupra gagiului comercial şi asupra comisio- 
narilor. 

Maiestatea Sa Regele ţine la Cercul milita» o cuvîntare asu- 
pra manevrelor din tâmna anului curent, 

Cu ocasiunea aniversării dilei Sale de nascere, Maiestatea 
Sa Regina primesce la Palatul de la Cotroceni pe elevele asi- 
lului Elena-Dâmna. 

Partidul sincerilor liberali (grupul Vernescu) se unesce 
cu partidul conservator sub denumirea de partid liberal-con- 
servator şi publică un manifest către ţâră. 

Senatul și Adunarea Deputaţilor primese propunerea de a se 
modifică mai multe articole din Constituţiune. 

Intre Guvernul unguresc și Saşii din Transilvania se nasce 
un conflict din causa apăsării naţionale a acestora din urmă. 

Se aprobă declaraţiunea relativă la tariful telegrafic între 
România şi Francia din 3 Novembre 1882, 

Maiestatea Sa Regele asistă la serviciul religios în biserica 
Sf. Silvestru. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serviciul religios în biserica 
Sf. Ştefan. 
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Maiestatea Sa Regele adres6ză armatei următorul Inalt Ordin 

de di: 

Ostaşi, 

Incă un an a trecut, în care ați dat probe netăgăduite 

de virtuți militare, ce cu fericire am constatat. Sunt sigur 

că veți urmă ca și în trecut a întări în inimele vostre 

simţemîntul datoriei către țeră, care vă privesce cu iubire 

și mindrie. 

Ofiţeri, sub-ofițeri și soldați, vă urez un an bun și 

fericit! 

Dat în Bucuvesci, la 1 Ianuarie 1883. 
CAROL. 

La folicitările Inaltului clor și ale Consiliului de Ministrii, 

Maiestatea Sa r&spundo: 

Sunt forte simţitor la tâte urările, ce Ne sunt exprimate 

cu ocasiunea reînnoiri anului, și mulțumim de simțemintele 

de dragoste ce Ne aduceţi. Rog pe A-Tot-Puternicul să 

bine-cuvinteze și să păzâscă scumpa n6stră Românie în 

tote împrejurările, acordându-i o desvoltare pacinică și 

răspândind” asupra ei prosperitate și bogăţie, pentru feri- 

cirea tuturor. Acesta este dorința inimii Mele la începutul 
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acestui an, urându-vă, din partea Reginei și a Mea, ani 
mulți și fericiți. 

Se înscrii între veniturile Statului 4 miliâne lei, vă&rsaţi de 
Guvernul rus în urmarea convenţiunii încheiate la 21 Aprilie 
1882 pentru stingerea pretenţiunilor reciproce provenind din 
văsboiul de la 1877—78. 

Maiestatea Sa Regele adresâză Președintelui Consiliului de 
Ministri următârea scrisre: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

In timpul sărbătorilor am primit, ca în toți anii, mai 
multe sute de petiţiuni, din tâte unghiurile ț&rii, cu dife- 
rite cereri. Cu acestă ocasiune am constatat, că dintre 
acestea era un insemnat număr de rugăciuni pentru 
cereri de pensiuni și plângeri asupra reţinerilor de la pen- 
siunile acordate de Stat. 

Datoria Reginei și a Mea este de a ușură și alină 
nenorocirile în t6te împrejurările, atât cât este în putinţa 
N6stră. Ingrijindu-M& dar de sârta pensionarilor, am cerut 
lămuriri asupra stării cassei pensiunilor și Mam convins 
că întradevăr reținerile ce se fac pe an sunt fârte Simţi- 
tore, mai ales pentru v&duve și orfani, ai căror capi de 
familie aii servit Statului un lung șir de ani, lăsându-le 
numai mica lor pensiune câștigată prin muncă. 

Numerul pensionarilor mărindu-se în fie-care an, re- 
ducerile devin din ce în ce mai simțitore, așă în cât plata 
ar pute ajunge aprpe la jumătate. 

Eti cred că momentul a venit să ne preocupăm cu 
totă îngrijirea de acestă cestiune și a supune Corpurilor 
legiuitore, cari înșile ai acordat dejă o deosebită solici- 
tudine diferitelor reclamaţiuni în acestă privință, un proiect 
de lege care să remedieze la acest neajuns. 

O bună măsură pote că ar fi acea de a se înființă 
Trek-deci de ani de Domnie, II. 5 
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o cassă specială pentru militari, cu atât mai mult că răs- 

boiul pentru independență a creat între ci o nouă cate- 

gorie de pensionari, cari se plătesc de la cassa de dotațiune 

a 6stei și dintre cari mulți, pe lângă răsplata vitejiei lor 

pe câmpul de glorie, se găsesc primind osebit și de la 

cassa comună a pensiunilor partea dreptă ce li se cuvine 

pentru anii de serviciii ce aveai impliniți. Atrag seriosa 

atenţiune a Guvernului asupra acestei cestiuni importante, 

și sunt convins că, cu concursul luminat al Camerelor, 

cari aă sciut tot-deauna a răspunde la asemenea apeluri, 

vom ajunge la o soluțiune satisfâcetore. 

Primesce, scumpul Mei Președinte al Consiliului, în- 

credințarea stimei și afecțiunii ce-Ți păstrez. 

CAROL. 

Bucuresti, 8 Ianuarie 1883. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea dată de societatea de 

binefacere Elisabeta în tolosul săracilor. 

Maiestatea Sa Regele visitâză spitalul Xenocrat. 

Maiestatea Sa Regele asistă la conferinţa Cercului militar, 

Se promulgă legea pentru înfiinţarea cassei pentru ajutorul 

şedlelor. 

La Londra se întrunesc Ambasadorii Puterilor mari cu al 

Porții, pentru a precisă Și regulă disposiţiunile articolelor 52, 

54 şi 55 ale Practatului de la Berlin, cu privire la navigaţiunea 

Dunării. 

Representantul României la Londra cere ca Conferinţa Pu- 

tevilor să admită în sînul său un representant al României cu 

drepturi egale tuturor celor-lalță membri. Conferinţa decide a 

admite pe vepresentanţii României şi ai Sârbiei numai pentru 

a fi consultaţi asupra cererilor lor. 

După comunicarea mai multor acte asupra Conferinţei de 

la Londra, Adunarea Deputaţilor exprimă încrederea să în 

Guvern. 

Conferinţa de la Londra acceptă regulamentul de navigaţiune 

dintre Galaţi şi Porţile-de-fer aşă cum îl votase Comisiunea 

europână a Dunării în ultima sa şedinţă din Iunie 1882. După 

propunerea Italiei, Conferinţa își exprimă regretele sale pentru 
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neparticiparea României la desbaterile din sînul Conferinţei. 
Cererea representantului Bulgariei de a fi admis în Conferință 
este refusată. 

Guvernul presintă Camerei un proiect de lege pentru suspen- 
darea drepturilor de port-franc ale porturilor române dunărene. 

Guvernul unguresc presintă Parlamentului un proiect de 
lege pentru maghiarisarea învăţămîntului secundar. 

Conferinţa din Londra respinge cererea Sârbiei de a av6 
un representant în Comisiunea europână a Dunării. 

După propunerea Rusiei, Conferinţa din Londra decide ca 
braţul Chiliei să 6să de sub controlul efectiv al Comisiunii eu- 
ropene a Dunării. 

Durata Comisiunii europene a Dunării se prelungesce pe alţi 
21 de ani. 

Conferinţa de la Londra subserie protocolul său final şi se 
închide. 

D-l Mancini, Ministrul Afacerilor străine al Italiei, constată 
în Parlament că între Germania, Austro-Ungaria și Italia există 
un tractat pentru menţinerea păcii. 

Se modifică unele articole din legea consiliilor judeţene. 
Adunarea Deputaţilor trece la ordinea dilei asupra unei in- 

terpelări relative la cestiunea Dunării. 
Se promulgă legea asupra administraţiunii armatei. 
Guvernul e autorisat să emită rentă 5%, în sumă de 15 mi 

line lei pentru lucrări de apărarea țării. 
Se modifică unele articole din legea asupra posiţiunii ofi- 

ţerilor. 
In urma unei interpelări asupra cestiunii Dunării, Senatul vo- 

teză încredere Guvernului. 
Se aprobă convenţiunea de extradiţiune încheiată cu Țările- 

de-jos la 13 Septembre 1881. . 
Se aprobă convenţiunea consulară încheiată cu Statele-Unite 

ale Americei la 5 (17) Iunie 1881. 
După ce Camerele adoptă în ultima cetire propunerea de a 

se modifică mai multe articole din Constituţiune, sesiunea se în- 
chide şi Corpurile legiuitâre se disolvă prin următorul Me- 
sagii Regal: 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Legislatura ce se încheie astăqi va luă cu drept cuvînt 
un loc însemnat în istoria ţării şi a Parlamentului nostru. 

Cestiunile importante şi numerâse cu cari aţi avut a vă 
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Mart. 5 (17) ocupă şi modul cum le-aţi deslegat sunt o nouă dovadă 

de pătrunderea şi spiritul patriotic, ce tot-deauna aă in- 

suflat pe Români, de câte-ori ati fost în cestiune mari in- 

terese naţionale. 

Aleşi în împrejurări grele şi cu misiunea de a da o so- 

luţiune cestiunii atât de importante a modificării articolului 

1 din Constituţiune, aţi sciut să împăcaţi disposiţiunile scrise 

în 'Tractatul de la Berlin cu interesele nâstre cele mai vitale. 

O lucrare de natura acesteia ar constitui ea singură un 

act însemnat în vi6ţa unei legislaturi. 

Opera D-Vâstre însă nu s'a mărginit aci. 

Precând la cestiunile de organisare interidră, legile de 

interes economie v'aii atras în special atenţiunea şi lor aţi 

consacrat cea mai mare parte a activităţii D-Vstre. 

Preocupaţi de dorinţa de a înlesni desvoltarea şi spo- 

rirea avuţiei naţionale, aţi creat instituţiuni puternice ca: 

Banca Naţională, Cassa de economii, Creditele agricole, şi 

le-aţi completat prin legea învoelilor agricole, prin acea 

a comiţiilor agricole și prin legea care asigură înfiinţarea 

de întreposite în porturile n6stre cele mai însemnate. 

Aţi început opera emancipării economice a țerii, r&scum- 

părând peste una mie kilometri de linii ferate, votând con- 

strucţiunea a o mie alţi kilometri de căi ferate în dife- 

rite părţi ale ţării. 

Menţinându-v8 tot în acâstă ordine de idei, aţi făcut legi 

pentru încuragiarea industriei naţionale, pentru înfiinţarea 

şi susţinerea a mai multe fabrici, pentru instituirea espo- 

siţiunilor şi concursurilor agricole şi industriale. 

In ordinea politică a fost asemenea dat, acestei legisla- 

turi a înscrie în istoria ţării unul din cele mai mari acte 

pentru întărirea n6stră naţională: aţi proclamat şi înte- 

meiat Regalitatea. 
Tot de-odată aţi dat armatei desvoltarea cerută pentru 

a put€ răspunde misiunii sale şi aţi pus finanţele ţării în- 

to stare normală şi prosperă. 

In adevăr, ordinea, întrodusă cu atâta succes în finanţe 

de către legislatura care v'a precedat, aţi continuat-o cu 

stăruinţă, votând legi organice, convertind o mare parte a 

datoriei publice, asigurând în mod constant echilibrarea 

pudgetului Statului; aţi stabilit desvoltarea treptată a re- 
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surselor fiscale şi aţi permis, prin realisarea de econornii, 
nu numai a nu recurge la înfiinţarea de nouă imposite, ci a 
uşură chiar pe unele existente. Mulțumită solicitudinii ce 
aţi pus în tot ce se atinge de finanţe, budgetele Statului 
s'au soldat neîntrerupt cu escedente, pe cari, pe lângă alte 
resurse ordinare și extraordinare, le-aţi afectat tâte orga- 
nisării şi întăririi armatei nâstre. Ori-cât ar r&mân6 de 
făcut pe acâstă cale, constatăm cu fericire că s'ait realisat 
progrese f6rte mari, cari compensâză sacrificiile bănesci ce 
ţ6ra și-a impus. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Inchigend ultima sesiune a acestei legislaturi, nu ne pu- 
tem opri de a recunsce cât de însemnate şi de repegi sunt 
progresele ce ţâra a făcut de mai bine de un pătrar de 
secol. Alte ţări ai pus un timp îndelungat pentru a ob- 
țin6, adesea prin lupte sângerâse, resultate ce noi am do- 
bândit cu mai puţină greutate. Acestei împrejurări fericite 
datorim că ţera s'a putut transformă fără sguduiri violente, 
asigurând progresele viit6re sub scutul pactului nostru fun- 
damental. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Incunjurat în tot timpul acesta de iubirea şi de devo- 
tamentul D-Vâstre, Et ME simt fericit, în momentul de a 
ne despărţi, să vă exprim mulţumirile Mele cele mai vii 
şi să vă rog ca, întorcându-vă în mijlocul concetăţenilor 
D-Vâstre, să duceţi între dînşii sentimentul adîncei Mele 
iubiri: pentru scumpa n6stră Românie, căreia aparţin t6te 
cugetările Mele, şi a încrederii depline ce am în viitorul ei. 

Conform art. 129 din Constituţiune, Adunările legiuitâre 
sunt disolvate. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor și Ministru de Resbel, 
I. C. Brătianu; Ministrul de Interne, G. Chițu; Ministrul 
Afacerilor străine, D. Sturdza; Ministrul de Justiţie, Eug. 
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Stătes cu; Ministrul de Finanţe, G. Lecca; Ministrul Agri- 

culturii, Comerciului și al Lucrărilor publice, Colonel N. Da- 

bija; Ministrul Cultelor şi al Instrucțiunii publice, P. S. Au- 

pelian. 

Bucuresci, 5 Mamtie 1883. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă incognito pentru re- 

stabilirea sănătăţii la St. Pierre lângă Genova. 

România aderă la converiţiunea metrului, subserisă la Paris 

în 8 (20) Maiii 1875. 

Pentru construcţiunea magasinelor de întreposit şi dockuri 

la Brăila şi Galaţi, Guvernul e autorisat să cheltuiască 17 mi- 

line lei. 

Se promulgă legea asupra serviciului de Stat-major şi legea 

pentru esploatarea căilor ferate române. 

Se înfiinţâză Ministeriul Agriculturii, Industriei, Comerciului 

şi Domeniilor. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosese la Veneţia, unde 

sunt întimpinate de Alteța Sa Principele Leopold de Ho- 

henzollern. 
a 

Se publică Decretul Regal, prin care armata se împarte în 

4 corpuri, 8 divisiună și 16 brigade. 

Guvernul român refusă instituirea comisiunii mixte pentru 

partea Dunării dintre Brăila şi Porţile-de-fer. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la St. Pierre de Arena, 

unde ieaii locuinţă la vila Spinola. 

D-l L C. Câmpineanu 
e numit Ministru al Agriculturii, 

Industriei, Comereiului și Domeniilor. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, însoţite de Alteța Sa Prin- 

cipele Leopold de Hohenzollern, 
sosesc la Sigmaringen, 

unde, în mijlocul Augustei familii şi în presenţa Regelui Saxo- 

niei, se serbâză aniversarea qilei de nascere a Maiestăţii Sale 

Reginei. 

Maiestatea Sa Regina pl6că de la Sigmaringen la Neu-Wied. 

La Cairo se proclamă noua Constituţiune pentru Egipt. 

Principele Wilh e
m, fiul cel mai mare al Principelui moşte- 

pitor al Germaniei, face o visită familiei imperiale din Viena, 

unde e primit cu mare cordialitate. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteţele Lor Pvincipii Fer- 

dinand și Carol de Hohenzollern, 
sosesce la Bucuresci- 

Maiestatea Sa Rescle, împreună cu Alteţele Lor Principii Fer- 

dinanăd şi Carol de Hohenzollern
, visiteză şedla militară. 

Maiestatea Sa Regele, împreună cu Alteţele Lor Principii Fer- 
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dinand şi Carol de Hohenzollern, visitâză şe6la nor- 
mală Carol [. 

Așă numita «Confârence ă quatre» (Austro-Ungaria, Turcia, 
Bulgaria și Sârbia) adoptă o convenţiune pentru înfiinţarea 
unei căi ferate intre Viena și Constantinopole. 

La felicitările primite din ţâră, Maiestatea Sa Regina răspunde 
prin următOvea telegramă din Neu-Wied: 

Domnului Brătianu, Preşedinte al Consiliului. 

VE mulțumesc din ttă inima pentru bunele urări și 
rog a mulțumi colegilor Domniei-Vestre. Sunt adinc miş- 
cată pentru probele de afectudsă aducere aminte ce Mi-au 
venit din tâtă ţera. 

ELISABETA. 

Papa înalță Episcopia catolică din Bucuresci la rangul de 
Archiepiscopie. 

Maiestatea Sa Regele, împreună cu Alteţele Lor Principii de 
Hohenzollern, visiteză casarma Cuza, inspectâză batalionul 
4 de vinători și Arsenalul armatei. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteţele Lor Principii de Hohen- 
zollern visiteză Regia monopolului tutunurilor. 

Alegerile pentru Corpurile legiuitâre constituante dai mare 
mare majoritate pentru partidul naţional-liberal. 

Maiestatea Sa Regele și Alteţele Lor Principii de Hohen- 
zollern visit6ză Monetăria Statului. 

Principele Bulgariei, Ministrii-Generală și o deputaţiune bul- 
gărâscă plâcă la Moseva, pentru a asistă la încoronarea Ța- 
eului. 

La serbările aniversare de 10 Maiii asistă și Alteţele Lor 
Principii Ferdinand și Carol de Hohenzollern. 

Maiestatea Sa Regele deschide Corpurile legiuitâre consti- 
tuante prin următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Sunt fericit a M& află astăgi în mijlocul noilor aleşi ai 
naţiunii. 

Salutându-vă. de bună-venire, sunt dator înainte de tâte 
să mulțumesc ţării pentru liniștea și ordinea ce ai domnit 
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pretutindeni în tot timpul peri6dei c'estorale. Deși cestiu- 

nile cele mai arqătâre eraii puse la ordinea dilei, ţâra nu 

s'a abătut un singur moment de la manifestarea pacănică 

şi legală a voinţei sale. 

Revisiunea legii electorale, propusă de Adunările pre- 

cedente, îngrijirile generale ce înconjuraă cestiunea Dună- 

rii în noua situaţiune în care a intrat prin Conferinţa de la 

Londra, şi bănuelile ce se aruncau că s'ar medită nouă şi 

mari reforme sociale, tote aceste eraii de natură a preocupă 

spiritele, a frământă întrega nâstră societate şi a pune în 

luptă opiniunile şi interesele cele mai opuse. Cu tâte aceste, 

bunul simţ al naţiunii s'a ridicat mai presus de tote în- 

cercările şi ţâra a răspuns la apelul ce i s'a făcut cu acea 

prudenţă şi linişte, cari ait caracterisat tot-deauna lucrările 

poporului român. 

Acâstă nouă manitestaţiune a înţelepciunii şi a spiritu- 

luă politic, cu care România s'a condus în tâte fasele grele 

ale desvoltării sale naţionale, este o nouă dovadă că ea 

scie a se feri de sguduirile prin cari au trecut asemenea 

reforme în alte ţări şi că ea nu va deveni nici odată un 

focar de agitaţiuni şi de turburări care să inspire îngri- 

jiri celor-lalte State. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Raporturile n6stre cu Puterile străine sunt din cele mai 

satisfăcătâre, căci România a căutat tot-deauna cu stăruinţă 

să-şi atragă simpatiile lor. Ea nu a cruțat nimic pentru a 

îndeplini angagiamentele isvorînd pentru dînsa din trac- 

tate şi a esecută t6te obligaţiunile ce a luat asupră-și. 

După ce prin silinţele sale şi-a redobândit independenţa, 

prin silinţele sale ea a îndeplinit cu hotărîre tote condi- 

ţiunile co Europa pusese la recunâscerea acestei indepen- 

denţe, a făcut tot ce i-a stat prin putinţă spre a se pune 

în acord cu noua stare de lucruri creată de Tractatul de 

Berlin şi a fi ast-fel admisă în concertul Statelor europene. 

Proclamând Regalitatea și constituindu-se definitiv pe 

basele monarchiei ereditare întemeiate la 1866, pe lângă 

realisavea vechilor aspiraţiuni naţionale, ea a voittot de- 
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odată să dea Europei o probă şi mai invederată de spiritul 
săi de ordine şi de conservaţiune, şi a căutat sub acâstă 
formă o garanţie mai mult pentru independenţa sa na- 
țională. 

Tâte aceste fapte ne dai dreptul, Domnilor Senatori şi 
Domnilor Deputaţi, să fim neciintiţi în credinţa că Europa 
nu va voi să aducă o atingere drepturilor nâstre de Stat 
independent şi că nu va cere de la noi să esecutăm de- 
cisiuni, la cari nu am participat şi la cari nu am consimţit. 

Domnilor Senalori, 

Domnilor Deputaţi, 

Trimişă de încrederea naţiunii, pe lângă altele, şi cu mi- 
siunea de a revisui legea electorală, nu M8 îndoese că veţi 
sci a resolvă t6te greutăţile nedeslipite de o cestiune atât 
de delicată și de importantă. Insuflându-vă de principiile 
cară aii preşedut la constituirea Statului român, ținând 
s6mă de experiența făcută în timp de şâpte-spre-dece ani 
şi de împrejurările particulare ale ţării nâstre, veţi reuşi, 
în înţelegere cu Guvernul Mei, să găsiţi pentru eserci- 
tarea dreptului electoral soluţiunea cea mai nimerită, care, 
ocrotind şi mai bine interesele generale, va asigură din 
ce în ce mai mult independenţa şi moralitatea votului. 

Să lucrăm toţi în unire, spre a completă opera începută 
a organisării n6stre interire. Să ne îndreptăm tâte silin- 
țele la întărirea Statului și la realisarea progreselor pacă- 
nice ale civilisaţiunii. Ast-fel, vom put€ privi viitorul cu 
încredere şi ţâra va bine-cuviîntă lucrările n6stre. 

Cât pentru Mine, la lucru ca şi la datorie, voii fi tot- 
deauna mîndru de a Mă află în fruntea națiunii. 

Sesiunea Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL. 

Președintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Resbel, 
IL. C. Brătianu; Ministrul de Interne, G. Chițu; Ministrul 
Afacerilor străine, D. Sturdza; Ministrul Justiţiei, Eu g. 
Stătescu; Ministrul de Finanţe, G. Lec ca; Ministrul Agri- 
culturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, IL. Câmpi- 
neanu; Ministrul Lucrărilor publice, N. Dabija; Ministrul 
Cultelor şi Instrucțiunii publice, P. S. Aurelian. 

1883 Maiu 10. 
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La felicitările clerului, Corpurilor legiuitâre şi delegaților, 

judeţeni şi comunali Maiestatea Sa văspunde: 

Nu pâte fi o fericire mai mare pentru un Rege decât 

a serbă datele însemnate ale ţării împreună cu scumpul 

S&i popor și de a fi încunjurat de dragostea sa. Salut 

dar adi cu o vie bucurie Representațiunea naţională și de- 

legaţii din tote judeţele şi comunele, cari prin presența 

lor dati o deosebită consecrațiune acestei serbări. Din 

tot sufletul v& mulțumesc de urările căldurâse ce-Mi adu- 

ceţi în numele ţării și privesc cu D-Vostre viitorul plin 

de încredere, fiind-că este asigurat, și România stabilită 

pe o temelie așă de tare, că nici o furtună o pote sgu- 

dui In momentele grele însă, trebue să fim toți uniți, spre 

a păzi de necazuri scumpa n6stră patrie. 

Să trăiască România! 
N 

pax a 

Maiestatea Sa Regele visitâză, împreună cu Alteţele Lor Prin- 

cipii Ferdinand şi Carol de Hohenzollern, atelierele gra- 

fice Socec & Teclu. 

La felicitările de 10 Maiă, Maiestatea Sa Regina răspunde 

prin următ6rea telegramă din Monrepos: 

Consiliul de Ministi. 
Bucuresci. 

In unire cu regretele și cu sentimentele ce-Mi expri- 

maţi, asociez urările Mele spre desvoltarea și fericirea 

iubitei nostre țări, și v& mulțumesc din inimă pentru fe- 

licitările D-Vâstre, precum mulțumesc tuturor acelora cari 

Mi le-ati adresat aici. 

ELISABETA. 

Alteţele Lor Principii Ferdinand şi Carol de Hohen- 

zollern se întore în Germania. 

Oposiţiunea unită a conservatorilor și sincerilor liberali (gru- 

pul Vernescu) se retrage din Cameră și. din Senat, 
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Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului 
Sinod. 

Maiestatea Sa Regele asistă la alergările de cai organisate 
de societatea Jockey-Club. 

La Moscva se fac serbările pentru încoronarea Tarului, la 
cari România e representată printr”o delegaţiune. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Domnule Preşediute, 
Domnilor Senatori, 

Primesc cu o deosebită satisfacțiune simțemintele de 
iubire și de devotament, ce înaltul corp al Senatului Imi 
exprimă prin Adresa sa. 

Sunt fericit a vede deplinul acord ce domnesce între 
Senat și Guvernul Meă; căci numai prin unirea puterilor 
Statului o naţiune se întăresce și-și asigură progresele 
viitore. 

Concentrând tâtă cugetarea și voința nâstră spre un 
singur și același scop, binele ţării, vom ajunge cu sigu- 
ranță a înlătură ori-ce dificultăţi și a deslegă tote ces- 
tiunile ce se înfățișeză activității naționale, 

Pe acestă cale vom păși cu siguranță spre o desvol- 

tare liniștită și pacinică. 

V& mulțumesc încă odată pentru bunele urări și asi- 
gurările sincere ce-Mi dați pentru Mine, pentru Dinastie 
și pentru viitorul scumpei nâstre Românii. 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele răs- 
punde: 

Domnule Preşediute, 

Domnilor Deputaţi, 

Simțemintele de iubire şi devotament, ce D-Vâstre Imi 
aduceți astădi din partea întregei Adunări pentru Mine 
şi Dinastie, le primesc cu o deosebită bucurie. 
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Expresiune fidelă a voinţei naționale, Adunarea De- 

putaților dovedesce în împrejurările actuale că este pe 

deplin pătrunsă de înalta sa misiune. 

Dacă în ori-ce timp unirea și buna înțelegere între Gu- 

vern şi Parlament este o binefacere dorită de toți, acestă 

unire, acestă concordie, devin cu atât mai mult o datorie 

pentru toți ce simt bătând în peptul lor iubirea de patrie, 

în fața situațiunii nostre interne şi externe. 

Mari şi seriose sunt lucrările ce țera aşteptă de la 

luminile, de la patriotismul și experiența D-Vâstre întru 

ale ţerii. 

La lucru dar cu bărbăţie, cu prudență și înțelepciune, 

și fiți siguri că ţera, care vE privesce, ve va fi recunos- 

c&tore. 

Ei vă mulțumesc din noă, în numele Mei și al Re- 

ginei, de urările sincere și devotate ce Ne exprimați, 

dicendu-vă din inimă : Să trăiască scumpa nâstră Românie! 

Guvernul român comunică Guvernului engles că rejusă să 

ratifice tractatul Puterilor încheiat în Conferinţa de la Lon- 

dra cu privire la cestiunea Dunării. - 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 2 de vinători pe 

platoul de la Cotroceni. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Iaşi pentru a presidă ser- 

bările inaugurării statuei Domnului Ştefa n-cel-Mare. Inainte 

de a se desveli statua, Maiestatea Sa pronunţă următorele cu- 

vinte: 

Patru sute de ani ai trecut; numele şi faptele lui Ștefan 

însă nu ai perit. 

Ca o stea lucitâre ele ne-ai condus prin primejdiile, 

cari adese-ori at amenințat țările surori. În momentele 

grele ele ne-aii dat tărie, în timpuri de luptă și de nevoe 

credința în viitor, rezemată pe un trecut istoric în care 

oștirile lui Ștefan ai întrânt pretutindeni pe dușman Și aul 
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înscris pe stegul lor isbândile vestite de la Baia, Rahova, 
Valea-Albă, Dumbrava-Roșie și multe alte strălucite. 

Privim dar cu dragoste și admiraţiune pe eroul Mol- 
dovei, care este fala și podâba Românilor Şi care, îm- 
preună cu Michaiii-Vitezul, a întemeiat renumele armelor 
nostre, redeșteptat pe câmpiile din Bulgaria. 

Numele s&ii, care a avut un puternic răsunet în tâtă 
lumea creștină, care a fost spaima vrăjmașului, strălucesce 
încă astădi și a rămas adinc întipărit în inima fie-cărui 
Român. | 

România recunoscă&târe ridică dar în a doua a sa ca- 
pitală acest monument în amintirea faptelor mărețe, cu 
cari Ștefan-Vodă a împodobit istoria naţională, în frumâsa 
epocă a reinvierii virtuţilor răsboinice, ca semn că vitejia 
nu se stinge nici odată la un popor care a stropit cu 
sângele săi moșia strămoșescă pentru a-și păstră existența 
și a cuceri neatârnarea sa. 

Cadă acum vălul care acopere chipul acestui mare 
Domn și Căpitan, și jurăm, în fața monumentului săi, că 
în împrejurările grele vom fi de-apururea strins uniți, 
avend numai un singur gând, un singur simțemint: feri- 
cirea scumpei n6stre patrii, pentru care trebue să fim 
gata a face ori-ce sacrificii și pe care cerul să o ocro- 
tescă în tote primejdiile! 

După ce cade vălul, Maiestatea Sa dice : 

Incredințez Iașilor, lEgănul Unirii, acestă statuă, împreună 
cu două tunuri udate cu sângele preţios al generațiunii 
presente, spre a le păzi ca un stînt odor în onorul nemului 
românesc. 

1883 
Iunie 3 (15) 

până la 
> 15 (27)
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Maiestatea Sa Regina adresâză de la Monrepos Primarului 

din Iaşi următrea telegramă: 

Domnului Primar. 
Iaşi. 

Printre frunzele de laur ale cununei ce trimit din străină- 

tate pentru încoronarea statuei lui Ștefan-cel-Mare, inima 

de Regină română împletesce simțirile sale de mîndrie 

şi de profundă admirare pentru eroul, care a consacrat 

vița întregă întru apărarea măririi române. Imaginea-i 

neperitâre fie pentru noi toți simbolul gloriei și numele 

s&u legendar mhodelul patriotismului creator de fapte mari. 

ELISABETA. 

(6 Iunie) Maiestatea Sa distribue pe platoul de la Copoi premii 

celor mai buni trăgători la ţintă ai armatei și trece în revistă 

trupele garnis6nei, visitză lucrările de restaurare ce se fac la 

biserica Trei-lerarchi şi inspectâză regimentul 7 de linie. 

La prândul de gală, Maiestatea Sa ridică următorul toast: 

Vechiul Scaun domnesc al Moldovei răsună astădi de 

mii de ori de strigătul: Să trăiască Regatul României! 

Din tâte unghiurile patriei representanții ei ai alergat spre 

a împărtăși veselia capitalei celei de a doua și a fi martori 

la o serbare naţională, care a deşteptat amintirile gloriose 

ale trecutului și oțelit și întărit increderea în viitor 

Salut dar cu vie bucurie acestă frățescă întrunire și 

închin acest pahar in onorul frumâsei şi iubitei Mele cetăți 

a Iaşilor, care Ne-a primit cu braţele deschise și care astădi 

ca tot-deauna se unesce cu țera întregă din tot sufletul 

cu strigătul: 

Să trăiască scumpa n6stră Românie, împodobită după 

lupte seculare cu Corna Regală. 

(7 Tunic) Maiestatea Sa visitâză şedla fiilor de militari, spitalul
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SE. Spiridon, Palatul administrativ, primăria, şeGla de arte, 
pinacoteca, (8 Iunie) Universitatea, spitalul Păşcanului din Tă- 
tărași, spitalul copiilor, șe6la Institutelor-Unite divisiunea II, 
șeola centrală de fete, orfelinatul Neuschotz, liceul, (9 Iunie) bi- 
serica catolică, şe6la comercială şi şeâla Dâmnelor de Sion. 
După aceea Maiestatea Sa plâcă la Fălticeni, unde trece în re- 
vistă regimentul 28 de dorobanţi, visit6ză spitalul Stamati, 
arestul judeţului, gimnasiul și șe6lele primare de băeţi şi de 
fete (10 Iunie), și casarma de dorobanţi. De la Fălticeni, Maies- 
tatea Sa merge la Broşteni (12 Iunie) şi face o escursiune la mă- 
năstirea Rarăii, de unde se întârce iarăşi la Broşteni (14 Iunie), 
trece în Hangu (15 Iunie) şi de acolo la Pâtra-N6mţ. Aci visit6ză 
biserica Si. Ioan, gimnasiul, ședlele de fete şi de băeţi, primăria, 
prefectura, tribunalul, spitalul şi arestul judeţului (16 Iunie). 
Maiestatea Sa Se întârce peste Rosnov şi Bacăii la Bucuresci. 

Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod. 
Maiestatea Sa Regele inspectză pe recruţii regimentelor 6 şi 

21 de dorobanţi. 
Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele şcâlei militare. 
Maiestatea Sa Regina plâcă din Neu-Wied pentru a Se întârce 

în ţeră. 

Maiestatea Sa Regina sosesce la Sinaia, întîmpinată la Predsl 
de Maiestatea Sa Regele. 

Maiestatea Sa Regele plâcă la Berlin pentru a boteză ca naș 
pe fiul Principelui Wilhelm al Prusiei. 

In Agram poporaţiunea sfarmă inscripţiunile maghiare in- 
troduse la oficiile publice, din care causă se produc turburări şi 
conflicte cu autorităţile. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Potsdam şi iea locuinţă în 
palatul regal Sansouci. Impă&ratul Germaniei, însoţit de Principii 
regali, urâză Maiestăţii Sale bună-venire. 

Delegații Puterilor ratifică la Londra tractatul relativ la na- 
vigaţiunea pe Dunărea-de-jos. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Dresda și face la castelul Pil- 
nitz o visită Regelui Saxoniei. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Viena, unde este așteptat la 
gară de Impă&rat și condus în palatul din Burg. 

Impăratul face o visită Maiestăţii Sale Regelui. Maiestatea Sa 
face o visită Impărătesei la Schânbrunn. In Palatul din Burg 
se dă un prând în onrea Maiestăţii Sale Regelui. Impăratul 
vine în persnă în apartamentele Maiestăţii Sale Regelui spre 
a-L conduce în sala de mâncare. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit până la gară de Impărat, plâcă 
din Viena spre România. 

1983 
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Maiestatea Sa Regele sosesce la Sinaia. 

D-1 1. C. Brătianu, Preşedintele Consiliului de Ministri, are 

o întrevedere la Viena cu Comitele Kâlnoky. 

D-l I. C. Brătianu sosesce la Gastein, unde se întreţine cu 

Principele de Bismarck. 

Se inaugurâză liceul de la Botoșani. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la serbările aniversare 

din Sinaia pentru luarea Griviței. La masă, Maiestatea Sa Re- 

gele ridică următorul toast: 

Griviţa, Plevna, sunt nume cari găsesc astădi un pu- 

ternic răsunet în t6tă ţera. Ele sunt nume scumpe ar- 

matei, care a avut fericirea a stropi aceste locuri cu sân- 

gele s&ă, dobândind ast-fel neatârnarea patriei. 

Lupta bărbătescă de la Griviţa este încă adinc tipărită in 

inimele nâstre şi va r&mân€ pentru generațiunea viitore 

ca un esemplu strălucitor de vitejie. 

Plin de recunoscință, închin dar acest pahar în amin- 

tirea eroilor căduţi și în onârea armatei care, sunt con- 

vins, va fi tot-deauna pătrunsă de înalta și frumosa sa 

misiune. 

Să trăiască armata! 

La sfirşitul mesei, Maiestatea Sa Regina rostesce următârele 

cuvinte: 

Ridic acest pahar în ondrea mamelor române, cari ai 

dat pe fiii lor țării. 

La felicitările Inaltei Curți de Casaţiune și de Justiţie, Maiesta- 

tea Sa răspunde prin următârea telegramă din Sinaia: 

Domnule Prim Preşedinte, 

Suntem prea recunoscători de urările căldurâse -ce Ne 

trimiteţi în numele Înaltei Curți, amintind prin cuvinte așă 

de bine simţite glori6sa isbândă de la Griviţa, care a re- 

deșteptat vitejia Românilor şi a dat națiunii încrederea în 

viitor. Regina și Eă v& rugăm să fiți interpretul mulțu- 
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mirilor Nâstre pentru acestă nouă dovadă de dragoste pe Aug: 30 (12) 
lângă fie-care membru al Inaltei Curți de Casaţiune. 

CAROL. 

De faţă cu o delegaţiune a armatei române și cu autorităţile 
bulgare locale, se inaugurâză, pe locul unde s'a dat lupta pen- 
tru luarea Griviței, paraclisul care cuprinde în cripta sa 6sele 
vitejilor căduţi. 

Se promulgă legea pentru învățămîntul agricol. 
Se deschide Sobrania bulgărâscă și cei doi Ministri-Generali Sept. 3 (15) ruși demisionză. 
La Constanţa se pune pâtra fundamentală pentru catedrală, > 4 (6) La telegrama ce adreseză cetăţenii orașului în semn de recu- 

noscinţă Maiestăţilor Lor Regelui şi Reginei, Maiestatea Sa Re- 
gele răspunde prin următârea telegramă din Sinaia, adresată 
Ministrului de Culte și Instrucţiune publică: 

Regina și Ei împărtășim bucuria locuitorilor din Con- - 
stanța, cari cu nerăbdare ai așteptat începerea bisericii 
lor catedrale. Să dea Dumnedeii ca acestă clădire să fie 
în curînd isprăvită, spre a înălță întrînsa, pe malul Mării 
Negre, rugăciuni către A-Tot-Puternicul pentru prospe- 
rarea și fericirea României. Fiţi interpretul sentimentelor 
Nâstre lângă P. S. Sa Episcopul Dunării-de-jos şi tuturor 
acelora cari Ne-ai adresat urări cu ocasiunea acestei ser- 
bări religi6se. 

CAROL. 

Austro-Ungaria renunţă la drepturile ce-i acordă tractatul > 15 (97) Conferinţei din Londra cu privire la instituirea Comisiunii mixte a Dunării. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 4 de vînători, sta- > 20 (2) ționat în Sinaia. 
Principele Bulgariei restabilesce Constituţiunea de la Tirnova şi numesce un no Ministeriii, în care portofoliul Răsboiului este reservat unui General rus, 
La Sinaia se face inaugurarea Castelului Regal. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina iscălesc cu acâstă ocasiune, împreună cu toți fruntașii ţării, următorul document: 

> 25 (9) 

Trei-deci de ant de Domnie, IF, 
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Eu, CAROL 1, Domn și Rege, cu ELISABETA Regina. 

după o silință neobosită de doi ani, în luptă cu un tărim 

nestatornic, străbătut de isvâre, isbutit-am a pune, la p6- 

Jele Bucegiului, temelia acestei clădiri, în anul mântuirii 

1875, iar al Domnirii Nostre al IX-lea. 

Zidirea sa oprit pe timpul răsboiului pentru neatârna- 

rea României. 

Intrat-am în acestă casă a Nostră în anul mântuirii 1883, 

iar al Domnirii Nâstre al XVII-lea; datu-i-am nume: 

«Castelul Peleșului». 

In cursul prândului servit în Castelul Peleșului, Maiestatea 

Sa Regele ridică următorul toast: 

Am clădit acest Castel ca un semn trainic că Dinastia 

alesă liber de naţiune este adinc înrădăcinată în astă fru- 

mâsă țeră şi că r&splătim dragostea poporului Nostru cu 

increderea nemărginită care avem în viitorul scumpei NO- 

stre patrii. Împlinesc dar o datorie sacră, o vie dorinţă, 

ridicând cu vin românesc, în acestă casă a Nâstră, cel 

întâii pahar în onorul şi pentru fericirea României. 

Să trăiască draga Nostră țeră! 

Demisionând din Cabinet d-l Eugeniit Stătescu, d-l 

G. Chițu, Ministrul de Interne, este însărcinat cu interimul 

Ministeriului de Justiţie. 

Esposiţiunea proiectelor pentru construirea unui pod peste 

Dunăre și Borcea se închide. 

Maiestatea Sa Regele asistă la manevrele Divisiunii 1V con- 

centrate la Câmpina. 

Maiestatea Sa Regele asistă la manevrele Divisiuniă III con- 

centrate la Băicoiii. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Ploesci, unde, după ce asistă 

la sf. leturghie, visitâză ambulanţele corpului de armată, sta- 

bilimentul de băi comunal și spitalul Boldescu. 

A doua di sosesce de la Sinaia Maiestatea Sa Regina. Maie- 

stăţile Lor trec în rovistă tr upele concentrate pentru manevre. 
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La prândul dat în ondrea armatei, Maiestatea Sa ridică ur- 
mătorul toast: 

Mulţumesc pentru cuvintele bine simțite ce Ni le ro- 
stiți în numele orașului și pentru primirea căldurâsă și 
cordială ce Regina și Ei, împreună cu armata, am gă- 
sit în mijlocul Ploescenilor. Ridic paharul acesta în sănă- 
tatea cetățenilor și pentru prosperitatea acestui frumos 
județ, în care sunt mindru că am astădi o reședință. 

La Birlad se serbâză punerea petrei fundamentale a liceului. 
La telegrama de recunoscinţă a Birlădenilor, Maiestatea Sa r&s- 
punde din Ploesci prin următârea telegramă: 

Am primit cu nespusă bucurie vestea ce-Mi aduceți 
despre punerea temeliei liceului din Birlad, Sper că acest 
locaș va fi un noit focar de o sănătâsă învățătură. Cu 
ocasiunea manevrelor din anul acesta, Mi-am adus aminte 
cu plăcere de căldurâsa primire ce Birladul a făcut Re- 
ginei, armatei și Mie. 

CAROL. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfîntului Sinod, 
Maiestatea Sa Regele asistă la solemnitatea distribuirii pre- 

mielor la plugarii ce s'ai distins la concursul arangiat la șcâla 
de agricultură. 

Se cetesce în Cameră raportul comisiunii instituite pentru 
modificarea unor articole din Constituţiune. 

Sesiunea ordinară a Comisiunii europene a Dunării se des- 
chide pentru a se ocupă numai de afaceri curente. 

Interpelat în Cameră asupra resultatelor ce a obţinut prin 
călătoriile sale la Viena şi Gastein, d-l L. C. Brătianu, Pre- 
şedintele Consiliului de Ministri, răspunde că a adus pacea şi 
o apropiere de Puterile cari se unese pentru menţinerea ei. 

Colonelul rus Kaulbars sosesce la Sofia, unde obţine o 
convenţiune militară. 

Se închide sesiunea Comisiunii europene a Dunării fără a 
mai îi venit în discuţiune înfiinţarea comisiunii mixte. 

Profesorul V. D. Păun ce trimis la Diisseldort pentru a 
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da instrucţiure în limba română Alteţelor Lor Principilor 

Ferdinand şi Carol de Hohenzollern. 

Se închide sesiunea extraordinară și se deschide sesiunea or- 

dinară a Corpurilor legiuitâre prin următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

In virtutea art. 95 din Constituţiune, Eă declar deschisă 

sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre a anului 1883-1884. 

Dat în Sinaia, la 15 Noembre 1883. 
CAROL. 

Preşedintele Consiliului de Ministwi şi Ministru de Resbel, 

LC. Brătianu; Ministrul de Interne, G. Chițu; Ministrul 

Afacerilor străine, D. Sturdza; Ministrul Finanţelor, G. Lecca; 

Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, 

I. Câmpineanu; Ministrul Lucrărilor publice, General N. Da- 

bija; Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice, P.S. Aurelian. 

D-l Nicolae Voinov e numit Ministru de Justiţie. 

D-l B. Boerescu încetâză din vi6ţă la Paris. 

Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfîntului Sinod. 

Maiestăţile Lor Regele: și Regina asistă la serbarea religiosă 

din Sinaia pentru aniversarea luării Plevnei. 

La felicitările Adunării Deputaţilor cu ocasiunea aniversării 

dilei Sale de nascere, Maiestatea Sa Regina răspunde prin ur- 

mătârea telegramă: 

Adunarea Deputaţilor aducendu-Mi prin D-Vâstre rod 

imbelșugat de simțeminte de credință şi devotament către 

Mine şi Dinastie, Ei călduros vă mulțumesc cu inima tot- 

deauna statornică în iubirea de scumpa n6stră eră. 

ELISABETA. 

Se promulgă Codicele de justiţie specială pentru corpul 

marinei. 

Se promulgă legea pentru baterea monetei divisionare de 

argint până la suma de 6 mili6ne lei. 

 



    

ANUL 1884 

Maiestatea Sa Regele adres6ză armatei următorul Inalt Ordin 
de qi: 

Ostaşi, 

Dintrun an în altul instituţiunile nâstre militare merg 
desvoltându-se, și cu ele virtutea militară prinde adinci 
rădăcini în pămîntul României. 

Mulțumindu-vE pentru serviciile aduse în anul incetat, 
vE urez să mergeţi pe aceeași cale în anul ce începe, ca 
să fiți în tot-deauna fala patriei și a Tronului, ce vă privesce 
cu iubire și încredere. 

Ofiţeri, sub-ofițeri și soldaţi, v& urez ani mulți! 

Dat în Bucuresci, la 1 Januarie 1893. 

CAROL. 

La felicitările Inaltului cler și ale Consiliului de Ministri, 
Maiestatea Sa răspunde: 

Ţera întregă Mi-aduce simțeminte de dragoste şi de- 
votament în tote ocasiunile; prin cuvintele ce Mi sai 
adresat adi, văd o nouă dovadă a acestei simpatii, așă de 
scumpă inimii Nâstre. Mulţumindu-vă, primiți urările Nâstre 
cele mai căldurâse pentru anul noi, pe care-l privesc plin 
de încredere și pentru care rog pe A-Tot-Puternicul să 
fie mănos și plin de fericire pentru iubita nostră Românie. 

Ian. 

1884 
1 (13)
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Maiestăţile Lo» asistă la serbările date de societatea de bine- 

facere Elisabeta în folosul săracilor. 

Guvernul austro-ungar înființeză pe lângă Legaţiunea din 

Bucuresci un post de atașat militar. 

Maiestăţile Lor asistă la serbarea societăţii Furnica, 

Adunarea Deputaţilor votâză d-lui C. A. Rosetti şi familiei 

sale o recompensă-ajutor de 150.000 lei, după ce în ajun casa lui 

fusese nimicită de incendii. 

D-l Dimitrie Brătianu, ales deputat, demisionsză pentru 

cuvîntul că Corpurile legiuitâre nu se ocupă cu modificarea 

Constituţiuni. 

D-l C. A. Rosetti, deşi recunoscător, refusă oferta de 150.000 

lei votaţi de Adunarea Deputaţilor. 

Maiestatea Sa Regele asistă la o conferinţă a Cercului militar. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea societăţii Providența. 

Se închide sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitore şi se 

deschide sesiunea extraordinară. 

Maiestatea Sa Regele asistă la o conferinţă a Cercului militar. 

Maiestatea Sa Regele presidâză ședințele Societăţii Geografice 

Române. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la serbarea societăţii 

de binefacere Elisabeta. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză casarma de genii. 

Maiestatea Sa Regele âsistă la o conferință a Cercului militar. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză regimentul 1 de roșiori în 

casarma Malmeson. 

Se promulgă legea asupra comerciului ambulant și a înscrierii 

firmelor. 

Maiestatea Sa Regele asistă la o conferinţă a Cercului militar. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză regimentul 3 de linie în ca- 

sarma Alexandria. 

Maiestăţile lor Regele și Regina asistă la şedinţa solemnă de 

deschiderea sesiunii generale a Academiei Române. Maiestatea 

Sa adresâză membrilor următ6rea cuvîntare: 

Avend onorul de a fi membru al acestei înalte adunări, Re- 

gina și E venim tot-deauna cu bucurie în mijlocul D-Vâstre 

spre a ascultă discuțiunile vostre sciinţifice, pe cari le urmă- 

tim cu un interes neincetat. Insă cum pote să fie alt-fel, când 

lucrările de căpetenie ale Academiei sunt istoria și limba, 

temeliile existenței nostre naţionale? Ţera datoresce astădi
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Academiei un șir de documente istorice, ascunse până 
acum și cati ai fost scâse din întunerec prin ostenelele 
neobosite ale membrilor ei, răspândind ast-fel o nouă lu- 
mină asupra trecutului n&mului românesc. Nu mai puțin 
însă trebue să ne ocupăm și de viitor... de limba nostră, 
care sa păstrat neatinsă în câmpiile roditâre ale Dunării, 
în plaiurile măreţe ale Carpaţilor, aceste ținuturi încântătâre, 
descrise cu măestrie și în o limbă aşă de curată de poetul 
nostru poporal V. Alecsandri. Ce sarcină mai dulce pote 
ave Academia decât a luă sub paza sa acestă limbă 
veche, pe care poporul o înţelege și iubesce? Menţinem 
dar aceste frumâse expresiuni întrebuințate de străbuni, 
ȘI nu ne temem de cuvinte cari ai căpătat de vecuri 
împămintenirea: Suzerflua non noceut. 

Ce limbă are norocul de a dispune de patru cuvinte 
pentru o însușire, care trebue să fie mindria fie-cărui 
popor, care trebue să fie scrise pe stegul fie-cărei armate: 
voinicie, vitejie, bravură, eroism? Să ne ferim însă de o 
îmbelșugare de expresiuni moderne, cari, nepunând o stavilă 
la timp, vor înstrăină poporului limba sa. 

Am fost îndemnat a rosti aceste câte-va cuvinte prin 
dragostea care am pentru frumâsa și bogata limbă ro- 
mână și fiind încredințat că dorința Mea, îndrăsnesc a dice 
și a Academiei, nu va rămâne un pium desiderium. 

Supun dar la chibzuirea D-Vâstre dacă nu ar fi folo- 
sitor de a face un fel de «Etymologicum magnum Ro- 
maniae», conținând tote cuvintele vechi, cari altmintrelea 
vor fi perdute pentru generațiunile viitâre: Vera volaut, 
scrifla maucul. 

Spre a sprijini acestă întreprindere, pentru care patru, 
cinci, șese ani vor fi trebuincioși, pun în fie-care an mo- 
desta sumă de șese mii lei la disposiţiunea Academiei: 
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Intr'adever, lucrarea acesta este forte întinsă, pote chiar 

nemărginită; să ne amintim însă cuvintele lui Horaţiu: 

«Est modus in rebus, sunt certi denique fines», și sunt 

convins că opera Academiei, care-și va ridică sieși un mo- 

nument neperitor, va fi încoronată de o isbândă fericită. 

La propunerea deputatului C. A. Rosetti, Camera adoptă, 

în contra părerii Guvernului, cu 57 contra 48 voturi, ca desba- 

terea asupra modificării unor articole din Constituţiune să se 

amâne până la 98 ale lunii. In urma acestui vot, Guvernul anunţă 

demisiunea sa. După ce însă Senatul voteză în unanimitate și 

Camera cu 89 voturi şi 25 abţineri încredere Guvernului, acesta 

îşi retrage demisiunea. 

In sînul ambelor Camere se începe desbaterea asupra revi- 

siunii Constituţiunii. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză regimentul 8 de linie la ca- 

sarma Cuza. 
Camera Deputaţilor» admite cu 101 voturi contra 32 și 3 ab- 

ţineri trei colegii electorale. D-l C. A. Rosetti şi alţi 31 par- 

tisani ai colegiului unic părăsesc sala şedinţelor și Camera se 

prorogă până după sărbători. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la şedinţa solemnă de 

închiderea sesiunii generale a Academiei Române. 

Maiestatea Sa Regele, împreună cu Principele Frideric de 

Anhalt, sosit în ajun de la Constantinopole, asistă la Sfinta In- 

viere, celebrată în biserica Metropoliei. 

In călătoria sa, Principele Bulgariei se opresce la Bucuresci 

şi face o visită Maiestăţilor Lor. 

Anglia invită Puterile la o conferință în Londra pentru a 

luă împreună hotărîri cu privire la situaţiunea finanţiară de- 

plorabilă a Egiptului. 

Archiducele Rudolf şi Archiducesa Stefania sosesc de la 

_ Constantinopole la Smârda. La Comana, Augușştii Gspeţi sunt 

întîmpinaţi de Maiestăţile Lor Regele și Regina şi conduși la 

Palatul din capitală. 

Se face o serbare militară în on6rea Archiducelui Rudolf 

şi a Archiducesei Stefania. Trupele garnisânei din capitală 

defilâză, din causa ploilor, dinaintea Palatului regal. La prân- 

dul dat în on6rea Părechii princiare moştenitâre a tronului 

Austro-Ungariei, Maiestatea Sa Regele ridică următorul toast;: 

-Ţera întregă se bucură cu Noi că avem onorea a primi 

în capitala României pe Augustul moștenitor al Coronei
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Habsburgilor, însoțit de grați6sa Sa consârtă. Visita Al- 
tețelor Vâstre Imperiale va rămân€ pentru tot-deauna ne- 
ștersă din aducerea aminte a Nâstră, ca un eveniment 
scump inimii Nâstre. Il salutăm cu o satisfacere cu atât 
mai mare, că vedem în elo nouă dovadă a legăturilor de 
amiciție intemeiate spre fericirea lor între Statele Nâstre Și 
la care punem un mare preț. Formând urările cele mai căl- 
durâse pentru fericirea Casei Imperiale a Austriei, bcă în să- 
nătatea Maiestăţilor Lor Auguștilor Voştri părinți și în să- 
nătatea Alteţelor Vâstre Imperiale Auguștilor Noștri 6speți. 

La acest toast Archiducele Rudolf răspunde: 

Rog pe Maiestăţile Vâstre să bine-voiască a primi cca 
mai sinceră a n6stră recunoscinţă pentru graţi6sa primire 
ce ni s'a făcut în România. Profit de ocasiunea de faţă 
spre a închină în sănătatea Maiestăţilor Lor Regelui şi Re- 
ginei, precum și pentru prosperitatea frumosului şi marelui 
Lor Regat, cu care suntem legaţi prin mari interese şi prin 
cca mai cordială simpatie. 

După balul dat în on6rea Auguștilor Sspeţi, Archiducele Ru- 
dolf și Archiducesa Stefania plâcă din Bucuresci spre Viena. 

La Sibiiit apare diarul «Tribuna» sub direcţiunea d-lui Ioan 
Slavici. 

Impăratul Austriei conferă Maiestăţii Sale Regelui ordinul 
+Mielul de aur». 

La felicitările Consiliului de Ministri pentru diua Sa ono- 
mastică, Maiestatea Sa Regina răspunde din Sinaia prin urmă- 
tOrea telegramă: 

Consiliului de Ministri. 

Cuvintele, cu cari Imi doriţi atâta fericire pentru diua 
Sf. Elisabeta, Imi umple inima tot de-odată de un sen- 
timent de mindrie și de umilință. Să-Mi dea Cerul să fi 
pentru țeră tot ce așteptați de la Mine. 

ELISABETA. 

Apr. 
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Se redeschid Corpurile legiuitGre prorogate. 

La Paris încetâză din vi6ţă Michail Vodă Sturdza, fost 

Domn al Moldovei. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 2 de vinători la 

casarma Alexandria. | 

Maiestatea Sa Regele asistă la concursul de tir militar. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la solemnitatea țin- 

tuirii drapelelor pentru regimentele din noi formate (No. 5, 

6, 7 şi 8 de artilerie, 31 și 32 de dorobanţi şi 12 de călăraşi). 

Serbările obicinuite pentru aniversarea dilei de 10 Maiii sunt 

sporite prin distribuirea nouslor drapele militare. 

La felicitările Corpurilor legiuitOre, Maiestatea Sa Regele ră- 

spunde: 

Domnilor Senutori, 
Domnilor Deputaţi, 

Ne simțim cu deosebire fericiţi de a vede astădi îm- 

prejurul Nostru pe representanții națiunii, cari s'au grăbit 

a Ne aduce “simţemintele lor de dragoste cu ocasiunea 

acestei dile scumpe și memorabile. 

Căldurâsele cuvinte cu cari salutați, prin venerabilii 

D-Vâstre Președinți, âcâstă însemnată aniversare și ură- 

rile cu cari încăldiţi inimile Nâstre Ne umple de bucurie; 

ele sunt pentru Noi un puternic îndemn pentru a păși cu 

încredere înainte, având numai o ţintă, o dorință: dem- 

nitatea și tăria țării, fericirea și prosperitatea scumpului 

Nostru popor. 

Astădi sunt 18 ani împliniți, de când o mărinimosă na- 

țiune Mi-a încredințat destinele sale. 

Fără a-Mi ascunde marile r&spunderi cari, încă forte 

tînăr și fără experiență, luasem asupra Mea, am venit în 

mijlocul vostru, atras prin o datorie sacră, prin o misiune 

frumosă, și cu hotărirea nestrămutată a dobândi pentru 

România neatârnarea sa. 

De atunci am întimpinat împreună multe greutăți, am 

trecut prin grele încercări, împărtășind cu poporul cesuri 
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bune și rele; însă cu răbdare și prin o înțelegere com- 
pletă, neturburată nici un moment, între naţiune și Tron, 
am ajuns a îndeplini fapte, cari acum 18 ani erai pri- 

vite numai ca nisce dulci visuri. 

Rog pe A-Tot-Puternicul ca ţera să străbată de acum 
înainte o lungă cale de liniște și prosperitate, spre a 
pute întemeiă și desvoltă ceea ce am câştigat prin muncă 
Și înțelepciune, cugetând cu toții numai la fericirea scum- 
pei n6stre patrii. 

La felicitările delogaţilor judeţeni și ale răniților din răs- 
boiul pentru independenţă, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Salutăm din tot sufletul pe delegații cari ai alergat 
din tote părțile țării în capitala Regatului, pe răniții cari 
au venit din plaiuri și câmpi în mijlocul fraţilor lor de 
arme, spre a reînviă amintirile frumâse legate de întreita 
aniversare de 10 Maii, cari impodobesc de-apururea is- 
toria nâstră. 

Bucuria, cu care România serbeză în fie-care an acestă 
scumpă di, este pentru Noi o dovadă cât de adinc sa 
înrădecinat în inimile tuturor Dinastia liber alesă de popor. 

Nu mai puțin însă este întipărită în sufletul Nostru 
dragostea, cu care am îmbrățișat pămîntul românesc din 
diua chiar când am pus piciorul pe dinsul. 

Am venit atunci în mijlocul vostru cu o credință ne- 
mărginită în viitor, cu o voință hotărită a lucră, a luptă 
și a suferi chiar, spre a pute conduce scumpa n6stră 
Românie la fericire şi mărire și a dobândi pentru ea un 
loc demn între Statele europene. 

Astăgi putem privi cu bucurie și mindrie timpurile 
grele ce am străbătut, și a sărbători cu inima voi6să a 
șcptea aniversară a independenţei și a treia a încoronării, 

  

1884 
Mai 10 (22)



                

1884 
Maii 10 (22) 

> 11 (28) 

> 18 (95) 

» 15 (27) 

». 18 (30) 

» 21 (2) 

a 24 (5) 

26 (7) 

31 (12) 

Iunie 1 (13) 

> 3 (16) 

> 4 (16) 

5 (7) 

92 

râde strălucite ale unei munci neîncetate, datorite acelora - 

cari aă lucrat și luptat cu mintea și cu braţul la înde- 

plinirea dorințelor n6stre cele mai scumpe. 

Regina și Eu primim cu o vie mulțumire căldursele 

urări ce Ne aduceţi și pe cari Primarul iubitei Nostre 

capitale Ni le rostesce aşă de bine în numele delegaților 

tuturor orașelor şi județelor ţării. 

Întorcendu-vE la căminele vâstre, vă rugăm a arătă tu- 

turor din parte-Ne simțemintele Nâstre de recunoscință 

şi a spune că inimile Nâstre sunt apururea cu iubitul 

Nostru popor. 

Maiestatea Sa distribue pe câmpul de la Cotroceni premiele 

pentru soldaţii trăgători la tirul militar. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la alergările de cai 

organisate de Jockey-Club. 

Maiestatea Sa Regele inspoctâză batalionul 1 de vinători în 

casarma Cuza. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză Arsenalul armatei. 

Maiestatea Sa Regele visitâză calea ferată Titu-Tirgovişte, 

de curînd construită, şi inspectâză trupele staționate la Tir- 

govişte. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză pe platoul de la Cotroceni 

vegimentele:6 şi 21 de dorobanţi. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză trupele staționate la Giurgiu 

şi cu aceeași ocasiune visit6ză localul prefecturii, gimnasiul şi 

șc6la primară. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză șe6la de infanterie și cava- 

levie, precum şi șc6la de aplicaţiune din capitală. 

Maiestatea Sa Regele visit6ză fabrica de basalt de la Co- 

troceni. 

Maiestatea Sa Regele visitâză așezămintele şi șcOla de la 

Cioplea. 
Maiestăţile Lor visit6ză atelierul de cusătorie al societăţ 

Albina. 
Anglia iea înțelegere cu Francia cu privire la Egipt și se 

obligă a retrage până la 1888 tâte trupele sale de acolo. 

Se promulgă legea pentru ridicarea de nou€ constr ucţiuni 

culturale, militare, economice şi administrative, pentru cari se 

prevăd în total 17.000.000 lei. 
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Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele șeolei militare. 
Maiestatea Sa Regina asistă la esamenele şcâlei Surorilor de 

caritate şi la acele de la asilul Elena-Dâmna. 
Se promulgă articolele modificate ale Constituţiunii și legea 

electorală. 
Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Lungă şi labori6să a fost sesiunea actuală a Corpurilor 
legiuit6re. Aţi avut de îndeplinit una din cele mai grele 
misiuni: acea de a face revisia Constituţiunii şi de a da 
ț&rii o nouă lege electorală. 

Ac6stă reformă eră cerută de progresul moral şi mate- 
rial realisat de naţiune în timp de aprâpe două decenii. 
Trebuinţa ei eră simțită de ţâra întrâgă. Cu tote aceste, 
realisarea ei eră anevoi6să şi soluţiunea nu a putut fi for- 
mulată imediat în mod precis. Prin desbateri amănunte şi 
luminate, aţi dat timp tuturor a cugetă matur asupra ceea ce 
eră de făcut şi aţi isbutit a realisă un noii şi însemnat pro- 
gres. 

Opera D-Vâstre dă ţării corpuri electorale formate în 
vederea intereselor generale ale naţiunii şi înconjbră in- 
dependenţa alegătorilor şi moralitatea votului de garanţii 
puternice. Ast-fel, aţi asigurat viitorul naţiunii, şi ţâra, dim- 
preună cu Mine, va păstră o vie recunoscinţă acelora cari 
aii putut termină cu succes o lucrare atât de delicată şi 
de însemnată. 
Reforma acâsta isprăvită, o nouă eră începe, în care cu 

toţii şi din tâte puterile să lucrăm la desvoltarea morală 
şi materială a ţării, la intărirea resultatelor dobânaite cu 
atâta muncă, cu atâtea sacrificii, cu atâta virtute. 

Activitatea D-Vstre nu s'a mărginit însă aci, şi aţi căutat 
a da satisfacere multor nevoi şi trebuinţe, prin esamina- 
vea şi votarea de legi finanţiare şi economice. Legile pen- 
tru firmele comerciale şi pentru înmulţirea casselor de cre- 
dit agricol, legile pentru îmbunătăţirea măcar în parte a 
posiţiunii magistraţilor şi pentru gradaţiunea profesorilor, 
legea pentru diferite construcţiuni, între cari acea a ca- 
tedralei şi a altor sfinte locașuri, ocupă locul principal; 
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salutare. 

Aceste sacrificii sati putut face de către ţâră; căci deși 

o mare crisă agricolă bântue t6tă Europa, finanţele nostre 

ati mers prosperând, graţie acordului dintre Camere şi Gu- 

vern pentru a menţin pe base solide şi reale echilibrul 

constant între venituri și cheltueli. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Prin instituirea Domeniului Corânei, aţi afirmat din noii 

că monarehia ereditară constituţională este pâtra angu- 

lară a edificiului nostru naţional şi aţi voit să-Mi daţi o 

nouă dovadă de iubire şi de încredere. Primesc acest semn 

de devotament cu recunoseinţă şi fiţi încredinţaţi că în 

Paiatul Mei, care este al naţiunii, î6te ideile, tâte simţe- 

mintele, tâte nevoile cele mari ale ţării vor găsi tot-deauna 

un răsunet puternic şi în tote împrejurările un sprijin 

călduros. 

Întăriţi în lăuntru, putem privi cu siguranţă viitorul, şi 

constat cu fericire că purtarea nâstră fermă şi prudentă, 

desvoltarea n6stră continuă şi pacinică, insuflă pretutin- 

denea încredere şi că România are astăqi în Iuropa o 

posiţiune de care se pote mîndri. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

"Perminând acâstă sesiune importantă, vă întârceţi la că- 

minele D-Vâstre cu consciinţa că aţi lucrat cu înţelepciune 

şi cu sîrguinţă la realisarea unei mari reforme, care nu 

va întârqiă a-şi da râdele sale binefăcătore. 

Vă urez dar, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi, din 

tot sufletul, ca Dumnogeii, care tot-deauna a ocrotit scumpa 

n6stră patrie, săbine-cuvinteze holdele n6stre, risipind ast- 

fel grijile ce am avut cu toţii în acâstă primăvară. Și de 

astă dată ne despărţim, precum ne întrunim tot-deauna, 

r
a
i
)
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cu strigătul care ne însufleţesce şi ne unesce pe toţi: 
Să trăiască România! 
Sesiunea extraordinară este închisă. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor și Ministru de Resbel, 
I. C. Brătianu; Ministrul de Interne, G. C hiţu; Ministrul 
Afacerilor străine, D. Sturdz a; Ministrul de Finanţe şi ad-in- 
terim la Agricultură, Industrie, Comercii și Domenii, G. Lecca; 
Ministrul Lucrărilor publice, General N. Dabi ja; Ministrul de 
Culte şi Instrucţiune publică, P. $. Aurelian; Ministrul de 
Justiţie, N. Voinov. 

Bueuresci, $ Iunie 1984. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză regimentul 3 de călărași şi 
asistă apoi la esamenele liceului Mateiii Basarab. 

Maiestatea Sa Regina asistă la esamenele șe6lei centrale de tete. 
Se promulgă legea pentru Domeniul Cor6nei. 
Se autorisă Guvernul a construi cheiul de pâtră în portul 

Galaţi şi Brăila şi canalul de navigaţiune în portul Giurgiu. 
Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele liceului Sf. Sava Şi 

visiteză fabrica de produse hidrofuge a d-lui Riboulet. 
Maiestatea Sa Regina asistă la esamenele asilului Elena-Dâmna. 
Maiestatea Sa Regina asistă la esamenele şe6lei profesionale 

de fete. 
Maiestatea Sa Regina asistă la esamenele şeGlei centrale de 

fete și la acele ale liceului de fete Bolintineanu. 
Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele seminariului Nifon; 

Maiestatea Sa Regina la acele ale șe6lei de fete din cul6rea de 
Verde și ale Conservatoriului de musică. 

Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod. 
Se întrunesce Conferinţa Puterilor la Londra în cestiunea 

Egiptului, 
Maiestatea Sa Regina asistă la esamenele de musică de la asi- 

lul Elena-Dâmna. 
Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele şedlei normale Ca- 

rol I; Maiestatea Sa Regina la acele ale şcâlei Elisabeta. 
Generalul rus Totleben încetâză din vi6ţă. 
Ministrul Cultelor și al Instrucțiunii publice P. S. Aure- 

lian demisionâză; d-l L. C. Brătianu trece de la Ministeriul 
de Răsboii la Interne; d-l G. Chițu de la Interne la Culte și 
Instrucţiune publică și Generalul Fălcoianu e numit Mi- 
nistru de ăRsboii. 
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Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele șeâlei evangelice. 

Se desființeză garda orășenâscă. 

Baronul Schânf eld, comandantul corpului XII de armată 

din Transilvania, presintă Maiestăţii Sale Regelui omagiele sale. 

Conferinţa de la Londra se închide fără ca vepresentanţii 

Puterilor să fi ajuns la o înțelegere. 

In călătoria sa, Impă&ratul Germaniei se opresce ca în toţi 

anii la Ischl,.pentru a face o visită Impă&ratului Austriei. 

Ministrul Lucrărilor publice Colonelul Dabija demision6ză 

și Ministrul Afacerilor străine Dimitrie A. Sturdza e însăr- 

cinat cu intgrimul acelui Ministeriil. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 2 de vînători, sta- 

ţionat în Sinaia. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Castelul Peleș la Belgrad, pen- 

tru a face o visită Regelui şi Reginei Sârbiei. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Belgrad, întîmpinat la gară 

de Regele Sârbiei, şi e numit Cap al regimentul 6 de infanterie. 

Regele Sârbiei presintă Maiestăţii Sale regimentul, adresându-l 

următârele cuvinte : 

Rog pe Maiestatea Vâstră, în aducerea aminte a visitei 

care face mie şi armatei mele cea mai mare bucurie, şi 

tot de-odată ca o dovadă de simţemintele de amiciţie ce Vă 

păstrez precum şi a legăturilor de frăţie ce unesc îru- 

mosa şi valorâsa armată român6scă cu armata sârbâscă, 

a-i face onârea a primi titlul de Cap al regimentului 6 

activ al armatei mele. Sperând, Sire, că Maiestatea Vâstră 

va bine-voi a îndeplini dorinţa mea, Vă pot asigură că 

armata va fi mîndră de a av6 de proprietar al regimen-" 

tului pe învingătorul de la Plevna. 

Maiestatea Sa Regele Carol răspunde: 

Primesc cu o deosebită plăcere onorul ce Maiestatea 

Vâstră aţi bine-voit a-Mi face, numindu-Mă proprietar al 

unuia din regimentele Sale, și sunt fericit că de acum înainte 

numele Mei va fi legat de valorâsa armată serbă, care 

a vărsat sângele ei pentru patrie și a combătut alături cu 

a Mea pentru independența ţărilor Nâstre. Reamintirea 

unui răsboiii victorios stabilise dejă o apropiată legătură
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între armatele Nâstre. Astădi însă acestă înfrățire primesce 
O nouă și preţi6să consfințire prin distincțiunea ce Maiestatea 
Vostră Mi-aţi făcut, ceea ce reînalță încă în ochii Mei ama- 
bila atențiune a Maiestăţii Vostre. 

Adresându-se către regiment, Maiestatea Sa Regele Carol dice: 

Regimentului ce Suveranul vostru a bine-voit a-Mi con- 
feri nu am decât a-i recomendă de a urmă vechile tra- 
dițiuni ale armatei serbesci, cari sunt credința către Rege 
și iubirea patriei; și acum uniți-vE cu Mine pentru a strigă: 
Trăiască Maiestatea Sa Regele Milan, Augustul Șef al 
armatei serbesci! 

La prândul dat în onrea Maiestăţi Sale Regelui Carol, Maie- statea Sa ridică următorul toast: 

Adinc mișcat de amabilele cuvinte ce Maiestatea Vâstră 
Mi-aţi adresat, VE rog să primiți expresiunea viei Mele 
recunoscințe pentru căldurâsa primire ce Maiestăţile Vâstre 
şi capitala Regatului Lor ai bine-voit a-Mi face. 

Maiestatea Vâstră cunâsce sentimentele afectudse ce Vă 
păstrez. 

Fie ca șederea Mea în Belgrad, de care voii păstră 
tot-deauna o scumpă reamintire, să contribue a restringe 
legăturile de amicie cari, precum Maiestatea Vâstră a dis-o 
forte bine, Ne-ai unit tot-deauna, și a stabili relațiunile 
cele mai cordiale între Serbia și România. Fie ca să re- 
invieze intre popârele Nâstre vechia frăţie, care n'a fost 
nici odată turburată și care e basată pe o simpatie reci- 
procă și pe interese multiple, 

lată o dorință căldurâsă ce Vă exprim astădi, odată cu 
cele mai bune ale Mele urări pentru fericirea Maiestăţiă 
Vâstre și a tinărului Principe, precum și pentru prosperi- 
tatea națiunii serbesci. Insufleţit pe aceste sentimente, bei 

Trel-deci de ani de Domnie, II, 
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în sănătatea Maiestăţilor Lor Regele Milan şi a Reginei 

Natalia, precum şi a viitorului fericit al Regatului. 

Trupele sârbesci, conduse de Regele Milan, defilăză la Topci- 

dere înaintea Maiestăţii Sale Regelui Carol. 

La dejun, după ce Regele Milan ridică un toast pentru 

armata română, Maiestatea Sa Regele Carol rostesce următorele 

cuvinte: 

Mulţumind Maiestăţii Vostre pentru amabilele cuvinte 

ce-Mi adresaţi, sunt fericit a purtă un toast în onorul 

armatei sârbesci, a căreia frumosă ținută am putut-o admiră 

astădi. Sunt fârte recunoscător Maiestăţii Vâstre, că Mi-aţi 

procurat plăcerea de a cunâsce.aceste trupe, cari aii luat 

partea cea mai gloriosă la regenerarea Sârbiei și cărora 

este încredințată onorea și viitorul tîn&rului Regat. Beu 

în sănătatea bravei armate serbesci și a Augustului său 

Șef, în sănătatea Maiestăţi Sale Reginei și a Prințului Regal, 

n&rului caporal al batalionului al șeptelea. 

Maiestatea Sa Regele plecă din Belgrad pentru a Se întârce 

în ţ6ră. 

In druun spre Sinaia, Maiestatea Sa Se opresce la Craiova, unde 

inspectâză noua construcţiune a spitalului militar, casarma de 

artilerie, casarma Oata, casarma escadronului de tren, noua 

construcţiune a ședlei fiilor de militari, și visitâză spitalul Filan- 

tropia, spitalul Preda, biserica Sfîntul Dumitru Ban6sa și peni- 

tenciarul de la Bucoveţ. 

Maiestatea Sa sosesce la Sinaia. 

Primind felicitările Inaltei Curți de Casaţiune și de Justiţie 

la aniversarea luării Griviței, Maiestatea Sa Regele răspunde 

prin următorea telegramă : 

Domnule Prim Preşedinte, 

Regina cu Mine vE insărcinăm a fi interpretul mulțu- 

mirilor Nâstre pe lângă Inalta Curte de Casaţie pentru 

felicitările căldurâse ce Ne trimite în a 7-a aniversare a 

luării Griviței.
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Primiţi din partea Nâstră tâte urările pentru sănătatea 
D-Vâstre. 

CAROL. 

La dejunul ce se iea după terminarea serbărilor organisate 
la Sinaia, unde staţionă batalionul 2 de vînători, în on6rea 
acestei dile, Maiestatea Sa ridică următorul toast : 

Astădi sunt 7 ani că tunul r&sună înaintea Plevnei ȘI 
că întăririle de la Griviţa se aflau ca o stavilă neînvinsă 
în fața nâstră; de trei ori trupele nâstre încercară cu în- 
drăsn€lă a le dobândi, vrăjmașul însă resistă cu voinicie ; 
câmpul de luptă eră acoperit de morți și răniţi și bata- 
lionul 2 vinători păreă a fi aprope sfărâmat; în momentul 
acesta am venit in mijlocul ostașilor Mei, strigându-le: 
«Inainte copii, la biruință!» Ultima năvală fu incercată, și 
sera vulturul român eră înfipt pe cresta redutei ; batalionul 
2 vinători eră stăpân al întâiului steg turcesc. Ast-fel 30 
August a devenit pentru armată o di mare și strălucită; 
pentru voi însă, vinatori, trebue să r&mâe o di scumpă 
și neuitată, fiind-că datoriți vitejilor voştri frați că stegul 
vostru, sfințit prin scumpul lor sânge, este impodobit cu 
«Steua României». Urmaţi tradiţiunilor batalionului de la 
1877, spre a fi tot-deauna vrednici de acestă înaltă distine- 
țiune. Ridic acum acest pahar în onârea armatei, care, nu 
ME indoesc, va fi în ori-ce împrejurare la înălțimea misiunii 
sale, precum și în amintirea eroilor căduți la Griviţa. 

In numele Reginei depun o cunună de flori pe acest 
steg găurit de glânțe și împrejurul căruia puținii remași 
ai batalionului s'au strîns spre a merge înainte la isbândă. 

Impăraţii Germaniei, Austriei și Rusiei, însoţiţi de Cance- 
larii lor, Principele de Bismare k, Comitele Kâlnoky şi de 
Giers, aii o întrevedere la Skirnievice. 
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Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 2 de vinători, sta- 

ţionat la Sinaia. | 

Principele Alexandru al Bulgariei, împreună cu sora sa 

Principesa Maria şi soțul ei Comitele Erbach-Sohânberg, 

fac o visită Maiestăţilor Lor la Sinaia. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina, însoţiţi de Auguştii Lor 6s- 

peţi, visitâză fabrica de hârtie de la Buşteni şi cea de sticlărie 

de la Azuga. 

Se încep lucrările pe teren ale planurilor fortificărilor de la 

Focşani şi Bucuresci. 

Archiducele Rudolf și Archiducesa Stefania, întîmpinaţi 

la Preaâl de Maiestăţile Lor Regele şi Regina, sosesc la Sinaia. 

Corpurile legiuitOre sunt convocate pentru a fi disolvate prin 

următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

V'am convocat în sesiune extraordinară pentru a vă în- 

cunosciinţă, că în urma revisuirii baselor legii electorale 

un noi apel la ţâră devenind necesar, Corpurile legiuitore 

urmeză a fi disolvate. 
CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, 

I. C. Brătianu; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, 

G. Chițu; Ministrul Afacerilor străine şi ad-interim la Lucră- 

rile publice, D. Sturdza; Ministrul Finanţelor, G. Lecca; Mi- 

nistrul Agriculturii, Industriei, Comereiului şi Domeniilor şi 

ad-interim la Justiţie, I. Câmpineanu; Ministvul de Răsboiiă, 

General St. Fălcoianu. 

23 Septembre 1883. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina plâcă la Sigmaringen, pentru 

a asistă la nunta de aur a Auguştilor părinţi ai Maiestăţii Sale 

Regelui. - 

Maiestăţile Lor sosesc la Miinchen, unde sunt întîmpinați de 

Alteța Sa Principele moştenitor Leopold de Hohenzollern. 

D- 1. Kalinderu e numit administrator al Domeniului Co- 

vânei. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Principele Leopold, 

pl&că din Miinchen la Weinburg, unde se află Alteța Sa Regală 

Principele Anton de Hohenzollern. 
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Maiestatea Sa Regina, însoţită de Principele TFrideric, plâcă 
din Miinchen la Sigmaringen. 

Maiestatea Sa Regele sosesce împreună cu Auguștii Săi părinţi 
și cu Regina Saxoniei la Sigmaringen, venind de la Weinburg. 

Se încep la Sigmaringen sărbătorile nunții de aur a Alteţelor 
Lor Regale Principele Anton și Principesa Iosetina de Ho- 
henzollern, la cari ieaii parte, pe lângă alți Principi, și Im- 
păratul Germaniei. 
Mulţumind pentru numerâsele felicitări sosite din România, 

Alteţa Sa Regală Principele Anton adresâză Preşedintelui de 
Consilii loan Brătianu următorea telegramă : 

Sigmaringen, 11 (23) Octobre. 

Domnului I. C. Brătianu, Președintele Consiliului 
de Ministri. 

Bucuresci. 

Vii și numerâse felicitări ne-ai fost adresate din tâte 
unghiurile României cu ocasiunea celebrării nunţii n6stre 
de aur. Acest semn de simpatie din partea unei ţări, de 
care sunt legate destinele prea iubitului nostru fiti, ne-ati 
atins adîne. Principesa şi eii am fi dorit să putem mul- 
țumi în parte fie-cărei pers6ne, care s'a asociat la acâstă 
delicată atenţiune și care ne-a exprimat căldurâse urări 
pentru fericirea nostră şi a familiei nostre; dar imposi- 
bilitatea materială de a face acâsta şi numărul însemnat 
al telegramelor primite mă silesc a recurge la buna-voinţă 
a D-V6stre,rugându-vă a fi interpretul sentimentelor nostre 
de profundă gratitudine pe lângă autorităţile oraşelor şi 
ale judeţelor şi pe lângă persnele particulare, cari şi-a 
adus aminte de frumâsa n6stră serbare de familie. 

Carol-Anton 
Principe de Hohenzollern 

Maiestatea Sa Regina, însoţită de Principele de Wied, plâcă 
la Neu-Wied în mijlocul Augustei Sale familii. 

Maiestatea Sa Regele adresâză din Sigmaringen Preşedintelui 
de Consiliit următrea scrisâre : 

Seumpul Mei, Preşedinte al Consiliului, 

Cu ocasiunea serbării a cinci-decei aniversări de la că- 
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Oct. 12 (24) sătoria iubiţilor Mei părinți, am primit din tote unghiu- 

i 

l 
! 
i 

1 

i 

          

rile țării cele mai căldurose felicitări. 

Aceleaşi sentimente vii, cari pururea Ne-ai încunjurat, 

manifestându-se în tâte momentele solemne ale vieții Mele, 

de când destinul ei sa contopit cu menirea frumosei 

nostre Românii, aii sosit:și de astă dată credinci6se să-Mi 

dovedescă încă odată dragostea scumpului Meu popor 

pentru Mine și întrega Mea familie. 

Ii poţi dar închipui cât de mult ai trebuit ele să bu- 

cure inima părinților Mei și a Mea. 

La acestă nouă dovadă de iubire, ce cu recunoscință 

am primit, te rog să arăţi din parte-Ne tuturor înaltele 

Nâstre mulțumiri și să-i asiguraţi că Noi privim dragostea 

naţiunii române ca cea mai strălucitore podâbă a Dom- 

nici Nâstre, iar devotamentul €i pentru Cor6nă și Dinastie 

ca cel mai preţios dintre bunuri. 
CAROL. 

Sromaringen, 12 (24) Oclombre 1854. 

Inaltei Curți de Casaţiune şi de Justiţie, Majestatea Sa îi 

adres6ză următârea scris6re: 

Domnule Prim Preşedinte, 

Am primit cu o vie satisfacțiune felicitările ce Ne trimiteţi 

pentru cel de al cinci-decelea aniversarii al căsătoriei 

prea iubiților Mei părinți. Ei ca și Mine ai fost fârte sim- 

țitori de sentimentele ce purtați întregei Mele familii. 

Vii dar, Domnule Președinte, a vă rugă să luaţi sar- 

cina de a fi interpretul afectuâselor Nostre mulțumiri pe 

lângă Inalta Curte de Casaţiune și Justiție. 

| CAROL. 

Siomaringen, 72 (24) Octombre 1884. 
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Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern 
adres6ză d-nei Pia Brătianu următârea scris6re: 

Dâmnă, 

Ori-ce vine din România este scump inimii mele de 
mamă. De aceea am fost viii mişcată, primind felicitările 
atât de căldurâse ce aţi bine-voit a-mi trimite cu ocasiunea 

nunţii nstre de aur. | 

Aceste simţeminte de simpatie şi de iubire, exprimate 
cu atâta căldură, m'aii pătruns de cea mai adîncă recu- 
noscinţă. Am fost cu atât mai simţitâre la acestă nouă 
dovadă de afecţiune din partea dâmnelor din frumâsa 
D-Vâstre ţâră, pe care în nică o împrejurare nu o pot 
despărţi de tot ce-mi este mai scump. 

Tote urările şi tte gândirile mele însoţese neîncetat 
patria fiului mei iubit, pentru care am păstrat o amin- 
tire neperit6re, mai ales de când am avut fericirea de ao 
cundsce prin mine însămi. 

Șederea mea în România îmi va rămân „deci pururea 
întipărită în inimă. 

Suntem unite tote în aceleaşi simţeminte; acâsta îndul- 
cesce părerea mea de răi dea nu put6 veni să mulţu- 
mesc în parte fie-cărei din acele dâmne pe cari am avut 
plăcerea de a le cunsce în Bucuresci; şi doresc adîne să 
o pot face într'un viitor nu prea depărtat. 

Până atuncă însă, Dâmnă, v8 rog să bine-voiţi a comu- 
nică în numele mei tuturor acestor dâmne simţemintele 
mele pentru ele, fiind convinsă că gândirea mea nu va 
pute fi mai delicat tălmăcită decât de soţia marelui pa- 

triot şi celui dintâiii consilier al fiului mei iubit. 
Pe lângă expresiunea urărilor mele cele mai scumpe, 

cari răspund la acelea ce ne-au fost adresate, nu-mi mai 
rămâne, Dâmnă, decât a adăogi asigurarea simţemintelor 

mele cele mai afectudse și a viei nâstre recunoscinţe. 

Iosefina 
Principesă de Hohenzollern. 

Sigmaringen, 25 Octombre 1884. 
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Maiestatea Sa Regele plâcă din Sigmaringen; la Stuttgart 

face o visită Regelui și Reginei de Wirtemberg. 

La Nirenberg, Maiestatea Sa Regele Se întilnesce cu Maies- 

tatea Sa Regina, care sosise de la Neu-Wied. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina trec incognito prin Viena, 

unde sunt întîmpinaţi de Archiducele Rudolf şi Archiducesa 

Stefania. 
Maiestăţile Lor sosesc în Pesta, unde fac o visită Impăratului 

şi Impărătesei Austro-Ungariei. 
Maiestăţile Lor sosesc la Bucuresci. 

Maiestatea Sa Regina visit6ză asilul Elena-DOmna. 

Alegerile pentru Corpurile legiuit6re se termină cu o bi- 

ruinţă completă a partidului naţional-liberal. 

Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagiil Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Am simţit tot-deauna cea mai vie bucurie aflându-ME 

în mijlocui representanților naţiunii. Astădi însă sunt cu 

atât mai fericit, că salut în D-Vostre pe trimişii ţării aleşi 

în urma revisuirii Constituţiunii, care a aşezat legea elec- 

torală pe base mai largi şi a garantat încă mai mult li- 

berul eserciţiii al votului. 

Pentru a ajunge la acest scop, națiunea a trebuit ne- 

greşit să trâcă prin multe şi grele încercări. Acestă reformă, 

în adevăr, atingeă pe de o parte interese existente, iar pe 

de alta ea nu satisfăceă pe deplin unor aspiraţiuni mai 

înaintate. Ne putem însă felicită, că resultatul lungilor des- 

bateri ce ai urmat a dat în sfîrşit o lege menită apune 

capăt multor neajunsuri. 

Cu tâte aceste aificultăţi, constat, Domnilor Senatori şi 

Domnilor Deputaţi, şi constat cu mândrie, că, în tot timpul 

acestei crise însemnate, liniştea cea mai perfectă și res- 

pectul legii nu aii încetat un singur moment a domni în 

t6tă ţâra. Națiunea a fost şi de astă dată însuileţită de 

aceeaşi prudenţă, de aceeaşi maturitate politică, de care 

a dat dovedi netăgăduite în t6te ocasiunile cele grele prin 

cari ţâra a străbătut. 

Păşind ast-fel înainte în desvoltarea unui progres trep- 

tat şi sigur, fără a părăsi un singur moment ordinea Și 
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liniştea, încrederea în România nu a putut decât să'crâscă 
și să se întărâscă. 

Sunt fericit a vă put6 asigură că raporturile nâstre cu 
t5te Puterile, şi mai ales cu acele vecine, sunt din cele 
mai bune şi inai cordiale. În mijlocul unei cre de pace, 
ele nu pot decât să contribue la desvoltarea și întărirea 
n6stră, şi ţ6ra îşi va put6 îndreptă tâtă atenţiunea şi t6te 
silinţele sale în crearea de nouă mijl6ce de prosperitate 
morală şi materială. 

Cu cât o naţiune este mai matură şi are o inteligenţă 
mai desvoltată, cu atât, ea simte nevoe de a-şi perfecţionă 
condiţiunile sale de existenţă. O societate, care a dat do- 
vedi de un spirit politic, de un simţemînt de solidaritate 
mai pronunţat, trebue neapărat să asigure fie-căruia o li- 
bertate de acţiune mai întinsă, ajutând şi stimulând la o 
activitate puternică. 

Pe calea urmărită de mai multe generaţiuni, am ajuns 
astăqi la o linie de demareaţiune, care va face epocă în 
vi6ța n6stră ca Stat şi ca popor. Lucrarea pentru consti- 
tuirea Statului român este îndeplinită. O altă misiune, de 
nu mai mărâţă, de sigur mult mai grea și mai labori6să, 
ni se impune de acum înainte. Trebue să stabilim socie- 
tatea n6stră în condiţiunile de vi6ță modernă a celor-lalte 
societăţi, spre a răspunde legitimelor aspiraţiuni ale între- 
gului popor şi spre a pregăti şi a asigură României un 
viitor plin de prosperitate. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Sunteţi chemaţi a conlucră împreună cu Guvernul Mei la 
îmbunătăţirea întregului sistem administrativ, punându-l la 
înălțimea progreselor realisate şi a creditelor unei bune Şi 
solide organisaţiuni interne, a da justiţiei garanţii puter- 
nice, magistraturii mai multă siguranţă și justiţiabililor 
încredere şi înlesnire. 

Cu t6te că resursele nâstre sunt încă mărginite, s'a 
făcut sacrificii simţitâre pentru instrucţiunea publică. Sunt 
sigur că, cu inima voi6să, veţi face sacrificii şi mai mari, 
Înainte de tote însă, să căutăm a da înveţămîntului pu- 
blic o direcţiune practică şi sănătosă, menită a ridică ni- 
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velul instrucţiunii şi educaţiunii naţionale, pentru a do- 

bândi resultatele pe cari ţâra este în drept a le aşteptă. 

Biserica, care în tâte împrejurările a împărtăşit aceeași 

sGrtă cu națiunea şi care tot-deauna a fost strîns legată 

cu dînsa, va fi de sigur obiectul preocupaţiunilor D-V6stre 

celor mai neadormite. Sper că îmbunătăţirea stării preo- 

ților de mir și o mai bună direcţiune a învăţămîntului 

eclesiastie vor put6 fi realisate chiar în cursul întâiei 

D-Vstre sesiuni. 

Awmata, care a luat un avint atât de puternic şi a de- 

venit astăqi instituţiunea cea mai naţională şi cea mai 

iubită, face în fie-care an progrese simţitâre şi vă pot, asi- 

gură că ea va fi pururea mîndria țării şi scutul tăriei şi 

independenţei scumpei n6stre patrii. 

În dorința de a da nouă înlesniri de comunicaţiuni şi 

de transport, Camerele trecute aii pus la disposiţiunea Gu- 

vernului resurse extraordinare. Ele nu sunt încă pe deplin 

întrebuințate şi vi se vor da tâte lămuririle de cară veţi 

av6 nevoe spre a cun6sce, situaţiunea lucrăriloi, cari urm6ză 

cu activitate. Răspundând dorințelor exprese de represen- 

tanţii ţării în sesiunea trecută, Guvernul a putut da mai 

multora din liniile votate lărgimea normală, fără a trece 

pesto creditele alocate. În anul viitor, sperăm că cele mai 

multe din aceste linii vor fi date în circulaţie. 

Grija însă cea mai principală a Guvernului Mei, cestiu- 

nea care trebue să atragă mai serios atenţiunea D-V 6stre, 

oste crisa economică și mai cu s6mă crisa agricolă care 

bântue Europa într6gă şi care la noi este şi mai mult sim- 

ţită. Acâstă crisă a provocat o strimtorare monetară, care 

se traduce prin o ridicare excepţională a preţului aurului. 

Guvernul şi Banca Naţională fac şi vor face tot ce e cu 

putinţă spre a micşoră efectele acestei situaţiuni anormale. 

Din norocire însă, acâstă crisă ne-a găsit cu finanţele în 

condițiuni bine regulate, în cât vom pute să o străbatem 

fără ca interesele nâstre să fie sguduite. 

Acâstă crisă trebue însă să fie, prin gravitatea ei chiar, 

o causă de deșteptare şi de impulsiune, pentru a cugetă 

cu toţii la remedii şi la îndreptare. Ea ne va sili a îm- 

bunătăţi sistemul nostru de agricultură, pentru a oferi pe 

pieţele europene producte şi mai bune și mai eftine şi a 
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luptă cu succes în contra concurenţei. Pentru a ajunge la 
acest resultat, va trebui să desvoltăm creditele agricole, 
punend la disposiţiunea lor capitâluri mai însemnate; tre- 
bue să reducem tarifele căilor ferate şi mai jos de cum 
ai fost scădute în timpurile din urmă. În cea mai strînsă 
legătură cu aceste măsuri staă însă crearea și încura- 
giarea industriei în România, cu ajutorul căreia numai 
vom pute ajunge a îndreptă în viitor starea nâstră eco- 
nomică şi a împuţină efectele criselor ca acea actuală. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţă, 

Se deschide dar înainte-vă un câmp întins şi frumos, 
demn de activitatea D-Vâstre. | 

Sunt deplin convins că, însufleţiți de dorinţele şi aspi- 
raţiunile ţării, nu veţi eruţă nică o ostendlă și voţi lueră 
cu t6tă inima spre a înzestră scumpa nâstră patrie cu tâte 
instituţiunile reclamate de timp şi de progres. 

lar Ei rog pe A-Tot-Puternicul să bine-cuvinteze lucră- 
rile D-Vâstre. 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL, 

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, 
IL. C. Brătianu; Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice, 
G. Chițu; Ministrul Afacerilor străine şi ad-interim la Lucră- 
rile publice, D. Sturdza; Ministrul Finanţelor, G. Lecca; 
Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, 
I. Câmpineanu; Ministrul Justiţiei, N. Voinov; Ministrul 
Resbelului, General-Adjutant St. Fălcoianu. 

1584 Noembre 15. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 
Maiestatea Sa Regina visitâză asilul Elena-Dâmna. 
Maiestatea Sa Regina visitâză institutul Surorilor de caritate. 
A T-a aniversară a căderii Plevnei se serbză printr'o cere- 
monie religi6să și militară, la care asistă Maiestatea Sa Re- 
sele. La prânqul de la Palat, Maiestatea Sa ridică următorul 
toast: 

Faptele mari şi gloriose se serbeză tot-deauna cu vii 
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mulțumiri de popâre și de armate; să păstrăm și noi acestă 

frumâsă datină, cu atât mai mult că România pste fi mîn- 

dră de trecutul său. 

Bătăliile de la Griviţa, Rahova, Plevna și Smârdan sunt 

şi vor rămân€ de-apururea fala și podâba generaţiunii 

actuale, fiind-că din sângele care a udat aceste locuri ne- 

atârnarea țării a răsărit. Ast-fel Plevna, acest mormint al 

numeroşilor noştri viteji, a devenit o lucitâre radă de lu- 

mină, care a încăldit simțemîntul patriotic, a reînviat vir- 

tuțile răsboinice, a întărit și înălțat pe poporul român. 

Serbăm dar astădi cu veselie a 7-a aniversară a acestei 

biruinţe, care a găsit atunci un răsunet mare în totă lumea 

și a întemeiat renumele nostru militar; și gândim cu dra- 

goste și recunoscință la aceia cari ai lucrat și luptat spre 

a făuri Corona de oţel a României. | 

Ridic acest pahar în onorul și sănătatea armatei! 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la serata Cercului 

militar. 

Maiestatea Sa Regina visiteză institutul Surorilor de caritate. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la serbarea societăţii 

de binefacere Elisabeta. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la serviciul religios 

în biserica Sf. Nicolae din Şelari. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa răspunde: 

Înalt Prea Sfinte, 
Domnule Președinte, 

Domnilor Senatori, 

Simţemintele de iubire și devotament ce-Mi exprimă 

înaltul corp al Senatului sunt prea scumpe inimii Mele. 

V& mulțumesc și, împreună cu D-Vâstre, privim cu în- 

credere viitorul; căci armonia care domnesce între Guvern 

și Parlament asigură desvoltarea și consolidarea Statului 

român.
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Din parte-Mi, pătruns de înalta misiune ce-Mi este în- 
credințată, nu voii cruță nici o ostenclă, pentru a face ca 
iubita nGstră patrie să fie înainte-mergătârea civilisațiunii 
în Orientul Europei. 

V& mulțumesc, Domnilor Senatori, cu aceeași căldură | 
cu care adresați urările Domniilor-Vâstre Mie, Reginei și 
familiei Mele. 

La Adresa Camerei, Maiestatea Sa răspunde: 

Domnule Președinte, 
Domnilor Deputaţi, 

Primesc cu o vie mulțumire simțemintele de iubire și 
de devotament ce-Mi exprimați în numele țării. 

D-Vâstre, aleşi în virtutea nouei legi electorale pe o basă 
mai largă, nu veți uită isvorul din care aţi eşit și veți lucră 
fără preget spre a r&spunde la așteptarea generală. Opera 
D-Vâstre este mare și labori6să, dar vrednică de ardârea 
și patriotismul ce vă însuflețesce. Luptele pacinice pe tă- 
rimul organisării interiâre cer câte odată mai multă stă- 
ruință și tărie decât chiar luptele sângerâse de pe câmpul 
de răsboiă. La lucru dar, Domnilor Deputaţi; opera or- 
ganisării și consolidării Statului român v& este încredin- 
țată. 

Mult ai făcut predecesorii D-Vostre, dar mult încă aveți 
de făcut. Ei, care cuget di și nâpte la îndeplinirea înal- 

tei misiuni ce-Mi este încredințată, aștept concursul tu- 

turor puterilor vii ale naţiunii spre a ajunge scopul dorit. 

V& mulțumesc, Domnilor, pentru urările adresate Mie, 
Reginei și familiei Nâstre; împreună cu D-Vâstre repet 

strigarea scumpă inimii Mele: 

Trăiască România! 

Dec. 
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-: Deputatul Michail Kogălniceanu își desvoltă interpelarea 

relativă la oprirea importului de vite române în Austro- 

Ungaria. şi propune 0 moţiune pe care Camera o respinge. 

Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod.: 

Maiestăţile Lor asistă în paraclisul Metropoliei Ia sfinta le- 

turghie a Nascerii Mântuitorului. 

'"Maiestatea' Sa Regele asistă la serviciul religios celebrat în 

biserica Sf. Silivestru. | m 

Maiestatea Sa Regina întrunesce la Palat comitetul societăţii 

Furnica. 

   



  

ANUL 1885 

Maiestatea Sa Regele adresâză armatei următorul Inalt Ordin 
de qi: 

Ostași, 

Virtutea militară este cea mai scumpă și nobilă moștenire 
a națiunii române. 

A o păstră întregă este cea mai mare dorinţă a inimii 
Mele, la care cuget neadormit. Lucraţi dar fără preget 
ca și în trecut, și ast-fel veți fi vrednicii urmași ai vitejiei 
strămoșesci și la înălțimea tradiţiunilor militare, 

Ofiţeri, sub-ofițeri și soldați, v& urez un an bun și 
fericit! 

Dat în Bucurescă, la 1 Januarie 7983. 

CAROL. 

La felicitările Inaltului ele» și aie Consiliului de Ministrii, 
Maiestatea Sa răspunde: 

Mulţumim din tot sufletul pentru urările, ce Ne-aţi expri- 
mat cu atâta dragoste și căldură, și cari de sigur vor 
fi spre fericirea nâstră tuturora. Anul în care intrăm nu 
va fi fără grijă; cu atât mai mult trebue să muncim 
și să luptăm cu energie, spre a învinge greutățile cari vom 
întilni încă în cursul lui. 

Ian. 
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Țera a putut străbate fără sguduire momente mult mai 

grele; să sperăm dar că și astă dată crisa care ne apasă 

va fi numai o vijelie trecătâre, ce va curăți aerul și ne 

va readuce dile senine. 

Cu acestă dorință ardinte, vă urez ani mulți și fericiți! 

D-l C. A. Rosetti demisionâză din Adunarea Deputaţilor. 

D-l N. Voinov demisionâză din Cabinet și d-lI. Câmpi- 

neanu, Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului și al 

Domeniilor, e însărcinat cu interimul Ministeriului Justiţiei, 

Maiestatea Sa Regele asistă la o conferință a Cercului militar. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea Societăţii funcţiona- 

pilor publici. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea societăţii Furnica. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză marele Stat-major al armatei. 

D-] G. Chițu demisionâză din Ministeriu; d-L D.A. Sturdza 

trece de la Afacerile Străine la Culte şi Instrucţiune publică, şi 

a-l IL. Câmpineanu de la Domenii la Afacerile Străine. D-l A. 

Stolojan e numit Ministru al Agriculturii, Industriei, Comer- 

ciului şi al Domeniilor, d-l C. Nacu Ministru de Justiţie, Gene- 

valul Radu Michaiii Ministru al Lucrărilor publice. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea societăţii Providența. 

Maiestatea Sa Regele asistă la o conferinţă a Cercului militar. 

Maiestatea Sa Regele asistă la ședința Societăţii „Geografice 

Române. 

Se prelungesce sesiunea Corpurilor legiuitâre. 

Se înfiinţâză tîrguri permanente de vite la Turnu-Severin, 

Constanţa şi Burdujeni. 

Guvernul denunţă convenţiunea comercială încheiată cu Aus- 

tmo-Ungaria la 1876. 

Maiestatea Sa Regele asistă la o conferinţă a Cercului militar. 

Se abrogă legea de la 25 Iulie 1878, prin care Francia e 

considerată între naţiunile favorisate în ce privesce relaţiunile 

comerciale. 

Maiestatea Sa Regele asistă la şedinţele publice ale Acade- 

miei Române. 

Maiestatea Sa Regele asistă la o conferință a Cercului militar. 

D-] C. A. Rosetti se retrage din redacțiunea Qiarului «Ro- 

mânul». 

Maiestatea Sa Regele inspect6ză casarma Alexandria. 
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Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Sesiunea actuală ajungând la sfirsitul ei, vă mulţunese 
pentru lucrările însemnate ce ați desăvîrşit. 

Eșiţi din alegeri nouă, aţi trebuit să consacraţi la în- 
ceputul întrunirii Domniilor- V 6stre cât-va timp pentru a vă 
constitui. 

Buna cumpănire însă şi activitatea Corpurilor legiui- 
t6re aii făcut să se discute şi să se voteze budgetul, grei 
de echilibrat într'o epocă de crisă economică internă şi 
externă, precum şi cele mai indispensabile legi, cu ajutorul 
cărora să putem întîmpină nevoile şi cerințele ţării. Aţi 
pus asemenea la disposiţiunea Guvernului Mei mijl6cele 
pentru lucrări însemnate menite a asigură desvoltarea 
n6stră economică şi comercială. 

- Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Silinţele ce aţi pus în sesiunea actuală dati siguranţă, că 
sesiunea viitâre va fi şi ea din cele mai productive. Ast-fel, 
fie-care an va aduce în mod constant partea sa de muncă 
la înălţarea şi întărirea patriei. Ast-fel, vom ajunge a realisă 
tâte reformele necesare pentru a ne asigură viitorul. 

Vă mulţumesc încă odată, Domnilor Senatori şi Dom- 
nilor Deputaţi, pentru zelul şi patriotismul D-Vstre. 

Vă urez o întârcere fericită în sînul familiilor D-Vâstre 
şi uri an bogat şi mănos. 

Sesiunea Corpurilor legiuitâre este închisă, 
” CAROL, 

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, I. C. Brătianu; Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice, 
D. Sturdza; Ministrul Finanţelor, G. Lecca; Ministrul Afa- cerilor străine, 1. Câmpineanu; Ministru de Resbel, Ge- neral St. Fălcoianu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Co- merciului și Domeniilor, A: Stolojan; Ministrul Lucrărilor publice, R. Michaii; Ministrul Justiţiei, C. Nacu. 

1885 Martie 20. 
Trel-deci de ant de Domnie, II. 
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In călătoria Lor spre Constantinopole, Regele şi Regina Sue- 

diei se oprese două dile la Curtea regală din Bucuresci. 

Se declară de utilitate publică construcţiunea căilor ferate 

"rîrgu-Ocnei-Moinesci, Tirgovişte-Băile Puciosa, Pitesci-Curtea- 

de-Argeş, Petra-Tarcăii, Buz&iu-Patarlagi, Tîrgu-Ocenei-Băile 

Slănic, Foeşani-Odobescă, Olteniţa-Bucurescă. și Dorohoii pe 

valea Jijia la Iaşi. 

Se promulgă legea prin care se acordă Guvernului 21 mi- 

line. lei pentru îmbunătăţirea şi mărirea portului Constanţa și 

35 miliâne lei pentru construirea podului peste Dunăre şi Borcea 

şi pentru juncţiunea căilor ferate Bucuresci-Fetesci-Dunăre cu 

linia Cernavoda-Constanţa. 

Se promulgă legea modificătâre a legii sanitare. 

Se promulgă legea pentru combaterea filoxerei. 

Pentru construcţiunea podurilor pe linia Buzăit-Mărășesci şi 

reconstrucţiunea podului de la Cosmesci se pun la disposiţiunea 

Ministeriului 5.819.000 lei. 

Gimnasiile din Roman, Pâtra şi Tîrgovişte trec în sarcina 

Statului. 

Întorcându-se de la Constantinopole, Regele Suediei, înso- 

ţit de Principele Bulgariei, sosesc la Bucuresci. 

La prândul oferit în onrea Augustului S&i 6spe, Maiestatea 

Sa Regele ridică următorul toast: 

La visite de Votre Majeste est aujourhui une double 

făte pour nous. Le cceur plein d'angoisse vous avez quitte, 

accompagne de la Reine, Votre beau Royaume, pour ac- 

courir au lit du fils bien-aime, tomb€ gravement malade 

sur les bords du Bosphore. Ni distances ni fatigues n'ont 

pu empecher Votre Majeste, ainsi que lauguste mere de 

remplir le devoir de. parents et de traverser rapidement 

toute PEurope, comme jadis Charles XII, qui au moment 

du danger est retourne en seize jours ă cheval de la Mer 

Noire ă la Mer Baltique. Le ciel a recompense Votre de- 

vouement et Vous a conserv, Sire, ce que Vous avez 

de plus cher. La Roumanie S'associe sincărement ă la joie 

de Vos Majestes, et si elle a su respecter, Jors du dernier 

voyage, Panxicte du pere, elle est aujourd'hui heureuse 

et fiăre de saluer comme son hâte le Souverain d'un peuple
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qui a une des plus glorieuses pages dans histoire et qui 
peut se feliciter d'avoir â sa tâte un si illustre Roi. 

C'est dans ces sentiments que je porte un toast ă la 
sante de Votre Majest6, en formant des vocux ardents pour 
Son bonheur, pour celui de la Reine et celui de Son Au- 
guste famile, ainsi que pour la prosperite des Royaumes- 
Unis de Suăde et de Norvege. 

A la sante de Leurs Majestes le Roi Oscar et la Reine 
Sophie et surtout â la sante du jeune Prince Charles! 

(In românesce): 

Visita Maiestăţii Vâstre este astădi o îndoită serbare 
pentru Noi. Cu inima plină de durerâsă îngrijire ați pă- 
răsit, împreună cu Regina, frumosul Vostru Regat, pen- 
tru a alergă la patul mult iubitului fii, atins de o bâlă 
grea pe malurile Bosforului. Nici depărtarea nici ostenela 
nai putut împedecă pe Maiestatea Vâstră, precum şi pe 
Augusta mamă, a îndeplini datoria de părinți și a străbate 
repede Europa întregă, precum odinioră Carol XII, care 
în momentul de pericol sa întors călare în Șese-spre-dece 
dile de la Marea Negră la Marea Baltică. Cerul a răsplătit 
devotamentul Vostru și V'a conservat ceea ce Vă este mai 
scump. România împărtășesce din inimă bucuria Maiestă- 
ților Vestre, și dacă la cea din urmă călttorie a respectat 
îngrijirile părintelui, ea este astădi fericită și mîndră a sa- 
lută ca 6spe pe Suveranul unui popor, care are una din 
paginele cele mai glori6se ale istoriei și care pâte să se 
felicite de a ave în capul săi un Rege atât de ilustru. 

Însuflețit de aceste simțeminte, închin un toast în să- 
nătatea Maiestăţii Vestre, dorind din tâtă inima fericirea 
Vâstră, a Reginei și a Augustei familii, precum și pros- 
peritatea Regatelor-Unite de Suedia și de Norvegia. 
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In sănătatea Maiestăţilor Lor Regelui Oscar și Reginei 

Sofia şi mai cu semă în sănătatea tînărului Principe Carol! 

La aceste cuvinte, Regele Suediei și Norvegiei răspunde: 

Sire, 

Madame, 

Je remercie Votre Majest& pour le toast qu'Elle a porte ă 

la Reine et ă Moi, ainsi que pour les paroles si 6loquentes 

et cordiales qwElle vient de M'adresser. La Reine et Moi 

nous sommes reconnaissants de la sympathie que Vos Ma- 

jestâs Nous ont tâmoignâ lors de Notre passage par Votre 

beau Royaume pour aller auprăs de Notre fils malade. 

Vous connaissez depuis longtemps les sentiments af- 

fectueux de bon parent et sincăre ami, que jai vou6s ă 

Vos Majestâs, Ce m'est cependant pas seulement en cette 

qualit6 que je veux parler en ce moment: c'est, comme 

Roi M'adressant ă Mon bon Frăre. 

Sire, 

11 Me tientă cour de remercier Vos Majestâs et la Rou- 

manie pour le bel et chaleureux aceueil qui M'a 6t6 fait, 

et aussi de Vous tâmoigner Vestime que j '6prouve pour 

Votre vaillante ei glorieuse nation. 

Votre Majest& a forg6 Sa Couronne de Vacier d'un ca- 

non pris sur le champ de battaille par cette brave armâe, 

qui est Sa propre ceuvre. Votre Majestâ a fait plus encore. 

Elle a âtabli Son Trâne sur une base plus solide que l'a- 

cier. Elle Va fond6 sur amour de Son peuple. 

La providenee divine a plac Votre Majeste â la tâte 

dWune nation, qui a courageusement travaill€ ă sa vâg6- 

n6ration nationale et a acquis aujourd'hui une position, non 

seulement par ila. gloire des armes, mais aussi par les 

ceuvres de la paix. 

Je porte done un toast ă Leurs Majestes le Roi et la 

Reine de Roumanie, ainsi qwă la prospârit6 de la nation 

roumaine, ins6parable du bonheur de Vos Majestâs. 

 



ll? 

(In românesce:) 

Sire, 

Domnă, 

Mulţumesc Maiestăţii Vâstre pentru toastul ce aţi ridi- 
cat pentru Regina şi pentru Mine, precum și pentru cu- 
vintele elocinte şi cordiale ce Mi-aţi adresat. Regina şi Eu, 
suntem recunoscători pentru simpatia, ce Maiestăţile Vâstre 
Ne-aţi arătat la trecerea Nâstră prin frumosul Vostru Re- 
gat spre a merge la fiul Nostru bolnav. 

Cunssceţi de mult simţemintele afectuâse de bună ru- 
denie şi de amicie sinceră ce am pentru Maiestăţile Vstre. 
Nu viit însă în acest moment să vorbese numai în cali- 
tatea Mea de rudă şi amic, ci ca Rege adresându-M8 către 
bunul Meii Frate. 

Sire, 

Ţin forte mult a mulțumi Maiestăţilor Vâstre şi Româ- 
niei pentru frumâsa şi căldurâsa primire care Mi s'a făcuţ 
şi a V& arătă stima ce simt pentru vitza și glori6sa V6- 
stră naţiune. 

Maiestatea Vâstră V'aţi făcut; Corâna din oţelul unui tun 
luat pe câmpul de bătălie de către acea bravă armată, 
care este insăși opera Vostră. Maiestatea Vâstră a făcut 
încă mai mult. Aţi stabilit Tronul Vostru pe o temelie mai 
solidă decât oţelul, aţi fundat pe iubirea poporului. 
Providența divină a pus pe Maiestatea Vâstră în capul 

unei națiuni, care a lucrat cu bărbăţie pentru regenerarea 
sa naţională şi care a dobândit astădi o posiţiune, nu numai 
prin gloria armelor, dar şi prin lucrările păcii. 

Inchin dar acest toast Maiestăţilor Lor Regelui şi Re- 
ginei României, precum şi prosperităţi naţiunii române, ne- 
despărțită de fericirea Maiestăţilor Vostre. 

Se promulgă legea pentru încuragiarea fabricaţiunii ţesă- 
turilor, sforăriilor, cordăriilor de cânepă și a sacilor de iută. 

Principele Bulgariei părăsesce Bucurescii, 
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Maicstatea Sa Regele, însoţit de Regele Suedici, visitâză ca- 

sarma Cuza, unde regimentul 1 de infanterie şi batalionul 2 

de vinători esecută mânuirea armelor și diferite mişcări ale 

şedlcă de batalion și în urmă dofilâză înaintea Maiestăţilor Lor. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, însoţite de Regele Suediei, 

plâcă la Sinaia. 

So promulgă legea, prin care se acordă Ministeriului de Fi- 

nanţe 2.210.000 lei, Ministeriului Cultelor şi Instrucțiunii pu- 

blice 4.611.000 lei şi Ministeriului de Răsboii 5.521.400 lei pentru 

esecutarea unor lucrări de construcţiuni. 

Regele Suediei părăsesce România prin Predăl, 

D-l C. A. Rosetti încotză din viţă. 

Alteţele Lor Principii Ferdinand și Cavol de Ilohen- 

zollern sosese în capitală. 

După cererea Guvernului, Patriarchul ecumenic recunosce 

autocefalia bisericii române. 

Se înființâză încă două companii la regimentul 1 de genii 

şi două companii de asediu la regimentul 2 de artilerie. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteţele Lor Principii Fer- 

dinand şi Carol, inspectâză ședla de aplicaţiune pentru armele 

speciale, şe6la de echitaţiune, de infanterie şi de cavalerie. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteţele Lor Principii Fer- 

dinand şi Carol, visiteză noul local al şeslei de infanterie 

şi cavalerie situat în Dâlul Spirei, precum şi fabrica de cchi- 

pament. 

Alteţele Lor Principii Ferdinand şi Carol fac o escursiune 

la Curtoa-de-Argeș. 

Maiestatea Sa Regele asistă la sf. leturghie în biserica Si. 

Gheorghe. 

Principele Bulgariei sosesce în Bucuresci. 

Regina Suediei, cu fiii ei Principii Eugeniii şi Car ol, sosesc 

de la Constantinopole în Bucuresci și pornesc, împreună cu 

tâtă Curtea Regală română, la Sinaia. Principele Bulgariei r&- 

mâne la Rusciuc, unde eșise împreună cu Maiestăţile Lor Re- 

gele şi Regina spre întîmpinarea Reginei Suediei. 

Sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod se deschide 

prin următorul Mesagiii Regal: 

Prea Sfinţiţi Părinţi, 

Sfintul Sinod al bisericii autocefale ortodoxe române 

are a înregistră de astă dată un fapt de mare însemnătate. 

Sunt fericit a anunţă Prea Sfinţiilor Vostre că autocefalia 
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seculară a bisericii ortodoxe române a căpătat bine-cuvîn- 
tarea Sanetităţii Sale Patriarchul ecumenic şi că ast-fel 
posiţiunea bisericii române, egal îndreptăţită cu cele-lalte 
biserică ortodoxe autocefale, surorile ei de aceeaşi eredinţă 
şi de acelaşi rit, se află bine definită. 

Acest bun resultat Pam obţinut prin stăruinţele Guvex- 
nului Mei, cu concursul luminat şi patriotic al Prea Sfinţi- 
lor Metropoliţi şi Episcopi ai bisericii române şi graţie înal- 
telor simțeminte de adevărată frăţie creştinâscă ce însufleţese 
pe Sanectitatea Sa loachim IV şi pe Sfîntul săi Sinod. 

Faptul acesta, care întăresce şi mai mult posiţiunea 
bisericii în înălţimea şi demnitatea ce i se cuvine, trebue 
să umple de bucurie inimile n6stre ale tuturora. 

Biserica, din a cărei apărare în secolii trecuţi Românii 

își fac gloria lor, a fost tot-deauna nedeslipită de destinele 

țării. Pătruns de acest adevăr istorie şi cunoscând credinţa 

nestrămutată a poporului în religiunea lui strămoşâscă, 
din cea întâi di şi în tot timpul Domnici Mele am avut 
dinaintea ochilor Mei un ţel constant: mărirea și întărirea 
bisericii române, pentru-ca ea să rămână acea mare in- 

stituțiune naţională de Stat, pe care poporul român să se 
pOtă tot-deauna sprijini. 

Nu ME îndoesc că biserica ortodoxă română, stând ast-fel 

în posiţiunea ei firâscă, se va întări şi se va desvoltă 

în lăuntru prin strînsa unire a membrilor acestui Sfînt 

Sinod şi prin dragostea creştinâscă a tuturor servitorilor 
altarului, a cărora ridicare trebue să fie o preocupare 
continuă a Sfîntului Sinod şi a Guvernului Mei. 

Ţ&ra întrâgă îşi are ochii aţintiţi asupra acestei sfinte 

adunări. Cunosc simţemintele religise şi patriotice de 
cari este însufleţit Sfîntul Sinod, şi de aceea Guvernul 

Mei îl va sprijini în tâte măsurile ce va luă în înţelegere 
cu dînsul și cari duc la împlinirea scopului ce urmărim 

cu toţii: întărirea şi mărirea bisericii şi a patriei. 

Eu declar deschisă sesiunea de primăvară a Sfintului 
Sinod al bisericii ortodoxe române. 

Dat în Castelul Peleş, la 1 Mai 1885. 

CAROL. 

Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice, D. A. Sturdza. 

1885 
Mai 1 (13)
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Principele Eugen al Suediei pl6că din Sinaia pentru a se 

întârce în ţâra sa. 
Regina Suediei, cu fiul ei Principele Cavol, părăsesc Sinaia 

pentru a se întârce în patrie. 

La serbările aniversare ale qilei de 10 Maiii asistă, pe lângă 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, și Alteţele Lor Principii Fer- 

dinand și Carol. 

După terminarea ceremoniei sfințirii aripei de noii zidite a 

Palatului regal, Maiestatea Sa Regele rostesce înaintea asistenţei 

numerse următârea cuvîntare: 

Salutăm cu o vie mulțumire pe acestă înaltă adunare, 

pe fruntașii și delegații țării, în noua Nostră casă, ridicată 

de naţiune în onorul Nostru, sfințită de biserică spre a-i 

atrage bine-cuvintarea Cerului şi închinată de Noi spre 

a adăposti simțemintele nobile și cugetările patriotice de 

cari Mam însuflețit în tot timpul Domniei Mele. 

De 19 ani, gândul Mei a avut numai o ţintă, inima 

Mea numai o dorință: fericirea scumpului Meii popor. Fru- 

mosa înțelegere care a domnit tot-deauna între țeră şi 

Mine ne-a dat împreună puterea de a învinge tote greu- 

tăţile şi a înlătură tote primejdiile, de a conduce voinica 

nâstră armată la biruință, întărind și asigurând neatârnarea 

României și ridicarea sa la Regat. Serbăm dar astădi cu 

mindrie și recunoscință întreita aniversare de 10 Maiii 

şi privim viitorul cu încredere, fiind-că Statul nostru e 

stabilit pe o temelie solidă și tăria Mea este răzimată pe 

dragostea poporului și vitejia armatei. 

Nu putem mulțumi mai bine pe toți cari saă strîns 

astădi împrejurul Nostru spre a Ne aduce urările lor căldu- 

rose, decât prin strigarea ce întâiii trebue să r&sune în 

acest noi Palat: 

Să trăiască scumpa nostră Românie! 

Starea sănătăţii Alteţei Sale Regale Principelui Anton de 

Hohenzollern e îngrijitore. 
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Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteţele Lor 
Principii Ferdinand şi Carol, pl6că la Sigmaringen. 

Incunjurat de toţi Auguştii membri ai familiei, Alteța Sa Re- 
gală Principele Anton de Hohenzollern încetâză din vi6ţă 
la 9 ore diminâţa. 

Curtea română iea dolii de 6 luni. 
In catedrala metropolitană din capitală se serbâză un parastas 

solemn pentru odihna sufletului Alteţei Sale Regale Principelui 
Anton de Hohenzollern. 

Rămășițele pămintesci ale Augustului decedat se înmormîn- 
teză în cripta familiei de la biserica din Helingen, fiind faţă 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina, Principele moştenitor al Ger- 
maniei, Principele moştenitor Leo pold de Hohenzollern 
şi Principii familiei, Ducele de Ba den, Ducele de Anhalt cu fiii, 
Principele Gheorghe de Sax a, Principii de Weimar, doWiir- 
temberg, de Monaco şi de Wied, Ambasadorul engles din 
Berlin, Generalul Sw eis, representantulul Regelui Belgiei şi d-l 
Dimitrie A. Sturdza, representantul Guvernului român. 

La numerdsele telegrame de condoleanţă sosite din România 
la Sigmaringen, Maiestatea Sa Regele răspunde prin următâ- * 
rele telegrame şi scrisori : 

Preşedintelui Consiliului de Ministri: 

Domnului L. C. Brătianu, Preşedinte ul Consiliului 
de Ministri. 

Bucuvesci, 

Mare și ireparabilă este perderea ce îndurăm, sdrobi- 
tore durerea care Ne-a lovit. Partea vie și sinceră, ce Ro- 
mânia iea la suferința Nâstră, mângâie inimile Nostre în- 
tristate. 

Mulţumim tuturor cu iubire. 

CAROL. 

I. P. S. Sale Metropolitului Primat: 

Metropolitului Primul. 
Bucuresci. 

Mama Mea, sdrobită de durere, M& insărcineză a ve 
mulțumi pentru partea ce luați la suferința Nâstră. Rugă- 

1885 
Maiii 13 (25) 

» 21 (2) 

» 22 (3) 

» 25 (6) 

> 26 47)
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1885 
Maiii 2% (7) ciunile Eminenţei Vostre Ne vor da puterea de a suportă 

| cu resignațiune voința lui Dumnedei. 

| CAROL.   Inaltei Curți de Casaţiune şi Justiţie: 

Domnului Oreţescu, Prim Preşedinte al Curţii de 

Casaliune. 
Bucuresei.   

V& mulțumesc, cum și tuturor membrilor Înaltei Curți 

pentru partea ce luați la perderea Mea cea mare. 

CAROL. 

Adunării Deputaţilor: 

Generalului D. Lecca; Preşedinte ul Adunării Do- 

putaților. 
Bacu. 

Tâte mulțumirile Mele pentru via şi sincera parte ce 

luaţi la adinca Mea durere. Un părinte adorat, un cre- 

dincios amic, un mare și nobil caracter Ne-a fost răpit; 

îl vom plânge în veci. 
CAROL. 

Capitalei: 

Domnului Primar. 
Bucuresci. 

Bine-voiţi a fi pe lângă scumpa Mea capitală, care par- 

ticipă la durerea Mea, interpretul simțemintelor Mele de 

vie gratitudine. Mulţumesc pentru simpaticele D-Vostre 

cuvinte. 
CAROL. 
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Intregei ţări: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliul, 

Moţtea prea iubitului Mei părinte, Principele Anton 
de Hohenzollern, este pentru Mine o mare şi sfâșietâre 
durere. Am perdut nu numai un tată venerat, ci un amic 
sincer, un consilier înțelept, un sprijinitor puternic şi călduros. 

România, scumpă inimii Sale din momentul în care, cu 
bine-cuvintarea Sa, am unit atât de strîns destinul Meă cu 
al ei, eră obiectul cugetărilor și preocupaţiunilor sale celor 
mai neîncetate. 

Și ea a perdut pe un amic fidel, convins Și însuflețit 
de viitorul măreț al iubitei nostre patrii, la a căreia con- 
solidare el a lucrat cu tărie. 

Dovegile de adevărată simpatie ce am primit Noi, Re- 
gina și Ei, ca și mult încercata Mea mumă şi familia Mea, 

-la acestă durerâsă ocasiune, din partea întregului cler, a 
tuturor corpurilor constituite, a tuturor orașelor Și jude- 
țelor, precum și de la o mare mulțime de persâne ofi- 
ciale şi private, Domni și Dâmne, ai fost pentru inimile 
Nostre ale tuturora, adinc întristate, o mângâiere sufle- 
tescă neprețuită. 

Aș fi dorit să mulțumesc fie-căruia în particular pen- 
tru partea vie ce a luat la doliul ce a cuprins Casa Mea 
şi pentru simțemintele exprimate cu atâta vioiciune, și cari 
sunt o dovadă mai mult de legămintele tari de iubire şi 
de unire dintre Mine și poporul Mei; însă ele fiind prea 
numerose și Ei singur prea adînc mâhnit, te rog, scumpul 
Meii Președinte, să exprimi în numele Mei şi al familiei 
Mele tuturor mulțumirile Mele cele mai căldurâse. 

CAROL. 
Siomaringen, 26 Mai ( 7 Junte) 1883. 

1885 
Maiii 26 (7)
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Maiestatea Sa Regina adres6ză din Sigmaringen următ6rea 

telegramă: 

Domnei Pia Brătianu. 

Bucuvesci. 

Scumpa D-Vâstre telegramă Mi-a sosit în ora de în- 

mormintare, şi expresiunea afecțiunii D-Vâstre a fost un 

balsam pentru s&rmanele Nâstre inimi obosite de durere. 

V& mulțumim că vaţi gândit la Noi, împreună cu tote 

Dâmnele cari și-au îndreptat a lor cugetare aci. 

ELISABETA. 

Alteța Sa Regală Principele Leopold de Hohenzo llern 

adresâză următârele telegrame: 

Domnului 1. C. Brătianu, Preşedinte al Consiliu- 

luă de Ministri. 

Amabila D-Vstre amintire, în aceste momente de crudă 

încercare şi de adîncă durere, a mişcat vii inima Mea. 

Primiţi expresiunea întregei Mele recunoscințe şi vă 

rog a fi interpretul sentimentelor Mele amicale pe lângă 

colegii D-Vâstre. 
Leopold. 

Domnului Primar. 

Bucuresci. 

Partea ce capitala României iea la adinca Nâstră du- 

rere Ne mişcă profund, şi vă rog să fiţi interpretul simţe- 

mintelor Mele de adîncă recunoscinţă. 
Leopold 

Principe de Hohenzollern. 

Maiestatea Sa Regina sosesce la Neu-Wied, de unde plâcă la 

Segenhaus. 
Maiestatea Sa Regele plâcă din Sigmaringen la Neu-Wied. 

Maiestăţile Lo» Regele şi Regina pl6că la Coblenz, unde ieail 

dejunul la Impărătâsa Germaniei. 
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1885 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Viena, unde sunt  Iunie13 (25) 

întîmpinaţi la gară de Archiducele Albrecht. Imp&ratul face 
o visită Maiestăţilor Lor la otelul Munsch. Maiestăţile Lor ieai 
prândul la Impăratul în Sehânbrunn. 

Impăratul face Maiestăţilor Lor o visită, urându-Le călătorie » 14 (26) 
bună. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Sinaia. » 15 (27) 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Palatul de la Cotwoceni. > 19 (1) 
Noul tarif vamal autonom întră în vigâre, 
Maiestatea Sa Regele inspectâză pe platoul de la Țurlâia » 20 (2) 

regimentul 21 de dorobanţi. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză pe platoul de la Cotroceni » 31 (8) 

regimentul 6 de dorobanţi. 
Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele şeSlei militare. » 92 (4) 
Guvernul unguresc desfiinţâză Curtea cu juraţi din Sibiit > 25 (7) 

pentru delictele de presă. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 3 de vînători,  lulie 3 (15) 

staționat în Sinaia. 
Camera francesă acceptă o lege vamală care este contrară >» 6 (18) 

intereselor» României. 
Imp&ratul Rusiei are la Kremsier o intrevedere cu Im păratul » 18 (25) 

Austriei. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina plâcă din Sinaia la băile » 26 (7) 

Konigstein în Taunus. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina primesc la Kânigstein visita Aug. 14 (26) 

Alteţei Sale Regale Principesei Iosefina de Hohezollern şi 
a Alteţei Sale Principesei de Wied şi a altor Auguste rude ale 
familiei regale române. 

La felicitările primite cu ocasiunea aniversării luării Gri- „80 (11) 
viței, Maiestatea Sa Regale răspunde din KOnigstein prin ur- 
mătârea telegramă: 

Domnului I. C. Drătianu, Preşedinte al Consiliu 
luă Ministvilor. 

Bucuresci. 

Adinc mișcat de felicitările ce-Mi adresaţi cu ocasiunea 
aniversării luării Griviţa, v& mulțumesc din suflet, precum 
şi întregului Consiliă. Rog încă a fi interpretul sentimen- 
telor Mele de dragoste către ţeră şi armată, cari prin y 
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urările lor își amintesc și astă dată acestă di de glorie, 
A . 

care va rămâne de veci neștersă în inimile Nostre. 

CAROL. 

Cu ocasiunea înmormîntării Ministrului de Finanţe Ghe- 

orghe Lecca, Maiestatea Sa Regele adresâză din K6nigstein 

fratelui răposatului următ6rea telegramă: 

Domnului Geneval D. Lecca. 

Bacâii. 

Luăm cea mai vie parte la durerea ce vă lovesce. 

Țera și Eă perdem un om distins, devotat și un mare 

cetăţen. 
CAROL. 

Maiestatea Sa Regina adresâză d-nei Lecca următârea te- 

legramă: 

Aflu în aceste minute grozava lovitură ce v& isbesce 

și plâng cu D-Vostre ciuda Vostră “perdere, și tâtă țera 

va luă parte ca Noi la durerea vâstră adincă. 

ELISABETA. 

Se inaugurâză liceul de la Botoşani. 

La Filipopole isbuenesce revoluţiunea. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina plecă din Kânigstein. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc în Sinaia. 

Maiestatea Sa Regele twece în inspecţiune batalionul 3 de vi- 

nători, staționat în Sinaia. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Sinaia pentru a inspectă tru- 

pele concentrate şi sosesce la Roman, unde (20 Septembre) 

inspectâză regimentul 4 de artilerie, visitâză localul preiec- 

tuviă, tribunalul, șe6la de meserii pentru fete, șela primară, 

sominariul, Episcopia şi penitenciarul. De la Roman, Maiestatea 

Sa plâcă la Iaşi, unde, după ce visitâză Metropolia (21 Sep- 

tembre), inspectâză şeâla fiilor de militari, spitalul Sf. Spiridon 

şi trupele garnis6nei, precum şi cadrele de: dorobanţi şi că- 

lăvași ale Corpului IV de armată, concentrate. Apoi merge la
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spitalul militar şi inspectâză clădirile militare construite de 
curînd pe platoul de la Copoii, (22 Septembre) asistă la sf. 
liturghie în biserica metropolitană, visitâză apoi lucrările de 
restaurare ale acestei bisorici, biserica Twrei-lerarchi, șe6la nor- 
mală Vasilie Lupu, Universitatea, şcâla de bele-arte,(23 Septembre) 
penitenciarul, șc6la technică de mașine, Liceul naţional, șe6la 
centrală de fete, seminariul de la Socola, şeâla comunală de 
meserii, museul de istorie naturală şi în sfîrșit localul coman- 
damentului Corpului IV de armată. De la Iași, Maiestatea Sa 
plecă (24 Septembre) la Galaţi, unde (25 Septembre) inspectâză 
cadrele regimentelor de dorobanţi şi de călăraşi ale Corpului 
III de armată şi urmăresce de pe vaporul «Ştefan-cel-Mare» 
manevra flotilei. Apoi Maiestatea Sa visitâză spitalul militar, 
spitalul Elisabeta, (26 Septembre) bricul «Mircea», pe care se 
află șc6la de marină, canoniera «Griviţa», gimnasiul și șecâla 
normală. De la Galaţi, Maiestatea Sa plâcă la Cotroceni. 

Impăratul Rusiei primesce la Copenhaga o deputaţiune bul- 
gărâscă. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză trupele din tabăra de la Cotro- 
ceni (batalionul 4 de vînători, două bataliSne din cadrele perma- 
nente ale regimentelor 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23 şi 30 de dorobanţi). 
Ambasadori Puterilor mari întruniţi la Constantinopole se 

declară în contra uniunii bulgare. 
Maiestatea Sa Regele asistă la sfinţirea bisericii Domnița 

Bălașa. 
Maiestatea Sa Regele visitâză Arsenalul armatei. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Craiova, unde inspectâză 

trupele garnis6nei şi cadrele permanente ale trupelor terito- 
viale din Corpul 1 de armată, întwunite în tabăra de instrue- 
țiune. La prând, Maiestatea Sa ridică următorul toast: 

Vechiul scaun al Olteniei a arătat în tâte împrejură- 
rile dragoste și încredere; frumâsa primire de astădi este 
o nouă dovadă pentru Mine, că aceste simțeminte nu s'aii 
slăbit și că pot comptă atât în dile grele ca și în dile bune 
pe devotamentul Oltenilor, cărora păstrez o inimă caldă. 
VE mulțumesc și închin acest pahar în onorul orașului Cra- 
iova, care a fost și va fi, sunt sigur, tot-deauna în fruntea 
faptelor patriotice. 

Maiestatea Sa visitâză la Craiova Cercul ofiţerilor, liceul, pen- 
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sionatul central de fete, şedla fiilor de militari, şe6la de me- 

serii şi apoi Se întrece la Sinaia. 

Pr incipele Bulgariei este şters din cadrele armatei rusesci. 

Alteța Sa Principele moștenitor de Hohenzollern so- 

sesce la Castelul Peleș. . 

Se deschide la Constantinopole Conferinţa Puterilor în ces- 

tiunea Rumeliei orientale. 

D-l |. Câmpineanu demisionâză din Cabinet și q-l Ioan C. 

Brătianu este însărcinat cu interimul Ministeriului Afaceri- 

lor străine. 

Sârbia declară răsboiii Bulgariei. 

La telegrama de felicitare a I. P. S. Sale Metropolitul Pri- 

mat cu ocasiunea aniversării cununiei Maiestăţilor Lor, Maie- 

statea Sa Regele răspunde din Sinaia prin următorea telegramă: 

1. P. S. Sale Metropolitului Primal. 

| Bucuresci. 

Regina cu Mine vă mulțumim, precum şi întregului cler 

român, pentru rugile ce le-aţi adresat A-Tot-Puternicului 

în acestă di scumpă inimilor Nâstre. Ve rugăm să fiţi in- 

terpretul recunoscinței Nostre pe lângă toți slujbașii bise- 

ricii române, cari sau grăbit în acestă di, ca și la tote 

ocasiunile, a Ne arătă simțemintele de iubire și devata- 

ment ce ai pentru Noi. 
i CAROL 

Armata bulgărescă repurtâză la Slivniţa o victorie strălu- 

cită asupra trupelor sârbesci. 

Partidul liberal-disident. ţine o întrunire publică. 

Maiestatea Sa Regele însoţit de A. S. Principele moştenitor 

de Hohenzollern sosesce din Sinaia în capitală. 

- Conferinţa de la Constantinopole în cestiunea Rumeliei orien- 

tale se închide fără resultat. 

Principele Alexandru al Bulgariei trece cu armata sa fvon- 

tiera sârbâscă. 

Sesiunea ordinară a Copurilor legiuitâre se deschide prin 

următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domni lor Deputaţi, 

Întâia Mea cugetare aflându-Mă în mijlocul Represehta-
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țiunii naţionale, spre a vă ură bună-venire, este de a mul- 
țumi ţării pentru simţemintele ce Mi-a exprimat cu atâta 
căldură la perderea durerosă a prea iubitului Meii părinte. 
Ac6stă spontanee manifestare a fost singura Mea mângâ- 
iere şi o dovadă mai mult de strînsa legătură ce M& unesce 
cu națiunea. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Având o posiţiune tare şi bine lămurită, fiind în rela- 
țiunile cele mai amicale cu tâte Statele, am urmărit cu li- 
nişte, însă cu mare băgare de s6mă, evenimentele ce se 
desfăşură dincolo de Dunăre. Neamestecul nostru întrun . 
conilict, în care msi înainte de tâte trebuiaii să se pro- 
nunţe Puterile semnătâre Tractatului din Berlin, eră de la 
sine indicat. Cu tâte aceste, nu am putut să nu simţim o 
vie părere de răi, când îngrijiri s'au ivit că pacea gene- 
rală ar pute fi turburată, acea pace atât de trebuinci6să 
desvoltării iuturor pop6relor, iar mai ales nouă, cari avem 
încă atât de mult de lucrat, pentru a ajunge la acel grad 
de desvoltare şi de progres la care aspirăm cu toţii. 

Tractatele nâstre de comerciii ai început a ajunge la ter- 
minul lor şi a fi denunţate. Tot de-odată regimul tarifului 
autonom s'a aplicat Statelor cari nu aveati convențiuni co- 
merciale. Guvernul Meii va presintă Domniilor-Vâstre ta- 
rifele cele nouă, dimpreună cu elementele necesare pentru 
a stabili o stare de lucruri corespundătâre cu interesele ac- 
tuale ale ţării, şi care va formă basa convenţiunilor viitâro. 
Cu părere de răă am vădgut că aceste disposiţiuni gonc- 
rale, de un ordin curat economie, ai fost privite de Francia 
ca îndreptate în special în contra ei. Intemeiaţi însă pe ve- 
chile simpatii dintre amîndouă Statele, sunt încredinţat că 
vom ajunge la o comună înţelegere pentru a satisface in- 
teresele legitime ale fie-cărei părți. 

Situaţiunea economică şi prin urmare finanţele ţării n'aii 
putut să nu fie atinse de r6ua recoltă a anului trecut și de 
crisa care trece chiar peste limitele continentului curopân. 
Sperăm însă că răul de care suferim nu este decât trecător 
şi putem constată că ne aflăm la începutul unci ameliorări 
reale. 

Trel-decl de ani de Domnie, JI. 
9 
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Guvernul Meii va presintă situaţiunea tesaurului publice 

şi, împreună cu budgetele, măsurile destinate a asigură și 

-mai bine echilibrul budgetar. 

In faţa unei stări de lucruri, care presintă Gre-cari difi- 

cultăți, Guvernul Mei a credut de cuviinţă a amână o parte 

a lucrărilor publice pentru cari aţi votat sumele necesare. 

Cu tâte aceste, în decursul anului viitor, aprâpe ș6se sute 

kilometri de căi ferate vor fi puse în circulaţiune. Cea 

mai importantă dintre aceste linii nouă, care duce spre 

Dunăre la Fetescă, va regulă întrun mod mai lesnicios 

comunicarea cu Dobrogea. Terminarea studielor pentru 

porturile Brăilei şi al Galaţilor va permite ca aceste lucrări 

să fie esecutate cât mai curînd, dând o nouă vi6ţă acestor 

oraşe însemnate. 

Armata continuă desvoltarea ei normală. Şi în anul acesta 

am putut constată progresele ei neîncetate. Putem ave 

t6tă încrederea că ea va fi tot-deauna la înălţimea misiunii 

ei, căci ea are deplină consciinţă că ondrea şi neatârnarea 

țării îi sunt încredințate. 

Domnilor Senalori, 

Dommilor Deputaţi, 

Aveţi din sesiunile trecute mai multe proiecte de legi 

însemnate în discuţiunea Domniilor-V 6stre. Guvernul Mei 

va mai presintă şi altele, menite a îmbunătăţi treptat tote 

ramurele activităţii n6stre. 

Pătrunşi de acelaşi patriotism, care n'a încetat de a în- 

'sufiă mai multe generaţiuni în opera renascerii n6stre 

naţionale, veţi pune, sunt convins, şi de astă dată, tot zelul 

şi activitatea Domniilor-V 6stre, pentru-ca lucrările sesiunii 

acesteia să întărâscă şi mai mult temeliile pe cari s'a pi- 

dicat Regatul României. 

Dumnegeii să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V 6stre. 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne și 

ad-interim la Afacerile străine, I. C. Brătianu, Ministrul 

Cultelor şi Instrucțiunii publice, D. A. Sturdza; Ministrul 

Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, A. Sto-
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lojan; Ministrul de Resbel, General-Adjutant St. Fălcoianu; 
Ministrul Justiţiei şi ad-interim la Finanţe, C. Nacu; Ministrul 
Lucrărilor publice, R. Michaii. 

1885 Noembre 15. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 
Armata bulgară intră în Pirot şi representantul Austro- 

Ungariei la Belgrad intervine în favorul Sârbiei, 
ii Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Principele moştenitor 
de Hohenzollern, visitâză stabilimentul de artilerie, atelierul 
de confecţiune şi pirotechnia armatei. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Principele moştenitor 
de Hohenzollern, visit6ză șe6la de infanterie și de cavalerie 
din Dâlul Spirei şi casarma Alexandria, unde este instalat în 
mod provisorii spitalul militar. 

Maiestatea Sa Regele asistă împreună cu Alteța Sa Principele 
moştenitor de Hohenzollern la serviciul divin celebrat la 
biserica Domnița Balaşa. 

Alteța Sa Principele moştenitor de Hohenzollern plâcă la 
Constantinopole. 

Aniversarea căderii Plevnei se serbâză în capitală în pre- 
senţa Maiestăţii Sale Regelui printr'o ceremonie. religi6să şi 
militară. 

Maiestatea Sa Regina întrunesce la Palat comitetul dâmnelor 
din societatea de binefacere Elisabeta. 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele ră&s- 
punde: 

Domnule Președinte, 

Domnilor Deputaţi, 

VE mulțumesc din inimă pentru simțemintele căldur6se, 
ce Camera Imi reînnoesce astădi cu ocasiunea Adresei, 

Nu M'am îndoit nici odată de aceste simțeminte, cu cari 
am fost întimpinat și în tâmna acesta peste tot locul de 
mic şi de mare și a cărora expresiune am primit-o din 
noi din tâte unghiurile țării, cu ocasiunea amintirii dilei 
glorisse de 28 Noembre. 

Aceste dovedi sunt pentru Mine un îndemn puternic 
de a lucră neîncetat pentru fericirea României, care se 

1885 
Nov. 15 (27) 

Dec. 

> 

16 (28) 

19 (1) 

20 (2) 

2 (3) 

28 (10) 

2 (14) 

5 (1)



  

  

i 132 
! 1885 | 

Dec. 5 (17) pâte făli astădi de frumâsa posiţiune ce a sciut să-și facă 

prin propria ei val6re, prin propriile ei silinţe. 

Să pășim dar înainte cu stăruință pe calea trasă, spre 

a ne menține la înălțimea unde trebue să stea de-apururea   scumpa n6stră patrie. 

Incă odată, Regina și Ei vE mulțumim pentru urările 

ce Ne faceți. |     > 6 (18) Maiestatea Sa Regele răspunde la Adresa Senatului :: 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor Senatori, 

Senatul în tâte timpurile și în tote împrejurările Mi-a 

dovedit devotamentul săă, atât de scump pentru Mine. 

Cuvintele de astădi ai mișcat cu atât mai mult inima 

Mea, că ele amintesc în termini călduroși momente grele 

ale vieţii Mele. 

Sunt convins că Senatul va pune astădi ca tot-deauna 

tătă înțelepciunea sa,. pentru-ca acestă. sesiune să fie 

măn6să în lucrări bine-făcătore pentru țeră. 

Regina și Eii vă mulțumim pentru dragostea și pentru 

bunele urări, ce Senatul Ne reinnoesce și de astă dată. 

> 2 (19) Maiestatea Sa Regele visitâză pe platoul de la Cotroceni cu- 

polele de esperimentare pentru fortificaţiuni. 

» 10 (22) Intre Bulgaria și Sârbia se încheie un armistiţii. 

» 16 (28) D-l C. Nacu trece de la Ministeriul de Justiţie la cel de 

Finanţe, şi sunt numiţi d-nii: Eugenii Stătescu Ministru 

de Justiţie şi M. Pherechide Ministru al Afacerilor străine. 

Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 

   



  

ANUL 1886 . 

Maiestatea Sa Regele adresâză armatei următorul Inalt Ordin 
de di: 

Ostaşi, 

Gândul și silințele Mele sunt neîncetat îndreptate către 
voi. Țera v& privesce cu mîndrie Și încredere și este tot- 
deauna dispusă a face mari sacrificii pentru voi. Sunt con- 
vins că veţi sci a răspunde în ori-ce împrejurare la așteptă- 
rile n6stre, devenind din an în an un scut mai puternic 
pentru țcră și rămânând de-apururea fala ei. - 

În anul care s'a închis am fost mulțumit de voi, şi vă 
mulțumesc. Urmaţi dar și în viitor pe acestă cale și răs- 
plata vâstră cea mai frumâsă va fi recunoscința patriei. 

Ofiţeri, sub-ofiţeri și soldați, cu ocasiunea anului noi 
v& doresc ani mulți și fericiți! 

Dat în Bucuresci, la 1 Ianuarie 1836. 

CAROL. 

La felicitările Inaltului cler şi ale Consiliului de Ministri, 
Maiestatea Sa răspunde: 

VE mulțumesc din adincul sufletului de tâte bunele urări 
şi simțeminte de dragoste, ce Ne exprimați la reînnoirea 
anului. Anul care sa închis nu a fost fără mâhniri și griji; 
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țera şi Ei am perdut Gmeni însemnați, cari ai lucrat și 

luptat pentru patrie şi cari at iubit România. 

La hotarele nâstre o turtună a isbucnit, care amenință 

a luă o întindere mai mare; astădi cerul sa înseninat și 

putem privi viitorul mai liniștiți; totuși însă trebue să gân- 

dim neîncetat a ne desvoltă şi a ne întări, sprea întim- 

pină ori-ce eveniment. 

Rog pe A-Tot-Puternicul să ocrotescă scumpa nostră 

Românie și a-i dărui în anul acesta pace şi prosperitate. 

Cu acestă dorință, vă urez din partea Reginei şi a Mea 

mulţi și fericiți ani. 

Sârbia și Bulgaria acceptă Bucurescii ca loc de întrunire 

pentru negociările de pace. 

Generalul Fălcoianu demisionâză din Cabinet şi 4-1. C. 

Brătianu este însărcinat cu interimul Ministeriului de Răsboiil. 

Ministeriul englesesc Salisbury se retrage. 

Bulgaria încheie cu Turcia 0 convenţiune privitâre la uniunea 

cu Rumelia orientală. 

Ministrul român al Afacerilor străine instal6ză pe delegaţii 

veniţi la Buzuresci pentru negociările de pace între S&rbia 

şi Bulgaria. 

Maiestatea Sa Regele presidză şedinţele Societăţii Geografice 

Române. 

In urma unui atac al Preşedintelui Camerei contra conven- 

ţiunii cu Banca Naţională pentru prelungirea privilegiului, Gu- 

vernul demision6ză. După o înţelegere a majorităţii din am- 

bele Camere, Guvernul își retrage demisiunea. 

Maiestatea Sa Regele visitâză stabilimentul Eforiei spitalelor 

civile. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea Societăţii de binefa- 

cere Elisabeta în folosul săracilor. 

Se prelungesce sesiunea Corpurilor legiuitore. 

Se încheie la Bucuresci pacea între Sârbia şi Bulgaria. 

Generalul A. Anghelescu e numit Ministru de Răsboii. 

Turcia acceptă modificările Puterilor mari la convenţiunea 

turco-bulgară. 

Se înfiinţeză ş6se asiluri de infirmi. 

Se publică legea, prin care se declară de utilitate publică 

fortificarea Bucurescilor. 
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Maiestatea Sa Regina asistă la -serbarea dată în folosul spo- 
ririi fondului pentru construirea Ateneului Român. 

Bulgaria nu acceptă modificările la convenţiunea cu Turcia 
privitâre la Rumelia orientală. 

Se promulgă convenţiunea postală cu Bulgaria. 
Conferinţa Puterilor ratifică convenţiunea modificată cu pri- 

vire la Rumelia orientală. 
Se pune pâtra fundamentală la Şce6la de arte și meserii și 

la edificiul ŞeSlei superiâre de medicină veterinară, ambele în 
Bucuresci. 

Se prelungesce din noii sesiunea Corpurilor legiuitâre. 
Maiestatea Sa Regele asistă la conferinţa Cercului militar. 
Se promulgă legea asupra organisării judecătoresc în Do- 

brogea. 
Se publică legea pentru monopolul chibriturilor și cărţilor 

de joc, 
Bulgaria se supune cu Gre-cari reserve la hotăririle Conferin- 

ței de la Constantinopole în cestiunea Rumeliei orientale. 
Se promulgă arangiamentul telegrafic încheiat cu Austro-Un- 

garia la 24 Decembre 1885, 
Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Malmeson vegi- 

mentul 3 de roșiori. 
Sesiunea Corpurilor legiuitâre se prelungesce din noi. 
Principele Bulgariei e numit Guvernator al Rumeliei răsăritene. 
Ministrul de Răsboii pl6că la Livadia,pentru a salută în numele 

Maiestăţii Sale Regelui pe Impăratul AlexandruIII al Rusiei. 
Sosesc la Bucuresci delegaţii austro-ungari pentru negociarea 

tractatului de comercii. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză şcâla militară de infanterie 

şi de cavalerie. 
Interpelat în Cameră, Ministrul Afacerilor străine constată 

că negociările comerciale cu Austro-Ungaria sai rupt. 
La Burgas se descopere o conjuraţiune contra Principelui 

Bulgariei. | 
Maiestatea Sa Regele asistă la concursul militar de tragere 

în ţintă. 
Se promulgă legea Camerelor de comercii şi industrie. 
Maiestăţile Lor asistă la ceremonia ţintuirii drapelului bata- 

lionului de dorobanţi din Dobrogea. 
La felicitările Consiliului de Ministri şi ale Corpurilor legiuitâre 

pentru aniversarea qilei de10 Maii, Maiestatea Sa Regelerăspunde: 

Urările Representaţiunii naţionale Ne sunt tot-deauna 
scumpe și încăldesc inimile Nâstre. 
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- “Cuvintele însă, ce Ne adresați astădi pentru întreita ani- 

versare în numele Senatului și al Camerei, Ne umple de 

mândrie și de bucurie. Ele sunt pentru Mine un noi în- 

demn de a păși înainte pe calea care am urmat de la 

început. Ele sunt cea mai frumosă răsplată pentru totă si- 

linţa și buna-voință, care am pus din întâia di a Domniei 

Mele spre a dobândi pentru România acestă înaltă posi- 

țiune, la care a ajuns astădi și pe care voii veghiă ne- 

încetat ca să o mențină. 

Increderea absolută în tăria poporului și dragostea ne- 

mărginită pentru țeră M'aii condus la acestă frumâsă is- 

bândă. 

Insă ce aș fi putut face fără sprijinul acelor bărbați 

patrioți, cari în împrejurările cele mai grele și cele mai 

delicate Mai încunjurat, întărindu-ME prin sfaturile lor 

luminate și lucrând cu inima și cu mintea la ridicarea 

clădirii nâstre naţionale? Ce aș fi putut face fără pu- 

terea morală și materială, ce Ne-a dat națiunea prin re- 

presentanții s& legali, fără vitejia iubitei n6stre armate, 

prin care am redobândit neatârnarea completă a patriei? 

Acestora tuturor revin râdele frumâse cari culegem 

acum; lor trebue să exprim recunoscința Mea adincă. 

Privesc astădi spre o domnie de dou&-deci de ani, — o 

clipă în vicța unui popor, — o vreme îndelungată în vicța 

unui om. Tinăr şi plin de nădejde, dar fără experienţă, 

am pus piciorul pe pămîntul românesc, și am luat atunci 

o grea sarcină asupra Mea. Numai credinţa în Dumnedei 

şi în viitorul României Mai sprijinit în tote împrejurările. 

Cu ani s'a mărit nădejdea, experiența nu sa micșorat, 

sarcina Mi-a devenit scumpă și vița Mea este de-apu- 

rurea închinată iubitei nostre Românii.
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Camera adoptă tariful vamal autonom și autorisâză pe Gu- 
vern să urce în cas de trebuință taxele cu 30/. 

Se inaugurâză statua lui Gheorghe Lazăr pe bulevardul 
Academiei. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Maiestatea Sa Regina, între- 
prinde o. călătorie pentru a inspectă trupele ce se află în gar- 
nisOnele de-alungul Dunării spre Turnu-Severin și spre linia 
Turnu-Severin-Bucuresci. Sosind în Giurgiu, Maiestatea Sa in- 
speci6ză regimentul 5 de dorobanţi și regimentul 1 de linie, ve- 
gimentul 10 de călărași și o companie de pontonieri. Maiestatea 
Sa Regina, după ce visitâză spitalul judeţân, asistă la detilarea 
trupelor. (13 Maiă) Pe batelul «Ştefan-cel-Mare», Maiestăţile Lor 
trec la Turnu-Măgurele. Aci, după ce visit6ză mai întâit biserica, 
Maiestatea Sa Regele inspecteză regimentul 20 de dorobanţi şi 
Maiestatea Sa Regina visiteză spitalul. Imbarcându-se pe «Şte- 
fan-cel-Mare» Maiestăţile Lor sosese la Calafat (15 Maii). Aci, 
Maiestatea Sa Regele inspecteză regimentul 31 de dorobanţi, 
Maiestatea Sa Regina visiteză școlele de fete și băeţi, și asistă 
împreună la aşezarea petrei fundamentale pentru monumentul 
în amintirea răsboiului din 1877. După aceea plâcă la Turnu-Se- verin (16 Maii), unde Maiestatea Sa Regele inspectâză garni- 
s6na şi Maiestatea Sa Regina visitâză spitalul, şcâlele de fete 
și de băeţi și gimnasiul. De aci, Maiestăţile Lor pornesc spre 
Craiova, unde Maiestatea Sa Regele inspectâză regimentul 1 de dorobanţi şi regimentul 1 de călărași. La Slatina, Maiestatea 
Sa Regele inspectâză regimentul 3 de dorobanţi şi apoi Se în- 
tOrce împreună cu Maiestatea Sa Regina la Bucuresci. 

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinoa. 
Senatul votâză în unanimitate tariful vamal autonom. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la alergările de cai 

organisate de Jockey-Club. 
Convenţiunea comercială de la 1876 cu Austro-Ungaria în- 

cetză de a mai fi aplicată Și se începe răsboiul vamal, 
Se serbâză în Catedrala Sf. Iosif un parastas în memoria A]- 

teţei Sale Regale Principelui Anton de Hohenzollern. 
Maiestatea Sa Regina visit6ză capela asilului Elena-Dâmna 

şi institutul Surorilor de caritate. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză pe platoul de la Cotroceni 

regimentul 3 de roșiori. 
Principele Bulgariei şi fratele stii Principele Francisc Iosif 

de Battenberg fac o visită Maiestăţilor Lor Regelui și Re- 
giuci. | 

Se încheie o nouă convenţiune comercială cu Elveţia. 
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Maiestatea Sa Regina visitâză şcOla profesională de fete fun- 

dată de protopopul Teodor Economu. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Cuza regimen- 

tul 3 de linie. 

Principele Bulgariei deschide Sobrania printr'un Mesagii. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză pe recruţii regimentului 6 

de dorobanţi. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză pe platoul de la TȚurldia 

regimentul 21 de dorobanţi. 

Sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod se închide. 

D-l N. Fleva, Primarul capitalei, demisionză. 

Maiestatea Sa Regele inspecteză pe platoul de la Cotroceni 

regimentele 2 şi 6 de artilerie. 

Maiestatea Sa Regele visitâză spitalul militar central. 

Se promulgă legea pentru organisarea flotilei şi a serviciu- 

lui porturilor. 

Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele șcâlci de otiţeri. 

Maiestatea Sa Regina asistă la esamenele șe6lei centrale de 

fete. 
Se promulgă legea pentru alegerea consiliilor municipale. 

Maiestatea Sa Regele inspoctză la casarma Cuza regimentul . 

7 de linie. 

Maiestatea Sa Regina asistă la csamenele de la asilul Elena- 

Dâmna. 

Se încheie un arangiament comercial provisorii cu Francia. 

Corpurile legiuit6re se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Interesele economice ale ţării şi necesitatea de a asigură 

comereiului nostru raporturi sigure cu cole-lalte State, cu 

cari nu aveam convenţiuni încheiate, ai impus Guver- 

nului Mei datoria să prelungâscă acâstă sesiune peste 

marginele obicinuite ale sesiunilor parlamentare. 

Stăruinţa şi zelul, cu cară ați r&spuns la apelul Guver- 

nului, pentru a îndestulă trebuinţele ţării, au făcut ca 

acâstă sesiune să fie una din cele mai fecunde în lucrări 

folositâre şi de mare însemnătate pentru desvoltarea pros- 

perităţii naţionale. 

Ei vă mulţumesc şi ţâra vă va fi recunoscătore. 

Deşi mai sunt încă legi şi lucrări importante cari adastă: 

consacraţiunea Corpurilor legiuitâre, în faţa însă a tim-
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pului prea înaintat şi a intereselor agricole cari reclamă 
aiurea presenţa fie-căruia din D-Vâstre, am crequt că 
ac6stă sesiune nu se putea prelungi mai departe, fără ca 
înseşi interesele D-Vostre particulare să nu rămână în 
suferinţă. 

De altmintrelea, D-V6stre aţi avut grija de a pune Guver- 
nul în posiţiune să pâtă asigură în mod provisoriii relaţiile 
comerciale cu Statele cu cari avem negociări începute. 

Mulţumindu-vă dar încă odată pentru concursul luminat 
şi patriotic, ce în cestiunile cele mai dificile nu aţi lipsit 
a da Guvernului Meu; 
“Ei declar sesiunea acâsta a Corpurilor legiuitâre în- - 

chisă, 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor și Ministru de Interne, 
I. C. Brătianu; Ministrul Justiţiei şi ad-interim la Culte şi 
Instrucţiune publică, Eug. Stătescu ; Ministrul Afacerilor 
străine, M. Pherechide; Ministrul Agriculturii, Industriei, 
Comerciului şi Domeniilor, A. Stolo jan; Ministrul Finanţelor, 
C. Nacu; Ministrul Lucrărilor publice, R. Michaii; Ministrul 
de Resbel, General A. Anghelescu. 

1986 Iunie 15. 

Maiestatea Sa Regele asistă la esamenele liceului Sf. Sava 
şi ale șcâlei de aplicaţiune și de artilerie. 

Se promulgă legea prin care Guvernul este autorisata încheiă 
convenţiuni comerciale provisorii cu Statele, cari ar acordă Ro- 
mâniei tractamentul naţiunii celei mai favorisate. 

Guvernul englesesc Gladstone nu obţine majoritate în ale- 
geri şi demisionâză. 

Comitele Kâlnoky petrece două dile la Principele de Bis- 
marck în Kissingen. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 2 de vînători, sta- 
ționat la Sinaia. 

Archiducele Carol Ludovic face o visită Impăratului Ru- 
siei la Peterhof. 

Impă&ratul Germaniei are o întrevedere la Gastein cu Imp&- 
ratul Austriei, 
In Bulgaria isbucenesce revoluţiunea. Revoluţionarii arestâză 

pe Principe şi-l duc în Rusia. 
I. P. S. Sa Metropolitul Primat Calinic încetză din viţă. 

1886 
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Principele Bismarck face o visită Cancelarului rus Giers 

la Franzensbad. 

Principele Bulgariei se întârce în ţâră şi adreseză Impăra- 

tului Rusiei o depeşă telegrafică. 
Principele Bulgariei intră în Sofia și abdică. 

La Sofia se institue Regența şi Principele Alexandru Bat- 

tenberg părăsesce ţâra. 

La serbarea aniversării luării Griviței, Maiestatea Sa Regele 

ridică, la dejunul servit în cantonamentul batalionului 2 de 

vînătoră în Sinaia, următorul toast: 

Privirea, ce o arunc asupra unui trecut de care ne putem 

mindri, :ridică sufletul și întăresce încrederea în viitor. 

Serbăm dar în tot-deauna cu recunoscință aniversările 

ce amintesc faptele răsboinice ale 6stei. Astădi sunt 9 

ani de la isbânda de la Griviţa. Ca un trăsnet străbăti 

atunci țera întregă acestă fericită veste, găsind un pu- 

ternic r&sunet în tote inimile. 

Lupta eră sângersă, jertfele mari, dușmanul însă sdrobit 

de armata n6stră victoriosă, și din acestă dintâi biruință 

România sa înălțat în Stat de sine stătător. . 

Numele batalionului al 2-lea de vinători este strâns legat 

de acest fapt măreț. Mindru pâte fi dinsul de bărbătesca 

„sa purtare de la Griviţa. Scumpă trebue să ve fie vouă, 

vinători, diua de astădi. «Steua României», care lucesce pe 

virful stegului vostru, v& amintesce vitejia fraților voştri 

căduți pe câmpul de onor. Vrednici fiți de-apururea de 

acestă falnică podâbă. Incunjuraţi cu credință stegul vostru, 

încununat astădi de Regina cu trandafiri pentru cei vii, 

cu frunze de dafini pentru cei morţi; încunjurați, dic, cu 

dragoste acest stg, simbolul cel mai înalt al ostașului. 

_ Convins că scumpa Mea armată va fi în tote împre- 

jurările pătrunsă de sfinta sa datorie, închin acest pahar 

în onorul săi. 

Să trăiască armata, fala și razimul României!



  

N 
1
 

„nm 
s
e
i
 

  

141 

Maiestatea Sa Regina închină paharul, rostind următârele 
cuvinte: 

In amintirea acelora câri ai suferit și murit pentru țeră 
NN și în sănătatea acelora cari vor ajunge viteji! 

Imp&ratul Austriei, venit la Lubien în Galiţia pentru manevre, 
e salutat de Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice d-l 
D. Sturdza în numele Maestăţii Sale Regelui și al Guvernului. 

In contra d-lui 1. C. Brătianu, Președintele Consiliului de 
Ministri, se comite un atentat cu revolverul de către individul 
Stoica Alexandrescu. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina adresâză din Sinaia d-lui 1. C. Brătianu următârea telegramă: i 

Inimile Nâstre sunt pline de bucurie și slăvim pe 
Dumnedeiă, care a. întins puternica sa mână asupra vieții 
D-Tale, atât de scumpă țerii și-Nouă.: 

CAROL, ELISABETA. 
Maiestâtea Sa Regele inspectâză batalionul 2 de vînători, sta- ționat la Sinaia. 
Generalul rus Kaulbars sosesce în Bulgaria. 
Maiestatea Sa Regele plâcă la Buzăă, pentru a asistă la ma- nevre. In drum, inspectâză la Ploescă regimentul 7 de doro- banţi (29 Septembre). La prândul oferit în Buzău, Maiestatea, 

Sa rostesce următorul toast: 

Buzăul Ma intimpinat în tâte ocasiunile cu bucurie și am 
venit și Ei tot-deauna cu cea mai vie plăcere în mijlocul 
D-Vâstre. Astădi însă, orașul și județul ait ținut a-Mi face 
o primire deosebit de căldurâsă, voind a-Mi da ast-fel o 
nouă dovadă că vom găsi de-apururea un sprijin puternic 
in dragostea și încrederea poporului. 

Mulţumindu-vă pentru aceste sentimente de devotament 
și de urările ce-Mi exprimați în numele orașului, închin. 
acest pahar pentru propășirea județului și sănătatea oră- 
şenilor! 
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Sept. 28 (10) (30 Septembre) Maiestatea Sa, însoţit de atașaţii militari ai 

până Austro-Ungariei, Italiei și Franciei, asistă la manevrele trupelor 

> 830 (12) de cavalerie concentrate (4 brigade), inspectâză apoi la Buzău 

seminariul, gimnasiul Tudor Vladimirescu, localul prefecturei, 

penitenciarul și tribunalul. La serata militară, Maiestatea Sa 

ridică următorul toast;:   Domnilor, 

Sunt fericit că am putut întruni pentru întâia Gră 8 

regimente de cavalerie, formând cu trei baterii călărețe 

o divisiune întregă. 

Cavaleria are o însărcinare așă de seri6să, în cât tre- 

bue să avem tâtă îngrijirea pentru instrucțiunea și desvol- 

tarea acestei arme. 

Ea este adăpostul mobilisăriă, ochiul și urechia arma- 

tei; ea dă lovitura hotăritâre în momentul isbândei, ur- 

măresce pe vrăjmaș, acopere retragerea. 

Sper că acestă concentrare nu va fi zadarnică și că 

ea va probă și mai mult, că trupele călări sunt o parte 

însemnată a apărării țării. 

Națiunea, care privesce oștirea cu dragoste și încredere, 

va face, nu ME îndoesc, tâte jerttele și pentru întărirea 

cavaleriei. 

Convins că arma cavaleriei va fi în tâte împrejurările 

la înălțimea frumosei sale chemări, ridic acest pahar în 

onorul €i. 

După serata militară, Maiestatea Sa So întâree la Palatul de la 

Cotroceni. 

Qet. 2 (14) Maiestatea Sa Regele asistă la inaugurarea Şc6lei de poduri 

şi şosele, cu care ocasiune rostesce următârele cuvinte: 

Avintul puternic, ce România a luat în “un timp așă 

de scurt, se datoresce în mare parte îngrijirii neîncetate 

ce țera are pentru armată și școlă, vEdând în amîndou€ 
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temelia cea mai sigură pentru propășirea și întărirea 
nostră națională. Aceste silințe sunt și r&splătite prin o 
generațiune care așteptă cu nerăbdare ca patria să dispue 
de braţul şi mintea lor. InvEțămintul nostru a făcut un 
progres fericit din qiua când şcolele ai primit o direcțiune 
mai practică, pregătind ast-fel tinerimea de a fi întrebu- 
ințată în diferitele ramure ale activității nâstre. 

Salut dar cu vie plăcere reorganisarea Şcâlei de po- 
duri și șosele, condusă cu atâta înțelepciune și rivnă și 
stabilită astădi în noua frumâsă clădire, demnă de des- 
voltarea acestui însemnat institut. Sper și urez ca elevii, 
cari vor eși de aci ca ingineri instruiți, să fie tot-deauna 
la înălțimea misiunii lor şi că ţera nu se va căi de tâte 
jertfele cari ea a făcut pentru instrucţiune. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă la Curtea-de-Argeş 
pentru a asistă la sfinţirea bisericii episcopale de acolo. După 
serviciul religios, săvîrșit cu mare pompă, se aşâză în biserică 
următorul chrisov de fundaţiune seris de mâna Maiestăţii Sale 
Reginei: 

Sânțitu-s'a acest Dumnedeesc locaș cu hramul Ador- 
mirea Maicei Domnului de către Prea Sfinţitul Episcop de 
Argeș Ghenadie, în al 20-lea an al Domnirii Regelui Ca- 
rol I, față fiind Regele Carol 1, Regina Elisabeta şi o 
adunare numerdsă de creştini din tote părțile Regatului, 
intru lauda și mărirea lui Dumnedeii A-Tot-Puternicului, 
apărător al țării acestia. 

Cuvlea-de- Argeș, în 12 Octombre 1886. 

CAROL, ELISABETA. 

Eșind în faţa bisericii, unde sunt strînși 25.000 6meni, Maies- 
tatea Sa Regele rostesce următârea cuvintare: 

Pop6rele cari îngrijesc. monumentele lor se ridică de 
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ele înșile, căci pretutindenea monumentele sunt povestirea 

vie a istoriei, oglinda trecutului, semnele vederate pentru 

generaţiunile viitore. 

Amintirea faptelor renumite este în genere însemnată 

prin statui; în România însă, Domnii cei mari au înălțat 

biserici și lavre, voind a întări ast-fel mai mult credința, 

adese-ori grei încercată prin năvăliri păgânesci, și ca 

mărturisire că cerul singur dăruesce isbândele, ocrotesce 

de primejdii 

Intilnim dar în plaiurile mărețe ale munţilor, în văile 

incântătâre ale ţării, numerâse sfinte locașuri, clădite de 

vitejii și evlavioșii noștri Domni, cari priviaii cu drept 

cuvint în biserică și povaţa sa scutul cel mai puternic 

al nemului românesc. 

Neagoe Basarab, răzimându-se cu ardâre pe religie, 

hotări să fie pe pslele Carpaţilor cea mai falnică bise- 

pică. Meşterul Manole se puneă la lucru, calfe și zidari 

munceai di și n6pte, și în curînd se ridică pe Argeș în 

jos, pe un mal frumos, o clădire cum n'a mai fost alta. 

La sfinţirea ei, Vodă întruni o adunare impunttore. 

Patriarchul Țarigradului, patru Metropoliți, toți Episcopii, 

toți archimandriții țării, egumenii din muntele Atonului, 

peste o mie de preoți, erai față la acestă mărcță serbare, 

și numele de Curtea-de-Argeș resună în tot Orientul ca o 

minune vrednică de biserica r&săritenă. 

Asprimea vremii însă strică sfîntul locaș, foc și cutremur 

dărâmase părțile sale cele mai frumose, și mîadra zidire 

eră amenințată să fie nimicită. 

Poporul, pătruns de același simțemiînt religios care a 

sprijinit pe strămoșii sci în tote vijeliile, care a scăpat 

vatra lor de năpădiri vrăjmășesci, nu a voit ca acest scump 

odor să fie perdut.
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Națiunea dărui o zestre bogată, şi astădi, după trei 
vEcuri și jumătate, Curtea-de-Argeș strălucesce în vechea 
sa splendore, ca o nouă dovadă că doctrinele vătămă- tore n'ai putut înăduși cuvioșia în inimile Românilor și 
că numai prin harul lui Dumnedei se pot săvirși fapte 
mari și bune. 

Noi, Regina și Eu, suntem mîndri și fericiți că sub Domnia Nâstră s'a redat credincioșilor acest sfint și isto- ric monument, care trebue să r&mână de-apururea adă- postul pravoslaviei, pe care poporul s'a răzimat în tâte împrejurările grele. 
Rugăm pe A-Tot-Puternicul ca să bine-cuvinteze scumpa 

nOstră Românie. 

Pe una din cele patru place ctitoresci din faţa bisericii s'a tăiat în pâtră următorul act memorial: 

Noi, Carol I, cu mila lui Dumneqeii și prin voința na- țională, Rege al României, vEdând acestă sântă biserică, care a fost prada focurilor, a cutremurilor și a vrăjma- şilor, lăsată în părăsire, unitu-Mi-am gândul cu voința celor mai dinainte ctitori, lo Neagoe Basarab Voivod și lo Radu Basarab Voivod, și am hotărit în anul de la Christos 1875, al Domniei Mele al decelea, a o scăpă de nimi- cire. In dece ani de muncă neobosită, care n'a încetat nici în timpul marelui răsboit pentru neatârnare, am re- clădit acestă falnică, luminâsă şi minunată zidire, cu aju- torul ț€rii întregi, după planurile şi documentele ctitoresci, cu materialul vechii și cu cel noi, scâse din petrăria de la Albescii Câmpulungului. Și Sa săvirșit în anul mântuirii 1885, al Domniei Mele a] dou&-decelea, al Re- gatului Mei al cincilea, spre vecinică amintire a faptelor cari au ridicat Regatul României la mărire și întru po- menirea Mea, a iubitei Mele soții Elisaveta Regina și a 
Tre!-decI de ani de Domnie, II, 
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urmașilor Noștri, precum și a Metropolitului Primat Ca- 

linic Miclescu, a Episcopului de Argeș Ghenadie, a Pre- 

ședintelui Consiliului Mei de Ministri loan Brătianu, a ar- 

chitectului Andreiu Lecomte du Noiiy și a întregului po- 

por al acestei ţări. Bine-cuvinteză din cer, Părinte Sânte, 

acest sânt locaș al T&ii şi-l păstreză din nem în nem, ca 

un neprețuit odor amintind dilele grele și timpurile de 

mărire, prin cari ai străbătut virtutea și voinicia Româ- 

nilor sprijinindu-se pe stânca credinței către Dumnedei, 

către patrie și către Rege. 

A doua di (13 Octobre), Maiestăţile Lor asistă la ceremo- 

nialul punerii petrei fundamentale la palatul episcopal şi cu 

acâstă ocasiune se aşâză următorul document scris de mâna 
Maiestăţii Sale Reginei: 

In numele Tatălui și al Fiului şi al Sântului Duh: Ei, 

Carol I, Regele României, am așezat acestă temelie a 

palatului episcopal de Argeș a doua di după sfințirea 

din noi a dumnedeescei biserici a acestei Episcopii, în 

13 Octombre 1886, spre pomenirea Mea și a prea iu- 

bitei Mele soții Elisaveta Regina, precum și a întregului 

popor al Regatului român. 

Maiestăţile Lor se întore la Sinaia. 

D-l A. Stolojan, Ministrul Agriculturii, Industriei, Comer- 
ciului şi al Domeniilor, demisionâză și d-l I. C. Brătianu este 
însărcinat cu interimul acelui Ministerii. 

Cu tâte protestările Rusiei, se deschide la Sofia marea So- 
branie. 

Se inaugurâză deschiderea cursurilor șelei normale primare 

de institutori în Bucuresci. 

Turcia refusă înfiinţarea unci Agenţii bulgăresci la Con- 
stantinopole. 

Alteța Sa Principele Leopold de Hohenzollern, cu fiul 
stu Alteța Sa Principele Ferdinand, sosesc la Sinaia. 

Principele Waldemar al Danemarcei, ales Principe al Bul- 
gariei, nu acceptă acâstă alegere.
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Maiestatea Sa Regele, împreună cu: Alteța Sa Regală Prin- 
cipele Leopold și cu Alteța Sa Principele Ferdinand, inspec- 
t6ză batalionul de vînători staționat în Sinaia. 

Generalul rus Kaulbars părăsesce Bulgaria, împreună cu 
Consulii rusesci. 

Maiestatea Sa Regele, Alteța Sa Regală Principele Leopold 
şi Alteța Sa Principele Ferdinand sosesc în Bucuresci. 

Alteța Sa Regală Principele Leopold e numit Cap al re- 
gimentului 3 de infanterie de linie şi Alteţa Sa Principele 
Ferdinand este înscris în cadrele acelui regiment cu gradul 
de Sub-Locotenent. 

Maiestatea Sa Regele adresâză cu acâstă ocasiune următorul - 
Ordin de di pe armată: 

Dorind a da o nouă dovadă de dragoste prea iubitului 
Nostru frate, Principe de Hohenzollern, și pentru a în- 
tări încă mai mult strânsele legături între familia Mea și 
România, numim Cap al regimentului 3 de infanterie de 
linie pe Principele Leopold de Hohenzollern. 

Regimentul va adresă Inaltului săi Cap raport trimes- 
trial de situațiunea regimentului. 

Dat, în Bucuresci, la 14 Noembre 1886. 

CAROL. 
Ministru de Răsboiii, General A. Anghelescu. 

In curtea ședlei de infanterie și cavalerie, în faţa Maiestăţii 
Sale Reginei, a Principilor și a înaltelor autorităţi publice, 
Maiestatea Sa Regele presintă A.S.R. Principelui Leopold de 
Hohenzollern regimentul 3 de infanterie de linie şi adre- 
s6ză întregului corp ofițeresc următârele cuvinte: 

Din întâia di a Domnici Mele, am îmbrățișat oștirea 
cu adincă dragoste, privind-o ca o comâră scumpă, pe 

care o păzesc neîncetat cu mîndrie și gelosie. 

Sprijinit de căpeteniile armatei, am isbutit a pune în 
timp de pace acestă bună s&mință, care a răsărit, a cres- 
cut, întărindu-se și desvoltându-se așă de repede, că chiar 
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Nov. 14 (26) în cel din urmă resbel, am putut culege râdele cele mai 

bogate, ca frumâsa răsplată a unei munci statornice. 

Am pus încă un alt germine în inimile ostașilor, care 

a înflorit ca cea mai înaltă însușire militară: jertfa pen- 

tru patrie, credința către Rege. 

Strins legat sunt dar cu scumpa Mea armată, cu care 

am împărţit dile bune ca și dile grele. Navem, prin ur- 

mare, trebuință de alte dovedi. 

Astădi însă doresc a întări acestă fericită legătură și 

pentru timpuri mai depărtate și a adăogi o nouă pagină 

în analele nâstre militare prin numirea prea iubitului Mei 

- frate, a Principelui de Hohenzollern, Cap al regimentului 

al treilea de linie,—un deosebit îndemn pentru acest re- 

giment,— şi prin înscrierea tin&rului Mei nepot, a Prin- 

cipelui Ferdinand, ca Sub-Locotenent în armata nostră. 

Pentru el este o cinste, de care sunt convins că va fi 

tot-deauna vrednic. Pentru Noi este o bucurie și o si- 

guranță în viitor, ceea ce țera întregă va simți, fiind-că 

el, ca membru al nemului Mei, pâte fi chemat într'o 

di a păstră opera Mea, a urmă tradițiunile Mele. 

Este dar un prilegiii solemn care ne întrunesce aci, Și 

mai târdiii ne vom aminti că diua de 14 Noembre are 

o mare însemnătate. 

Acum ca și în viitor, Et și urmașii Mei Ne vom ră- 

zimă cu tâtă încrederea pe oștire, ca pe o temelie ne- 

clintită. | 

Să trăiescă armata! 

Alteța Sa Regală Principele de Ilohenzollern văs- - 

punde prin următârele cuvinte: 

Mulţumese Maiestăţii Sale de ondrea ce Mi-a făcut, nu- 

mindu-mă Cap al regimentului al treilea de infanterie. 
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Armata română a avut prilej a arătă pe câmpul de bă- 
tălie t6tă val6rea sa, sub comanda Augustului săi Cap și 
Suveran. Vitejia şi disciplina, aceste virtuţi militare, prin 
cari ea s'a distins în timpul campaniei din 1877, i-a atras 
admirațiunea şi stima tuturor camaragilor săi din cele alte 
armate. Sunt mîndru de a purtă uniforma românâscă şi 
de a ved6 numele fiului mei înscris în cadrele armatei. 
Sper, am siguranţa, că el se va face vrednic de ca. 

In presenţa Alteţei Sale Regale Principelui Leopold şi Al- 
teţei Sale Principelui Ferdinand, Maiestatea Sa Regele de- 
schide sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre prin urmă- 
torul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Intrunirile anuale ale Corpurilor legiuitâre sunt pentru 
Mine pururea ocasiunea fericită de a Mă pune în contact, 
direet cu ţâra prin representanţii ci. Aceste întruniri dait: 
tot-deauna o impulsiune nouă activităţii nostre. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Relaţiunile nstre cu t6te Puterile sunt din cele mai bune. 
Evenimentele politice cari sai desfășurat la hotarele 

n6stre, cu tâte că ne-au putut îngriji un moment, nu ne-ati 
atins. Stăruinţa cu care România își urmâză mersul ei 
pacănie, atitudinea ei demnă şi liniștită, ati ridicat încă mai 
mult posiţiunea Statului. Sunt încredinţat că buna înţele- 
gere ce există între Puterile cele mari va asigură şi de 
aci înainte pacea, atât de necesară pentru bună-starea şi 
desvoltarea pop6relor. 

Mai multe din convenţiunile nâstre comerciale ai expi- 
rat în decursul acestui an. Sper că negociările începute 
ne vor duce la un bun resultat şi că Guvernul Meii vă 
va presintă în curînd convenţiuni nouă, cari vor regulă 
relaţiunile n6stre comerciale întrun mod şatistăcător, 

1886 
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1886 
Nov. 15 (27) Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Una din grijile cele mai de căpetenie ale țării a tost 

completarea cât mai neîntârgiată a reţelei nâstre de căi 

ferate. In anul acesta sait deschis linia de la Birlad la 

Vasluiii, acea de la Bucuresci la Călăraşi-Fetesci, acea de 

la Făurei la "Țăndărei; alte linii sunt în ajun de a se da 

circulaţiunii. In anul viitor, tâte cele-lalte linii începute 

vor fi terminate, şi ast-fel în scurt timp o reţea de două 

mii cinci sute kilometri va legă tâte oraşele de reşedinţă 

ale tuturor judeţelor, punându-le în comunicaţiune între 

dînsele ş cu străinătatea. 

Cu o vie mulţumire trebue să privim asupra acestui 

câmp al activităţii nostre. Astăgi liniile de căi ferate se 

construesc şi se administreză de către inginerii noștri în 

condiţiunile cele mai bune şi cele mai eftine. Mulțumită 

unei munci şi unei privegheri stăruitâre, am ajuns a con- 

strui kilometrul în termin de mijloc cu opt-geci mii lei; 

iar venitul net al căilor ferate ale Statului de la 1879 la 

1885 a sporit, de la patru mili6ne ei, la opt şi jumătate mi- 

liâne, cu tOtă scăderea cea mare a tarifelor de transport, 

cu tâte cheltuelile făcute pentru a îmbunătăţi liniile vechi, 

cu tâte că liniile cele nouă apasă la început asupra între- 

gei reţele. 

Noua lege pentru construirea şi întreţinerea şoselelor a 

dat, chiar din întâiul an al aplicării ei, resultate bune. 

Ea ne va permite a completă mai curînd sistemul nostru 

de căi de comunicaţiuni,. 

Magasiile de întreposite pentru mărfurile de export şi 

de import, a căror lucrare este începută, vor da un noi 

avînt comerciului nostru. 

Finanţele ţării arată o situaţiune lămurită şi asigurată. 

Dacă anul 1884—85 își închideă eserciţiul cu o lipsă în- 

semnată în prevederile incassărilor, veţi put6 constată că 

ultimul eserciţiti închis presintă o îmbunătăţire simţitore. 

Măsurile înțelepte şi energice, ce aţi luat în anul trecut, 

ne dai siguranţa că în scurt timp vom isbuti a restabili 

în mod permanent echilibrul budgetar. 

Greutățile finanţiare prin cari trecem ar fi fost mai
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puţin simţitâre, dacă am fi putut înlătură perderile suferite 
de fisc prin agiii şi dacă nu ne-am fi aflat în faţa unei 
crise economice generale şi a unor necesităţi neînlătura- 
bile ale desvoltării nâstre politice şi economice. 

Cheltuelile însemnate făcute pentru întărirea și propă- 
şirea Statului aii tras neapărat după sine o sporire a da- 
toriei publice. De la ultima conversiune din 1882, datoria 
s'a ridicat, de la șâse sute dou&-geci mili6ne lei, la şepte. 
sute şâpte-deci şi patru mili6ne; dar în acelaşi timp s'a 
amortisat datoria Statului cu patru-deci şi şâse miliâne, s'aă 
clădit căi ferate de șâpte-geci şi unu. miline, sait ridicat 
cdificii publice de dou&-geci şi unu miliâne, s'ati sporit 
armamentul şi măsurile de apărare ale ţării cu cincă-deci .şi 
două miliâne, s'a dat monopolului tutunurilor un fond de 
rulament de șâpte miliâne, iar creditelor agricole un capital 
de şâse mili6ne. . | 

Pentru a ne da o s6mă esactă de mersul finanţelor, nu 
trebue scăpat din vedere că, dacă în anul trecut s'aii în- 
fiinţat câte-va nouă imposite, aceste sunt departe de. a 
atinge scăderile de dări făcute în decursul unui decenii. 

Creditul nostru este menţinut sus. Ac6sta se datoresce . 
plăţii esacte a anuităţilor,. întrebuinţării împrumuturilor în 
cheltueli folositre şi producătâre, desvoltării avuţiei na- 
ționale şi îmbunătăţirilor continue ce se aduc în administra- 
țiunea finanţelor Statului. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

In ordinea judecătorâscă, reforme însemnate sunt încă 
de îndeplinit. 

Noul Cod de comereii, înaintat în sesiunea trecută Cor- 
purilor legiuitâre şi în mare parte votat de Senat, este 
așteptat cu o legitimă nerăbdare. | 

Interesele comerciului fiind strîns legate de o bună le- 
gislaţiune, nu M& îndoesc că vă veţi grăbi a înzestră ţâra 
cu ac6stă nouă legiuire. | 

Pentru a urmă şi duce la bun sfîrşit opera începută a 
revisiunii Codurilor şi a întroduce tot de-odată în procedura 
și organisarea n6stră judecătorescă t6te îmbunătățirile de 
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Nov. 15 (21) cari ati trebuinţă, oste neapărat a se înfiinţă un organ 

special pentru studiarea și elaborarea legilor. 

In acest scop, Guvernul Meii a supus Camerelor cuvenitul 

proiect de lege încă din anul trecut. Aparține Domniilor- 

Vâstre a pune basele acestei instituţiuni, menită a înlesni 

opera dificilă a pregătirii şi confecţionării legilor. 

Ministrul Justiţiei vă va presintă chiar în sesiunea acesta 

proiectul de lege destinat a asigură o mai mare stabili- 

tate în posiţiunea legală a magistraţilor şi a determină 

mai bine normele, după cari urmâză să se facă numirile 

şi înaintările în funcțiunile judecătoresci. 

Aţi modificat în anul trecut o parte din legea comunală, 

căutând a asigură libertatea şi independenţa votului. Con- 

cursul numeros al alegătorilor la ultimele alegeri comu- 

nale, ordinea şi liniştea cari în genere aii domnit în alegeri, 

dovedesc că scopul ce v'aţi propus a fost pe deplin atins. 

In sesiunea acâsta aveţi a vă ocupă cu terminarea reformei 

legii comunale şi cu legea privit6re la regulele de stabilit 

pentru admisibilitatea în funcțiunile administrative. 

Intre legile supuse deliberării D-Vâstre, legea instruc- 

ţiunii publice e una din cele mai importante. Reforma 

ce vi se propune de Guvernul Mei răspunde unei nece- 

sități adînc simţite de toţi, şi nu M8 îndoese că D-Vâstre 

îi veţi da tâtă atenţiunea ce merită, căci a sosit timpul 

să dăm edueaţiunii naţionale o direcţiune bună şi sănă- 

t6să. 

Legea pentru îmbunătăţirea sârtei clerului de mir aşteptă 

şi ea o grabnică soluţiune, şi nu o pot îndestul reco- 

mendă D-Vâstre, pentru-ca să pâtă deveni periectă în 

sesiunea actuală. 

Unul din întâiele acte ale Domniilor-Vâstre va îi în- 

trunirea cu membrii Sfintului Sinod, pentru a păşi la ale- 

gerea Metropolitului Primat al ţării în locul repausatului 

întru fericire şi mult regretatului Părinte Calinic. 

Reedificarea monumentelor vechi a fost una din lucrările 

care tot-deauna a atras deosebita Mea îngrijire. Am salutat 

cu fericire qiua în care frumâsa catedrală a Episcopiei 

de Argeş a fost redată cultului divin, restaurată în o 

splendâre şi frumuseţă care ridică ţâra în ochii ei proprii. 

In curînd vom serbă sfinţirea bisericii metropolitane şi a
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bisericii Sfinţilor 'Trei-Ierarchi din Iaşi. O naţiune, care-şi 
respectă monumentele străbune şi mai ales acele ale pietăţii 
şi ale credinţei croştinesci, are un viitor sigur și neclintit. 

Representaţiunile naţionale ai dovedit neîncetat cea mai 
mare grijă şi dragoste pentru armată. De aceea, organi- 
sarea şi desvoltarea ei a putut luă un curs rogulat şi ne- 
întrerupt. Ţâra a făcut mari jertie. pentru armată, însă şi 
ea a devenit șe6la ordinii şi a disciplinei, a datoriei şi a 
patriotismului; iar în gile grele ea va fi susţiit6rea on6rci, 
a siguranţei şi a posiţiunii ţării. 

Domnilor Senalori, 

Domnilor Deputaţi, 

Precum vedeți, câmpul deschis activităţii Domniilor-V 6stre 
este fârte întins. Nu M& îndoesc că zelul și patriotismul 
de care sunteţi insuflați vor da râde folositâre pentru ţ6ră 
şi că vom urmă ast-fel a păşi pe calea, ce ne-a condus la 
întemeiarea Regatului României. 
Dumnegeii să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V 6stre. 
Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne şi 
ad-interim al Agriculturii, Comerciului, Industriei şi Domeniilor, 
I. C. Brătianu; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, 
D. Sturdza; Ministrul Justiţiei, Eug. Stătescu; Ministrul Afa- 
cerilor străine, M. Pherechide; Ministrul Finanţelor, C. Nacu; 
Ministrul Lucrărilor publice, R. Micliai ui; Ministrul de Resbel, 
General A. Anghelescu. 

Bucuresci, 15 Noembre 1986. 

Corpurile legiuit6re presintă Maiestăţii Sale mulţumirile lor 
pentru actul recent, prin care Alteța Sa Regală Principele 
Leopold a devenit Capul unui regiment român, iar Alteța Sa 
Principele Ferdinand a intrat în cadrele armatei, ceea ce va 
legă și mai mult Dinastia de sârta României. La cuvintele de 
mulţumire rostite prin graiul Preşedintelui Senatului, Maiestatea, - 
Sa răspunde: 

Suntem adinc mișcaţi de atențiunea membrilor Corpu- 

1836 
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rilor legiuitâre de a veni în corpore spre a Ne aduce ură- 

rile lor: căldurose. | | n - 

Constat cu vie mulțumire că am afirmat cu drept cu- 

vint, la memorabila serbare de eri, că țera întregă va 

simți însemnătatea dilei de 14 Noembre și va împărți bu- 

curia ce am de a vede doi membri ai familiei Mele făcend 

parte din armata n6stră. Ast-fel am făcut încă un pas 

înainte spre a asigură stabilitatea și viitorul scumpei Nostre 

Românii. V& mulțumim, Regina și Ei, din totă inima pen- 

tru dovedile de dragoste ce arătați pentru Noi. 

Maiestatea. Sa Regele, Alteța Sa Regală Principele Leopold 

şi Alteța Sa Principele Ferdinand inspect6ză Arsenalul ar- 

matei şi a doua di asistă pe platoul de la Cotroceni la tragerea 

în ţintă cu tunuri de asediii şi cu mortiere. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina, Alteța Sa Regală Principele. 

Leopold şi Alteța Sa Principele Ferdinand asistă la ser- 

viciul divin în biserica Domnița Balaşa. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 

Maiestatea Sa Regele, Alteța Sa Regală Principele Leopold 

şi Alteța Sa Principele Ferdinand inspecteză regimentul 3 

de infanterie. | Du 

Se alege Archiepiscop și Metropolit Primat al Ungro-Vlachiei 

P. S. Sa Iosif Gheorghian, Episcopul eparehiei Dunării- 

de-jos. - o : 

Maiestăţile Lor Regele şi Regiha, Alteța Sa Regală Principele 

Leopold şi Alteța Sa Principele Ferdinand asistă la ser- 

barea societăţii de binefacere Elisabeta. 

Alteța Sa Regală Principele Leopold şi Alteța Sa Principele 

Ferdinand plâcă din capitală pentru a se întârce în Germania. 

La Palatul din capitală se face ceremonia ţintuirii drapelului 

destinat şelei de ofiţeri. 

Cu ocasiunea serbării aniversării căderii Plevnei se predă 

noul drapel şeâlei de ofiţeri şi Maiestatea Sa Regele  rostesce 

următârele cuvinte: 

Șcâla de ofițeri fiind temelia instituțiunilor nostre mi- 

litare, am hotărit a vă incredință vouă, elevi, un steg, cel 

mai înalt simbol al ostașului. Am ales pentru acestă în- 

semnată solemnitate aniversarea luării Plevnei, spre a în-
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tipări în inimile vâstre că pe câmpiile din Bulgaria stegurile 
nostre aă primit cea întâiă sfințire; că acolo, în fața vrăj- 
mașului, ele aă fâlfâit ca semnele lucitâre împrejurul că- 
rora ostașii s'au strins, siguri fiind că cu vulturul român 
in frunte isbânda va fi dobândită! Pe stegurile nâstre, 
stropite cu sângele vitejilor, găurite de glânțe, împodo- 
bite cu «Stcua României» și «Crucea Dunării» „ stă scris: 
«Mărirea țării, neatârnarea patriei, renumele armatei». Depun 
dar în mânile vâstre un sfint odor, care trebue să fie pă- 
strat de voi cu credință și apărat cu vicța v6stră. Vrednici 
fiți de-apururea de acestă falnică distincțiune și aduceţi-vă 
aminte cuvintele Mele rostite astădi când veți fi în rîndu- 
rile oștirii. Ele trebue să fie căluza vâstră în cariera 
vOstră militară. 

Să trăiască stegul român, fala și onorul armatei! 

La dejunul luat în refegtoriul şedlei de ofiţeri, Maiestatea Sa 
ridică următorul toast: 

Iubiţi elevi, 

Frumosă este misiunea “pentru care vă pregătiți aci, 
bogat câmpul care se deschide înaintea vOstră; veți ave 
fericirea de a fi într'o di conducătorii armatei, unei ar- 
mate încununate cu frunză de lauri și care a scris pagi- 
nele cele mai insemnate ale istoriei nostre. 

Pentru voi, cinstea este mare, mai mare încă respun- 
derea, fiind-că, ca ofițeri, veţi fi chemaţi a sădi și desvoltă 
în inima ostașului tote acele însușiri cari fac din el un 
cetățen credincios, apărător ager. 

Siliţi-vE ca șcâla de ofițeri să fie tot-deauna o pod6bă 
a instituțiunilor nâstre militare ȘI voi mindria ț&riă, bu- 
curia Mea. 

Sper că serbarea de astădi va fi pentru voi un noii în- 
demn de a îmbrăţişă cu seriositate și ardâre cariera mi- 
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litară și că nu veţi uită sfaturile Mele însufiate de t6tă iubirea 

care am pentru armată, pentru voi. 

Urez a vă vede pe toți ca buni fruntași în rîndurile oștirii! 

Se face, după ceremonialul obicinuit, investitura I. P. S. Sale 
Părintelui Iosif, ales Archiepiscop şi Metropolit al Ungro-Vla- 
chiei şi Primat al României. 

Cu acâstă ocasiune, Maiestatea Sa Regele adres&ză noului ales 

următârele cuvinte: 

Incredințez Inalt Prea Sfinţiei Tale toiagul archipăstoresc, 

pentru a conduce Metropolia Ungro-Vlachiei și a purtă 

înalta demnitate de Primat al României și de Președinte 

Sfintului Sinod. 

A-Tot-Puternicul te-a chemat a îndeplini o însemnată, 

o stintă misiune. Increderea marei adunări și a norodului, 

incunjurată de dragostea fraţilor tăi întru Christos, te-a 

ales ca Metropolit Primat al României. 

“Fericit sunt Ei de a întări ca Archipăstor pe un Metropolit 

atât de cuvios și de luminat. 

Fericit poți însă fi și Inalt Prea Sfinţia Ta de a fi chemat 

a cârmui, dimpreună cu Sfintul Sinod, biserica, care este 

temelia cea mai neclintită în ori-ce Stat ale cărei insti- 

tuțiuni sunt bine stabilite. 

In România, poporul s'a închinat tot-deauna cu dragoste 

și rivnă înaintea bisericii, avind siguranța că el va găsi 

în ea nu numai o mângâiere dulce în momente durer6se, 

ci încă un sprijin puternic în timpuri furtunâse. In adevăr, 

ea este conducătorul cel mai credincios în vicța ome- 

nscă. 

Vrednică și frumâsă este dar misiunea Inalt Prea Sfinţiei 

Tale. Prin sfaturile tale pline de blândeţe, vei atrage pe 

cei rătăciți şi vei înrăd&cină simțemintele religiose în inimile 

bine-credincioșilor.
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Din partea Mea vei află, Inalt Prea Sfinte Părinte, razimul 
cel mai sigur şi mai statornic pentru înălțarea și întărirea 
bisericii naționale, care trebue să fie tot-deauna încunjurată 
de cea mai mare cinste, de cea mai adincă veneraţiune. 

Dumnedeii să-ți dăruiască ani mulți și fericiți pe scaunul 
metropolitan, spre îndeplinirea sfintei tale chemări! 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele r&s- 
punde: 

Domnule Președinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Simţemintele de dragoste și de devotament, ce Camera 
Imi exprimă cu atâta căldură, sunt o nouă dovadă de 
strinsele legături cari există între Tron și naţiune. 

Aceleași simțeminte am întîlnit pretutindeni unde am avut 
prilejul de a ME pune în contact direct cu era și ori de 
câte-ori M'am aflat în mijlocul poporului Mei: mult iubit. 

Aceste mărturisiri sunt pentru Mine un îndemn puternic 
de a îndreptă neincetat tote gândurile Mele la înălțarea 
și fericirea patriei. 

Nu mă îndoesc, Domnilor Deputaţi, că veţi pune în 
acestă sesiune tote silințele, pentru a face ca țera să fie 
înzestrată cu reformele de cari are nevoe, și că veți da 
Guvernului Mei tot sprijinul pentru a îndestulă trebuințele 
reale ale Statului. 

Ast-fel, sesiunea acesta va deveni fecundă în lucrări 

folosit6re și națiunea vE va ţine semă de tot ce Domniile- 

Vostre veţi fi făcut pentru dinsa. 

Cât pentru Mine, sunt fericit a vă pute reînnoi și astădi 

cele mai căldur6se mulțumiri din partea Reginei și a Mea 

pentru urările ce Ne aduceți și pentru împărtășirea ce 

luați la tot ce pâte mișcă inimile n6stre. 

1886 
Nov. 30 (12) 

Dee. 4 (16)
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Se inaugurâză localul liceului din Brăila. 
Sunt aleşi Episcopi: pentru eparchia Dunării-de-jos, P. S. Sa 

archiereul Partenie Clinceanu-Băcăuanul; pentru epar- 
chia Hușilor, P. S. Sa archiereul Silvestru Bălănescu-Pi- 
tiscânul; pentru eparehia Rîmnicului şi Noului Severin, P. S. 
Sa archiereul Ghenadie Enăceanul-Craiovânul. 

Se face după ceremonialul obicinuit investitura PP. SS. Lor 
Episcopilor aleși pentru eparchiile Rimnicului și Noului Seve- 
rin, Hușilor şi Dunării-de-jos. 

După ce încredinţeză PP. SS. Lor toiagul episcopal, Maie- 
statea Sa Regele le adres6ză următârele cuvinte: 

Prea. Sfinţiţi Părinţi, 

După vechile datine ale bisericii r&săritene, cu o deose- 

bită mulțumire am încredințat Prea Sfinţiilor Vâstre cârja 

păstorală, întărindu-v& ast-fel în scaunele vâstre episco- 

pale, la cari glasul poporului și însușirile vostre alese v'au 

înălțat. 

O însemnată chemare vă aşteptă, și nu M& îndoesc 

că pătrunși veți fi de marea r&spundere ce apasă asupra 

Prea Sfinţilor Vâstre, că insuflați veți fi de dulcea sarcină 

care aveți a îndeplini. 

Păstoriţi cu dragoste și îngăduinţă turma vostră. Stringeți 

cu blândeţe pe credincioși împrejurul vostru, povestindu-le 

lucruri bune și plăcute lui Dumnedei. Indulciţi cu hrană" 

sufletâscă pe acei cari sunt în suferințe. Fiţi mângâietorii 

acelora cari sunt nenorociţi. Atunci veți fi părinții ade- 

v&rați și sfătuitorii priincioși ai norodului, atrăgendu-vă 

ast-fel bine-cuvintarea cerului și iubirea poporenilor. 

Națiunea are o adincă încredere în biserica sa, care 

isvorăsce din consciința ce are că, în momente de grele 

încercări, va găsi numai întrinsa un razim puternic. 

Sprijiniţi dar prin poveţele și stăruințele vostre acest 

fericit simțemint, prin care veţi ave o influență binefăcătore 

asupra credincioșilor. |
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Prea Sfinţite Lpiscop al Râmnicului şi Noului 
Severian, 

Ești chemat a cârmui o eparchie n mare şi însemnată, 
unde poporul a păstrat vechile sale tradițiuni, unde sunt 

dovedi vădite de cuvioșia credincioșilor. Sfintele locașuri, 
cari se înalță în tote județele, sunt o mărturisire pipăită 
că strămoșii noștri ai încunjurat biserica. tot- deauna cu 
strălucire și venerație. | 

Prea Sfinţia Ta, care ai studiat istoria țării și a bisericii, 
vei sci a-ţi conduce turma pe calea religi6să și patriotică. 

Prea Sfinţite Episcop al Hușilor, 

„__ Chemat până acum a pregăti tinerimea pentru a sluji 
bisericii, treci la eparchia Hușilor, unde și-a început mi- 
siunea episcopală fericitul întru pomenire Metropolitul Ve- 
niamin, întemeietorul celui mai vechiă seminarii al țerii. 

Mindru poți fi dar, Prea Sfinte Părinte, de acestă epar- 
chie, de unde aii eșit tradiţiuni bisericesci atât de însem- 
nate, pe cari ești acum chemat a le păstră și a le înră- 
d&cină i în clerul eparchiot. 

Prea Sfinţit Episcop al Dunării-de-jos, 

Fericit ești de a păși pe urmele a doi păstori vrednici 
Și cuvioşi, cari aii sădit în: acestă eparchie stmința. cre- 
dinţei celei adevărate. | 

Găsesci dar, Prea Sfinte Părinte, un ogor pregătit. Sunt 
convins că vei pune în lucrarea lui tâtă osîrdia ȘI. stă- 

ruința, pentru-ca să producă râdele cele mai bune, cari, 
r&spândindu-se în eparchia ta, vor contopi cu desăvirșire 
ținuturile nstre de pe amindouă țărmurile. Dunării-de-jos. 

1886 
Dec. 14 (26)
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Prea Sfinţiţi Părinţi, 

V& mulţumesc pentru simțemintele ce ați arătat prin 

cuvinte atât de căldurâse pentru Regina și pentru Mine. 

Precum gândul Mei este nedespărțit de țeră, asemenea 

el este tot-deauna îndreptat spre mărirea bisericii naționale. 

VE& privesc intrând acum în eparchiile Prea Sfințiilor V6- 

stre cu tâtă încrederea, urându-vE ani mulți și fericiți pe 

scaunele vâstre episcopale. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa răspunde: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Primesc cu o vie mulțumire simțemintele ce-Mi exprimă 

înaltul corp al Senatului prin Adresa sa. 

Asigurările ce-Mi reînnoiți, că și în cursul acestei se- 

siuni Guvernul Mei va fi sprijinit prin luminatul D-Vâstre 

concurs, sunt pentru el un îndemn de a lucră fără preget 

la desvoltarea și întărirea țerii. 

Numai printr'o deplină înțelegere între tâte puterile Sta- 

tului vom urmă fără întrerupere munca începută; căci, deși 

putem constată cu bucurie un progres simțitor în tote ra- 

murele activității naţionale, totuși câmpul de străbătut este 

îndestul de întins până vom ajunge a îndeplini opera ce 

ni se impune. Suntem dar datori cu toții să nu cruțăm 

în acest scop nici o silință, spre a păstră României înalta 

posițiune câștigată de dinsa printr'o politică demnă și în- 

țeleptă. 

Puteţi fi siguri, Domnilor Senatori, că din parte-Mi nu 

încetez un singur moment de a M& gândi numai la fe- 

ricirea și la înflorirea iubitei n6stre patrii. 

Mulţumindu-vE încă odată și în numele Reginei pentru
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dovedile' căldurâse de iubire ce Seriatul Ne 'dă în tâte 
ocasiunile, v& urez, Domnilor Senatori, ca lucrările D-V6- 
stre să aducă râde frumâse pentru binele țerii. 

Se închide sesiunea ordinară de tomnă a Sfîntului Sinod. 
Se reîncep negociările cu Austro-Ungaria pentru un trac- 

tat comercial. 
Alteța Sa Principele W ilhelm, Principele moștenitor de 

Hohenzollern, adresâză Maiestăţii Sale Regelui următorea 
scrisGre în costiunea succesiunii Tronului: 

Sire şi prea iubile unchii, 

Maiestatea Vâstră cunâsce viul interes co fie-care din 
membrii familiei nâstre are pentru întărirea Regatului Ro- 
mâniei, ale cărui destine le conduceţi cu glorie şi suecos. 
Maiestatea Vâstră mai scic cât simte inima mea pentru sta- 
bilitatea şi siguritatea acestei nobile țări. 

Chemat însă, ca Principe ereditar de Hohenzollern, a în- 
deplini către Casa Nâstră datorii de căpetenie, consciinţa 
mea îmi impune obligaţiunea să nu las nici o îndoială asupra 
posiţiunii mele faţă cu așezămintele constituţionale privi- 
iGre la succesiunea Tronului românesc, la care familia n6- 
stră a aderat în mod solemn şi deplin prin actul din 12 
Noembre 1880. 

ME căl&uzesc dar de aceste sentimente, aducând la cuno- 
scinţa Maiestăţii Vâstre renunţarea mea la drepturile even- 
tuale ce am asupra Corânei României, drepturi cari mi-ar 
fi dobândite în lipsa unui moştenitor direct al Maiestăţii 
Vostro. 

Făcând acâstă declaraţiune, exprim dorinţa ca A-Tot-Pu- 
ternicul să dăruiască Maiestăţii Vâstre și Regatului pe mo- 
ștenitorul atât de dorit. 

Am însă încrederea deplină că, dacă Principele Yerdi- 
nand, fratele meit, ar fi chemat să urmeze marea operă 
începută de Maiestatea Vâstră, el va pune în îndeplinirea 
acestei misiuni măreţe o voinţă hotărîtă, o muncă consciin- 
ți6să şi neobosită şi tâtă ondrea sa, numele nostru fiind 

"Trel-deci de ani de Domnie, II. 11 

Dec. 14 (26) 

Dec. 15 (27)
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1886 
Dec. 20 (1) de aci înainte legat de sârta acestei viteze naţiuni, care 

şi-a pus încrederea ei în Maiestatea Vostră şi în familia 

Nâstră şi care a dat strălucite dovegi de iubire a țării şi 

de devotament către Rege. 

Sunt fericit ca, cu acâstă ocasiune, să pot reînnoi Maie- 

stăţii Vâstre încredințarea sentimentelor de iubire cu care 

r&mân, 

Sire şi prea iubite unchii, 
Al Maiestăţii Vâstre nepot devotat, 

Wilhelm 

Principe ereditar de Hohenzollern. 

Baden-Baden, 20 Decembre 1886. 

  

Se publică tractatul comercial încheiat cu Anglia. 
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Maiestatoa Sa Regele adresâză armatei următorul Înalt Or- 
din de qi: 

Fie-căre an ce trece Imi dovedesce că, prin disciplina 
și virtuțile vâstre militare, sunteți vrednici de dragostea 
țErii și a Mea. | 

Cu adincă bucurie dar vă arăt, și cu prilejul acestui 
an noii, cât sunt de fericit vădendu-vă că pășiţi cu ne- 
strămutare pe aceeași cale a devotamentului și a dato- 
rici; căci numai din aceste simțeminte ostașul alcătuesce 
tot-deauna un puternic scut patriei și Tronului. 

Ofiţeri, sub-ofiţeri și soldați, doresc cu tâtă căldura 
sufletului Mei ca inimile vâstre să fie la înălțimea iubirii 
ce țcra și Regele vostru are pentru voi. 

VE urez dar ani mulți și fericiţi! 

Dat în Bucuresci, lu 1 Ianuarie 71987. 

CAROL. 

La feliecitiirile înaltelor autorităţi ale țării, Maiestatea Sa răs- 
punde: 

Căldurâsele urări, ce Ne aduceţi la reînnoirea anului, 
ai un mare preț pentru Noi, fiind-că fericirea Nâstră 
este nedespărţită de fericirea României. La începutui anu- 

Ian. 

1887 
1 (3)
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lui se pâte exprimă numai dorinți și speranțe; totuși pri- 

vesc viitorul cu încredere și sant convins că, prin unire 

și statornicie, vom învinge numerâsele greutăți cari întil- 

nim neîncetat pe calea nostră. 

Dorinţa ce avem pentru anul acesta este, ca să fim 

încunjuraţi de aceeași dragoste și credință, ce iubitul Nostru 

popor Ne-a arătat până acuma, și speranța Nâstră, ca 

anul să fie mănos în lucrări folositore și roditore pen- 

tru țeră. 

Rugând pe A-Tot-Puternicul să ocrotescă de-apururea 

scumpa nâstră Românie, vă urez din tot sufletul ani mulți 

și fericiți! 

Companiile regimentului de genii se împart în două regi- 

mente sub numirea de întâiul şi al doilea regiment de genii. 

Germania, şi mai târdiii Austro-Ungaria și Rusia, oprese 

exportul de cai din ţările lor. 

In urma unor atacuri violente ale deputatului N. Fleva 

în contra Ministrului de Externe M. Pherechide, are loc 

între ambiiun duel, care se termină cu rănirea ușâră a celui 

dintâiă. 
Se aprobă tractatul de comercii încheiat cu Rusia în 4 (16) 

Decembre 1886. 

La interpelarea deputatului T. Maiorescu pentru escesele 

comise de mulţime într'unele locale de redacţiune ale diarelor 

oposiţioniste în urma atentatului contra d-lui Ioan C. Bră- 

tianu, Adunarea Deputaţilor vot6ză încredere Guvernului cu 

105 contra 35 voturi și 5 abţineri. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la serata Societăţii 

funcţionarilor publici. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la serata societăţii 

Furnica. 

Maiestatoa Sa Regele prosidâză şedinţele Societăţii Geogra- 

fice Române. 

Se promulgă legea, prin care se deschide Guvernului un 

credit de 30 mili6ne lei pentru completarea armamentului şi 

pentru apărarea neutralității ţării. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la serata societăţii 

Providența.
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Se prelungesce sesiunea Corpurilor legiuitâre. 
La Silistria şi Rusciuc isbucenesc revolte militare. 
Se promulgă legea, prin care teritoriul Dobrogei este îm- 

părţit într'o regiune formând un regiment de călărași și în 
două circumscripţiuni de recrutare pentru formarea a două 
regimente de dorobanţi. 

Se modifică legea asupra posiţiunii ofițerilor. 
Căpitanul bulgar Benderev şi alţi patru ofiţeri bulgari 

fugari sunt expulsaţi din România. Benderev trece în Basa- 
rabia și provâcă pe emigranții bulgari, cari până aci aveaii 
centrul lor în casa Ministrului rusesc Hitrovo, ca să vină 
în Rusia. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea societăţii studenţesci 
Unirea. 

Maiestatea Sa Regele, plecând pentru scurt timp din ţâră, 
adres6ză Corpurilor legiuitâre următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Plecând pentru un scurt timp în străinătatate, 
Prin decretul Meii din 6 Martie sub No. 753, 
Am luat următorele disposiţiuni: 
In timpul absenței Mele din ţâră, tâte lucrările admi- 

nistraţiunii publice cari cer întărirea Regală vor fi su- 
puse aprobării Consiliului de Ministri de către fie-care 
Ministru în parte şi li se va da curs sub reserva sane- 
ţionării Mele ulteriâre. Numirile și destituirile de funcţio- 
nari publici, cari se vor face în absenţa Mea de Consiliul 
Ministrilor, vor fi cu titlu provisoriii până la întârcerea 
Mea în ţâră. 

Dacă în acest interval de timp înaintarea lucrărilor par- 
lamentare va cere ca un proiect de lege să se trâcă de 
la unul din Corpurile legiuitâre la cel-lalt, Mesagiul va 
fi contrasemnat de Preşedintele Consiliului de Ministri şi 
Ministrul respectiv şi se va semnă de Mine la întârcere. 

Eii fac cunoscut D-Vâstre despre acesta. 

Dat în Bucuresci, la 6 Martie 1887. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministvilor, LI. C. Brătianu. 

1887 
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Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă la Berlin; pentru a 
asistă la serbarea a 90-că aniversări a nascerii Impăratului 

Wilhelm 1 al Germaniei. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Pesta, unde sunt sa- 

lutaţi în gară de Impăr atul Austriei şi Rege al Ungariei. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Dresda, unde sunt 
primiţi în gară de Regele Saxoniei și la Castelul regal de 

Regina Saxoniei. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Berlin, unde sunt 

primiţi în gară de către Principele moștenitor Frideric Wil- 

helm, de Principii Imperiali Wilhelm, Enric, Albert de 
Prusia, de Marele-Duce do Baden, de Principele moștenitor al 

Suediei, de Principele moștenitor de Saxa-Meiningen, de 

Principele de Wied, de Alteţele Lor Principii Wilhelm şi 

Fordinand de Hohenzollern (care pârtă uniformă ro- 
mână) și de Principele Ludovic de Baden. Maiestăţile Lor 

ieaii locuinţa în Palatul Imperial, unde sunt primiţi de Imp&- 

ratul și Impă&rătâsa Germaniei, ai căror 6speţi sunt. 

După terminarea festivităților din Berlin, Maiestatea Sa Re- 

gina plâcă la Neu-Wied, ia» Maiestatea Sa Regele merge la 

Niirenberg, unde are o intrevedere cu Alteța Sa Regală Prin- 

cipesa Iosefina de Hohenzollern. 

La felicitările Senatului pentru aniversarea pr oclamării Re- 

gatului, Maiestatea Sa răspunde din Niirenberg prin următorea 

telegramă: 

Pincipelui Dimitrie Ghica, Preşedintele Senatului 

Românici. 
Bucuresci. 

Am primit cu o vie satisfacere felicitările căldurose ce 

Ne faceţi cu ocasiunea a șesea aniversare a proclamării 

Regatului. Arătaţi înaltului corp că, acum ca tot-deauna, 

atât din apropiere cât și din depărtare, am fost și voit 

fi continui din inimă și din suflet pentru iubita nostră 

patrie. 

CAROL. 

Sesiunea Corpurilor legiuitâre se prelungesce din noi. 

Diarul «Le Nord» desminte din sorginte autorisată scirea 

despre o alianţă îr anco-rusă,
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Maiestatea Sa Regina, venind din Neu-Wied, sosesce la Niiren- 

berg şi plâcă împreună cu Maiestatea Sa Regele la Viena. Im- 
p&ratul Austriei, purtând marele cordon al «Stelei României», 
întîmpină la gară pe Augustii Suverani și-l conduce la Castelul 
Imperial, unde primesc visitele membrilor familiei Imperiale. 

In Castelul Imperial se dă un prând de gală în onrea 
Maiestătilor Lor Regelui şi Reginei. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, conduşi de Imp&rat până 

la gară, plâcă din Viena. 
Doi emigranţi bulgari rănese grav cu trei lovituri de ve- 

volver pe prefectul din Rusciuc Mantov, care se află în Bucu- 

vesci, In urma acestui atentat se expulseză din noii 24 emigranţi 
bulgari. . 

Maiestăţile Lo» Regele şi Regina sosesc la Bucuresci, 

Se deschide Guvernului un credit de un milion lei pentru 
instalarea băilor Călimănesci, Căciulata, Bivolari, Govora şi 
Lacul-Sărat, 

Corpurile legiuitâre se închid prin următârele Mosagii Regale: 

Domnilor Senalori, 

Ajunşila terminul sesiunii Corpurilor legiuitâre, constat 

cu o vie mulțumire că lucrările D-Vâstre ai dat o nouă 

dovadă despre progresul liniştit, dar continui, ce Statul 
român desăvîrșesce în legislaţiunea sa interidră. 

Pe lângă alte legi importante, aţi votat mai ales Codul 
comercial şi legea comunală, a cărora reformă eră de mult 

şi adînc simțită. 

De mare însemnătate pentru interesele materiale ale 
țării a îost votarea convenţiunilor comerciale cu Rusia, 

cu Anglia şi cu Germania. Aceste acte internaţionale ne-aii 
asigurat în parte relaţiunile n6stre comerciale şi întăresc 

speranţa, că vom isbuti a le aşeză şi cu cele-lalte State pe 

base folositâre prosperității ţării. 
Vă& mulţumesc, Domnilor Senatori, că fără a vă depărtă 

un singur moment de atitudinea demnă şi prudență obser- 
vată de Guvernul Mei în tot timpul de când durâză crisa 

din Peninsula Balcanică, aţi acordat creditele necesare 

pentru a desvoltă şi întări puterea n6stră armată. Păşind 
înainte cu decisiune pe calea ce ne-am tras, contribuind 

cu sinceritate la menţinerea păcii, prestigiul României s'a 
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| Apr. 2 (14) ridicat şi ea este astădi încunjurată de încrederea şi de 

i. respectul tuturor. 

Domnilor Senatori, 

Vă mulţumesc încă odată pentru timpul ce aţi sacrificat 

intereselor publice şi pentru patrioticul și luminatul con- 

curs ce aţi dat Guvernului Mei în resolvarea tuturor cestiu- 

nilor ce vi s'aii presentat. Doresc ca, reîntorși la căminele 

D-Vâstre, să vă bucuraţi cu toţii de un an care să r&splă- 

tâscă munca şi ostenolele fie-căruia. 

Ei declar sesiunea Corpurilor legiuitore închisă. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne și 
ad-interim la Agricultură, Industrie, Comereii şi Domenii, 

I. C. Brătianu; Ministrul Cultelor şi al Instrucțiunii publice, 
D. Sturdza; Ministrul Justiţiei, Eug. Stătescu; Ministrul 
Afacerilor străine, M. Pherechide; Ministrul Finanţelor, 

C. Nacu; Ministrul Lucrărilor publice, R. Michaii; Minis- 

trul de Resbel, General A. Anghelescu. 

1887 Aprilie 2. 

Domnilor Deputaţi, 

Ajunşi la terminul sesiunii Corpurilor legiuitâre, constat 

cu o vie mulţumire că lucrările D-Vâstre ai dat o nouă 

dovadă despre progresul liniștit, dar continui, ce Statul 

român desăvîrşesce în legislaţiunea sa interidră. 

Pe lângă budgetul Statului și alte legi importante, aţi 

votat mai ales Codul comercial şi legea comunală, a cărora 

pe reformă eră de mult şi adînc simțită. 

De mare însemnătate pentru interesele materiale ale 

ţării a fost votarea convenţiunilor comerciale cu Rusia, cu 

Anglia şi cu Germania. Aceste acte internaţionale ne-ait 

asigurat în parte relaţiunile n6stre comerciale şi întăresc 
speranţa, că vom isbuti a le aşeză şi cu cele-lalte State 

pe base folositre prosperității ţării. | 

Vă mulţumesc, Domnilor Deputaţi, că fără a vă depărtă 

un singur moment de atitudinea demnă şi prudentă obser- 
vată de Guvernul Mei în toţ timpul de când durâză erisa 
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din Peninsula Balcanică, aţi acordat creditele necesare 

pentru a desvoltă şi întări puterea n6stră armată. Pășind 
înainte cu decisiune pe calea ce ne-am tras, contribuind 
cu sinceritate la menţinerea păcii, prestigiul României s'a 
ridicat şi ea este astădi încunjurată de încrederea şi de 

respectul tuturor. 

Domnilor Deputaţi, 

Vă mulțumesc încă odată pentru timpul ce aţi sacrificat 
intereselor publice și pentru patrioticul şi luminatul con- 
curs ce aţi dat Guvernului Mei în resolvarea tuturor cestiu- 
nilor ce vi s'aii presentat. Doresc ca, reîntorși la căminele 
D-Vâstre, să vă bucuraţi cu toţii de un an care să răsplă- 
tescă munca şi ostenelele fie-căruia. 

Ei declar sesiunea Corpurilor legiuitâre închisă. 

CAROL 

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne şi 
ad-interim la Agricultură, Industrie, Comereiiă şi Domenii, 
I. C. Brătianu; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, 
D. Sturdza; Ministrul. Justiţiei, Eug. Stătescu; Ministrul 
Afacerilor străine, M. Pherechide; Ministrul Finanţelor, 
C. Nacu; Ministrul Lucrărilor publice, R. Michaiii; Ministrul 
de Resbel, General A. Anghelescu. 

1887 Aprilie 2. 

Se promulgă legea, care autoris6ză pe Guvern a prelungi aran- 
giamentul comercial special provisorii cu Francia până la 31 
Decembre 1887. . 

Se promulgă legea, prin care se acordă Guvernului un cre- 
dit de 1.900.000 lei pentru reconstruirea podului de peste Olt 
la Slatina. 

Se înființ6ză la Bucuresci Institutul bacteriologie. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina plâcă la Mehadia, pentru a 

face o visită Impărătesei Austriei, care se află acolo în cău- 
tarea sănătăţii. 

Se promulgă Codicele de comerciii. 
Maiestatea Sa Regele plâcă la Iaşi, pentru a asistă la sfinţirea 

bisericii metropolitane restaurate. 
Sosind Maiestatea Sa în Iaşi la 22 Aprilie, a doua qi (23 Apri- 

lic) se face ceremonia religi6să, după care Maiestatea Sa ese 

1887 
Apr. 3 (14) 

> 8 (15) 

» 10 (92) 

» 18 (35) 

» 16 (28) 

» 21 (3) 

până la 
» 27 (9)
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1887 

Apr. 21 (3) din biserică şi de pe treptele bisericii rostesce către poporul 

până la adunat următârea cuvîntare: 
i » 27 (9) 

| Un semi-secol biserica metropolitană a vechei capitale 

i a Moldovei a rămas o măreță ruină, un corp fără suflet. 

  

Părăsită și sguduită până în temeliile sale, se înălță de- 

asupra Iașilor acestă însemnată clădire, avend ușile sale 

inchise; vintul și plâia pătrundeaii prin crăpăturile «i, și     numai sunetul clopotelor de la bisericuţa din față, che- 

mând la slujba dumnedeescă, găsiă în bolțile deșerte ale 

acestor ziduri un r&sunet mângâietor, ca șopte tainice, pre- 

vestind că opera începută a fericitului intru pomenire Me- 

  

tropolit Veniamin nu va peri. 

Faptele bune sunt tot-deauna r&splătite, și poporul român 

nu uită pe acei cari aă lucrat şi luptat pentru biserică şi 

patrie. 

  

Datorim acestui simțemint mărinimos, că monumentele 

nâstre religi6se și istorice sunt treptat restabilite și că,     după cinci-deci de ani. de îngăduire, r&sare aci din ziduri 

surpate un sfint lăcaș, vrednic de vechiul Scaun archie- 

piscopal al Moldovei şi Sucevei. 

Salut dar cu cea mai vie mulțumire acestă fericită di, 

acestă frumâsă serbare și pe voi toți cari ați alergat din   
„tâte unghiurile țării spre a împărtăși bucuria Mea, fiind-că 

o dorință adinc simțită a inimii Mele este astădi un fapt 

indeplinit. Mîndru pot fi că sub Domnia Mea sa redeschis 

bine-credincioșilor acestă Metropolie, tirnosită fiind tocmai 

în vremea când strigarea de veselie — Christos a înviat— 

răsună încă în t6tă lumea creștină. 

Adevărat a înviat și a intrat în casa Sa, ridicată și 

reînființată în tâtă strălucirea în a doua a Mea capitală,   care a depus pe altarul patriei, ca darul cel mai scump, 

cor6na lui Ştefan, spre a fi contopită cu acea a lui Mi-       3



  

1 

chaiă, refăurită în oțel pe câmpul de luptă, întemeiând și 

statornicind ast-fel pentru timpuri vecinice Unirea și tăria, 

neatârnarea și Regatul României. 

Ca o comâră neperitâre trebue să păstrăm aceste mari: 

isbândi, dobândite prin prudenţă și jertfe, prin vitejia ar- 

matei, fiind-că ele sunt razimul nostru cel mai puternic 

în împrejurări grele, moștenirea cea mai preți6să pentru 

generaţiunile viitore. | 

Cerul, care a luat iubita nâstră ţeră sub înaltul său 

scut, va bine-cuvintă opera nâstră şi va ascultă rugile N6- 

stre, cari îndreptăm neîncetat, Regina şi Ei, către A-Tot: 

Puternicul pentru fericirea dragului Nostru popor. 

Maiestatea Sa primesce apoi defilarea trupelor, visitâză șcâla 
de bele-arte, (25 Aprilie) şcâla fiilor de militari, Facultatea de 
medicină, spitalul Sf. Spiridon, şela de meserii, bisericile Trei- 
Ierarchi și Sf. Nicolae. Maiestatea Sa plâcă din Iași (26 Aprilie); 
în drum visitsză, la Buhuș, fabrica de postavuri a d-lui Alcaz 
şi se oprescela Pâtra, unde inspectâză pe recruţii regimentului 
15 de dorobanţi și spitalul. Din Pâtra, Maiestatea Sa Se întârce 
(27 Aprilie) la Bucuresci. 

Se promulgă legea pentru sprijinirea industriei. 
Se promulgă modificarea legii comunale. 
Impărătâsa Austriei, venind de la Mehadia, face o visită Maie- 

stăţilor Lor Regelui și Reginei la Castelul Peleș. 
Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod, 
La alegerile comunale din Galaţi se întîmplă mari turburări, 
Reichstagul german votâză 300 miline mărci pentru scopuri 

militare. 
Maiestatea Sa Regele asistă la concursul general anual de 

tragere în ţintă. 

Aniversarea dilei de 10 Maiii se serbâză cu splendârea obici- 
nuită. 

Maiestatea Sa Regele adresâză Preşedintelui Consiliului de 
Ministri următrea scris6re: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Am primit în ultimele săptămâni, cu ocasiunea câl&- 

1887 
Apr. 21 (3) 

până a 

» 27 (9) 

> 29 (11) 
Mai 2 (14) 

> 5 (17) 

> 8 (20) 

981) 
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ji Mai 11 (23) 
| 

toriei Mele în eră și cu ocasiunea serbării aniversării de 

10 Maiii, dovedi căldurâse de iubire și de devotament 

i din partea tuturor şi din unghiurile cele mai depărtate 

| ale țării. 

  

Sunt adinc mișcat de aceste manifestațiuni, astă dată 

mai numerâse decât ori și când, căci ele Imi sunt o do- 

vadă că țera simțesce din ce în ce mai mult progresele 

însemnate și posiţiunea înaltă dobândită în timpul de când 

am fericirea a conduce destinele sale. 

Participarea țerii întregi la sfințirea bisericii catedrale 

| a lașilor a dat acestei serbări o mare însemnătate. Ea 

| a arătat, că acolo unde se lucreză pentru țeră, mic și 

j mare alergă ca să muncescă, ca să se veselescă și ca 

să dea laudă A-Tot-Puternicului Dumnedeii pentru cele 

săvirșite. 

Căldurâsa serbare din 10 Maiă, care Mi-a adus iarăși 

din tâte părţile semne de sinceră iubire, Imi este dovadă 

vie de devotamentul ce ţera are pentru Regina și pentru 

Mine. 

VE rog să arătaţi tuturor mulțumirile Mele adinc sim-   țite pentru acestă mare și frumâsă manifestațiune, care 
7 

Imi dă încă o mai mare încredere, de e cu putință 
ţa, IN     tăria şi viitorul scumpei nostre țări. 

D-Vâstre, iubitul Mei: Președinte, v& mulțumesc pentru 

ajutorul ce Mi-aţi dat și-Mi daţi în silințele ce neîncetat 

pun în marea operă a fericirii și prosperității României. 

CAROL. 

Bucurescă, 17 Mari 1887. 

> 13 (95) Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Cuza regimen- 
tul 3 de linie. 

» 18 (07) Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod, 

 



  

    

  

MB 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la alergările de cai 

organisate de Jockey-Club. 
Se promulgă convenţiunea comercială încheiată cu Germa- 

nia la 17 Februarie 1887. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză pe recruţii regimentelor 6 

Și 21 de dorobanţi. 
Se înfiinţeză monopolul fabricării chibritelor. 
D-l G. Panu, directorul giarului oposiţionist «Lupta», e con- 

demnat de Curtea cu Juraţi, pentru insulte aduse Maiestăţii 
Sale Regelui, la 2 ani de închisâre şi 5000 lei amendă. 

O parte considerabilă a orașului Botoşani (800 case) este 
distrusă de foc. Maiestatea Sa Regele adresâză Primarului ora- 
ului următ6rea telegramă: 

Domnului Hasnaş, Primarul oraşului Botoşani. 

Flacările mistuitore ce pustiiră o parte din orașul Bo- 
toșani au pricinuit grozave nenorociri, ce sai r&sfrânt 
asupra inimii Reginei și a Mea. Ori-ce suferință a unei 
părți a României este suferința Nâstră, şi de aceea M& 
grăbesc a trimite de ocamdată suma de dece mii lei, spre 
a cătă să dați. întâiele ajutâre celor mai isbiți de lipsă. 
Mângâiaţi și îmbărbătaţi pe cei arşi de foc, asigurându-i 
că subscripții publice, în fruntea cărora se va pune Re- 
gina și Eu, vor fi organisate grabnic în tâtă țera și că 
Românii, cari ai sciut să fie miloși când în alte State 
sai întimplat asemenea catastrofe, vor sci să-și facă da- 
toria și către compatrioţii lor. 

A da pentru Botoşani și a ridică pe cei loviți de o 
sortă cumplită este a ne cinsti pe noi. înșine, este a ne 

ridică sentimentele la înălțimea grelei încercări cădute pe 
unul din cele mai de căpetenie orașe ale scumpei nâstre 
Românii. 

CAROL. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 3 de vinători, sta- 
ţionat în Sinaia. 

1887 
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Alteța Sa Principele Frideric de Hohenzollern sosesce 

Ja Sinaia. 

Diarul «Le Nord» presintă situaţiunea din România ca îngriji- 

tre, făcând ilusiune la escesele contra Regelui şi la turbură- 

vile din Galaţi. | 

Principele Ferdinand de Coburg este ales Domnitor al 

Bulgariei. 
Maiestatea. Sa inspectâză batalionul 3 de vînători. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteța Sa Prin- 

cipele Frideric de Hohenzollern, plecând din Sinaia, vi- 

sitâză salinele de la Slănic. 
Se înfiinţâză opt escadrâne de cavalerie permanentă. 

Impăratul Germaniei are o intrevedere la Gastein cu Imp&- 

raul Austro-Ungariei. 
Rusia protestâză contra urcării Principelui Ferdinand de 

Coburg pe tronul Bulgariei. 

Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern 

sosesce la Castelul Peleş. 
Principele Ferdinand al Bulgariei face înaintea Sobranici 

jurământul pe Constituţiune. 

Principele Ferdinand al Bulgariei intră în Sofia. 

Germania şi "Francia intrerup relaţiunile cu Bulgaria. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 3 de vînători. 

La Sinaia se serb&ză aniversarea luării Griviței printr”o ce- 

remonie religi6să şi militară, la care asistă, pe lângă Maies- 

tăţile Lor Regele și Regina, și Alteța Sa Regală Principesa 10- 

sefina de Hohenzollern. La dejunul luat în mijlocul ba- 

talionului 3 de vînători, Maiestatea Sa Regele ridică următorul 

toast: 

Mindru pâte fi un popor, o armată, cari ai impodobit 

istoria lor prin fapte răsboinice ; ele sunt o dovadă de 

o tărie, care impune un îndemn puternic de a păzi ce 

a fost câștigat prin jertfe. Serbăm dar astădi cu vie 

recunoscință a 10-a aniversare a isbândei de la Griviţa, 

acest vrednic botez de foc al oștirii nostre, care a re- 

înviat vechile virtuți militare ale Românilor. Pentru voi, vi- 

nătorii, diua de 30 August trebue să fie deosebit scumpă, 

fiind-că prin vitejia fraţilor voștri renumele vostru sa în- 

temeiat; din sângele cu care aii udat întăririle de la Plevna,
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neatârnarea României a răsărit! Armata, prin purtarea sa 

bărbătescă, a împlinit visul multor generațiuni, a asigurat 

viitorul și a atras dragostea și încrederea națiunii. 

Marea și frumosa posiţiune, care oştenul român a dobân- 

dit o pe câmpiile Bulgariei, are stinta datorie de a o păstră 

„neatinsă și de a fi de-apururea braţul și scutul patriei. Con- 

vins că oștirea va r&mâne în tote împrejurările fala țării, 

ridic acest pahar în amintirea eroilor căduți și în sănăta- 

tea apărătorilor României. 

Să “trăiască armata! 

Comitele Kâlnoky face o visită Principelui de Bismarck 
la Friedrichsruhe. 

Se încheie convenţiunea franco-englesă relativă la Egipt. 
Archiducele Albrecht sosesce la Castelul Peleș. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Archiducele Albrecht, in- 

spectâză batalionul 3 de vînători. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Archiducele Albrecht, so- 

sesce în capitală şi visitâză Arsenalul armatei, șodla de ofiţeri, 
biserica Domniţa-Balaşa, Metropolia, Palatul de la Cotroceni 
şi catedrala Sf. Iosif. Arehiducele Albrecht se întârce prin 
Vireiorova la Viena. 

Maiestatea Sa Regele Se întârce la Sinaia. 

Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Ilohenzollern 
se întârce la Sigmaringen. 

D-l Crispi face o visită Principelui de Bismarck la Fried- 
richsruhe. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Sinaia la Slatina pentru a 
asistă la manevrele Corpului 1 de armată. Sosit aci (1 Octobre), 
Maiestatea Sa visiteză Palatul administrativ şi penitenciarul; 
plâcă apoi la Balș și asistă la mişcările trupelor concentrate, 
în număr de 19.000 6meni, de unde Se întârce iarăşi la Slatina, 
continuând a visită aci gimnasiul real, șe6la comercială, bise- 
rica Sf. Treime, (2 Octobre) spitalul judeţân. Maiestatea Sa 
plâcă la P&tra, unde se continuă manevrele. Se întrece din noii 
la Slatina şi visitEză şedla de agricultură de la Strihareț. (3 Oc- 
tombre) Trupele apropiându-se în mişcările lor de Slatina, 
Maiestatea Sa asistă la manevra finală din jurul orașului. La 
masă, Maiestatea Sa ridică următorul toast: 

1887 
Aug. 

Sept. 

3 

> 

30: (11) 

4 (16) 

6 (18) 
11 (23) 
12 (24) 

13 (25) 

14 (26) 
19 (1) 

30 (12) 
pânăla 

Oct. 4 (6)



      

        

1857 

Sept. 30 (12) 
până la 

Oct. 4 (16) 

Oct. 6 (18) 

3 

până la 
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Manevrele Ne dai tot-deauna prilegiul, așă de dorit, de 

a Ne găsi în mijlocul iubitei Nâstre -oștiri. 

Cu bucurie am constatat și astă dată avintul puternic 

și desvoltarea mare, ce instrucțiunea nâstră militară a luat. 

Mindru de aceste progrese și mulțumind de munca lor 

acelora cari au fost chemaţi a da instrucțiunea trupelor și 

a le conduce, ridic acest pahar în sănătatea Corpului | 

de armată, care și-a atras Înalta Nâstră mulțumire. 

A doua di (4 Octobre), Maiestatea Sa trece în revistă trupele 
şi Se întOrce la Bucuresci, 

Maiestatea Sa Regele plâcă la Focșani, pentru a asistă la ma- 
nevrele trupelor concentrate acolo. Sosind la Focşani (7 Oc- 
tobre), Maiestatea Sa visitâză a doua di (8 Octobre) palatul 
comunal, şeâla de băeţi No. 1 şi plâcă la Pătrășcani, unde 
se fac manevrele. Intoreându-se înapoi la.Foceşani, Maiestatea 
Sa pronunţă la masă următorul toast: 

Sunt 18 ani trecuți de când tâte trupele permanente 

eraii asemenea întrunite lângă Focșani, la tabăra de la 

Furceni, unde sa pus temelia instrucțiunilor nostre mili- 

tare, începând cu cele dintâi manevre pe o scară mai 

întinsă. 

De atunci am străbătut o cale lungă și am ajuns la 
A înălțimea nenădă&jduită. Oștirea a luat o desvoltare însem- 

nată, a primit botezul de foc, a devenit fala ţării, adevt- 

ratul scut al patrici. 

Salut dar cu vie mulțumire regimentele și bataliâncie 

din tâte corpurile de armată concentrate la Focșani, care 

Ne-a primit cu dragoste și bucurie, care este să devie 

un însemnat centru ostășesc,—acest fost scaun al Comi- 

sici centrale care hotărise ca apărătorii țărilor surori să 

fie strinși împrejurul unui singur steg. acest scump tricolor 

care a fâlfâit ca un semn lucitor pe câmpiile de luptă, du- 

cându-ne la biruință.
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Urând din tâtă inima ca apărarea nâstră să se întă- 
rescă din an în an mai mult, ridic acest pahar în onorul 
și sănătatea iubitei Mele armate. 

Să trăiască armata! 

A doua di (9 Octobre), Maiestatea Sa visitâză șcOla de băeţi No. 3, şcâla de fete No. 1 şi penitenciarul ; primesce apoi de- filarea trupelor (2 brigade infanterie, 7 baterii și 4 regimente cavalerie) și Se întârce la Sinaia. 
Artileria de câmp se organis6ză din noi, constituindu-se în artilerie de corpuri de armată şi în artilerie divisionară. 
In urma hotăririlor tribunalului în afacerea legatului Zappa, Grecia își rech6mă representantul săă din Bucuresci. 
Generalul A. Anghelescu demisionâză şi d-l 1. C. Bră- tianu e însărcinat cu interimul Ministeriului de Răsboiă. 
Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfîntului Sinod. 
In întrecerea sa de la Copenhaga la Petersburg, Impăratul 

Rusiei face o visită la Curtea germană din Berlin și are o 
convorbire cu Principele de Bismarck. 
Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagiit Regal: 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Deschid cu o vie mulțiunire a patra sesiune a Corpu- 
rilor legiuitre, cea din urmă a acestei însemnate legis- 
laturi alese după modificarea legii electorale. Acâstă re- 
formă a asigurat desvoltarea regulată şi liniștită a Statului 
român și în curînd, când țera va av6 din noi a-şi trimite 
representanţii săi, se va constată şi mai bine că o repre- 
sentare mai completă a tuturor intereselor şi ocrotirea efi- 
cace a liberului cserciţii al votului ati mărit garanţiile 
constituţionale, aii întărit stabilitatea şi puterea Regatului. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, | 

Bunele n6stre relaţiuni cu tâte Puterile ati r&mas nc- 
schimbate. 

Politica prudentă, urmărită neîncetaţ de Guvernul Mei, 
a avut resultatele cele mai fericite şi ne-a atras simpatiile 
tuturor. Cu tâte îngrijirile ce am resimţit, din causa împre- 

Trel-deci de ani de Domnie, II. 
12 

Oct. 

1887 
6 (18) 

până la 
2 

>» 
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9 (21) 

17 (29) 

28 (9) 

Nov. 6 (18) 

> 15 (27)
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jurărilor ivite de mai mulţi ani lângă hotarele nâstre, Sta- 

tul român, rămânând în afară de oră-ce conflict, s'a întărit 

şi mai mult prin încrederea câştigată de pretutindeni. 

Negociările privitâre la încheiarea de tractate de comerciii 

ati continuat. Putem privi astăgi cu o vie bucurie semnarea 

tractatului de comerciă cu Imperiul Otoman, prin care s'aii 

regulat în mod satistăcător interesele n6stre comerciale cu 

Turcia. Guvernul Mei îşi dă tâte silințele pentru a ajunge 

a încheiă asemenea tractate şi cu cele-lalte State. 

In dorinţa nâstră de a trăi în raporturi de bună veci- 

nătate şi de amicie cu Statele cari ne înconjoră, Guver- 

nul Mei a pus tâtă stăruința să ducă la bun sfirşit nego- 

ciările de mult începute cu Guvernul austro-ungar pentru 

regularea statornică a liniei de fruntarie dintre amîndouă 

țările. Am mulţumirea de a vă anunţă că aceste negociări 

S'aii terminat şi că se va presintă aprobării D-V6stre con- 

venţiunea care s'a încheiat în acest scop cu Imperiul vecin. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Şolicitudinea Mea şi a ţării pentru armată a desvoltat pu- 

ternic acâstă instituţiune. Concentrările din tâmna acesta 

Mai încredinţat că sacrificiile, ce cu toţii facem cu atâta 

iubire pentru armată, îşi portă r6dele lor. Mijl6cele nostre 

de înarmare şi de întărire sporesc pe fie-care an, şi ast- 

fel armata va put6 răspunde din ce în ce mai mult aștep- 

ţărilor legitime ale ţării. 

Lucrările publice ai dat o mare desvoltare avuţiei na- 

ţionale. 

In aceşti dece ani din urmă, şoselele nostre aprâpe s'au 

întreit. Legea drumuriior dă mijlce îndestulătâre pentru 

a le completă repede şi în mod sistematic. 

Reţua căilor ferate se întinde astăgi pe o lungime re- 

oulat esploatată de două miă cinci sute kilometri. Lueră- 

vile pregătitre pentru linia Dorohoii-laşi pe valea Ji- 

jiei, pentru liniile Vasluiă-lași şi Craiova-Calafat sunt 

terminate ; iar studiele celor-lalte linii, ce mai sunt cerute 

de interese locale, se urmâză cu activitate. 

In primăvara anului viitor vor începe lucrările podului
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peste Dunăre de la letesci la Cernavoda, precum şi lu- 

crările portului Constanţa. Basinele, cheiurile şi magasiile 

de întreposite din Brăila şi Galaţi şi lucrările din portul 

Giurgiului sunt în curs de esecutare. Ele se vor completă 

prin construirea magasielor şi întrepositelor din Bucuresci 

şi din Iaşi. Ast-fel, comerciul va găsi peste tot locul tote 

înlesnirile dorite. 

Aceste mari lucrări de utilitate publică nu s'ar fi putut 

săvîrşi într'un timp atât de scurt, dacă administrarea fi- 

nanţelor n6stre nu ar fi fost consciinţi6să şi prevădătore. 

Creditul de care se bucură astăgi Statul român îşi are 

temelia în silinţele, ce ne-am dat cu toţii, de a cumpăni 

cheltuelile treptat cu crescerea veniturilor şi de a între- 
buinţă cea mai mare parte a împrumuturilor nâstre în 
cheltueli folositâre şi producătâre. Anuităţile împrumutu- 

rilor se plătese din veniturile budgetare ordinare, şi cu 

modul acesta s'a amortisat; în dou&-deci şi cinci de ani un 

capital de două sute trei-deci şi patru mili6ne lei. 
Veniturile Statului din impositele directe ai sporit, cu 

tâte că câtimea dării ce are a plăti contribuabilul a fost 
scădută. Domeniile, cari înainte de dece ani produceau nu- 

mai patru-spre-gece mili6ne lei, astăgi dai un venit de 
dou&-deci şi două mili6ne, cu tâte că s'au vîndut proprie- 
tăţi ale Statului pentru o valbre de două-geci şi ş&pte mi- 
liâne şi că s'aii dat însurăţeilor două sute trei-deci şi opt 
mii hectare. Imbunătăţirile aduse în esploatarea pădurilor 
vor spori încă mai mult acest venit. Intrarea impositelor 
se face cu regularitate şi înlesnire. Impositele directe ating 
marginele budgetare, iar cele indirecte în mare parte le 
întrec. Fchilibrul budgetar al eserciţiului închis şi al celui 

curent dovedesc buna stare a finanţelor n6stre, şi vom 

pune cu toţii o deosebită îngrijire ca ea să se menţie şi 
în viitor. 

Legea actuală a instrucţiunii publice nu mai răspunde 
cu progresele făcute de naţiune într'un pâtrar de secol. 
Reforma ei a devenit o trebuință urgentă şi nu ME în- 

doese că D-Vâstre veţi pune t6te silinţele ca ea să cores- 
pundă cerinţelor ţării. 

La Iaşi, un noii edificii religios a deschis în cursul anu- 
lui uşile sale credincioşilor. Biserica metropolitană se ri- 
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dică acolo ca o dovadă de neclintita credinţă a ţării în 

religiunea strămoșâscă. 

In ordinea judecătorâscă, mulțumită stăruinţei ce aţi de- 

pus, aţi împlinit mai multe lacune în legislaţiunea n6str: 

şi aţi înzestrat ţera cu un noit Cod de comerciii, care r&- 

spunde mai bine la trebuinţele ci. 

Ministrul Mei de Justiţie va presintă în sesiunea acâsta 

proiectul de lege pentru reforma judecătorâscă, şi nu M6 

îndoese că Corpurile legiuitâre îi vor da t6tă atenţiunea, 

pentru-ca să ajungem a asigură mai bine independenţa 

magistraturii. 

Legea pentru încuragiarea industriei naţionale a înce- 

put a se aplică şi, în urma studielor tăcute în acâstă pri- 

vire, mai multe fabrică se vor înfiinţă. Ele se vor mai în- 

mulţi, când se va institui şi creditul industrial, care va 

pune la disposiţiunea lor mijlocele trebuinci6se. 

Camerele de comerciii sai întoemit în tâtă ţera după 

noua lege şi suntem în drept a aşteptă de la funcţiona- 

vea lor regulată şi statornică o sporire însemnată a acti- 

vităţii nâstre comerciale. E 

Legea vîngării de proprietăţi ale Statului în loturi mici 

şi mijlocii începe a pioduce ctecte salutarii şi vîngările 

se înmulţese neîncetat. 

In curînd, răscumpărarea embaticurilor și a otaşniţelor 

de pe proprietăţile Statului va fi isprăvită, regulându-se 

definitiv o cestiune care a fost până acum causa multor 

greutăţi. 

Cassa de economie, menită a formă capitalură mici, a în- 

ceput să producă resultate mulţumitâre. 

Buna stare a poporaţiunii a atras tot-deauna îngrijirea 

Mea. 
Creditele agricole aii luat o mare întindere şi, cu t6tă 

greutatea ce ai întîmpinat la început, cle ati adus servicii 

însemnate agricultorilor mică, dându-le înlesniri în timpuri 

grele. Ma | 

Staţionarea prin tâte judeţele a ambulanţelor sanitare 

şi spitalelor rurale, cari ati început a funeţionă regulat şi 

cari se vor înmulți, ai fost primite de ţâră ca măsurile 

cele mai nimerite pentru a îmbunătăţi starea sanitară a 

poporaţiunii rurale.
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Domnilor Senator:, 
Domnilor Deputaţi, 

Fie-care an adaoge ast-fel neîncetat partea sa la con- 

solidarea Statului nostru, ridicat prin munca statornică şi 
neîntreruptă a întregului popor. 

Dar aceste resultate fericite nu s'au putut dobândi fără 
concursul luminat al Corpurilor legiuitâre, cari la timp şi 
cu înţelepciune au sciut să dea impulsiune unui mers re- 
gulat, unei desvoltări asigurate a Statului. Sunt asigurat 

că veţi completă cu aceeaşi energie şi cu acelaşi patrio- 

tism opera Domniilor-V6stre legislativă şi că veţi isprăvi 
misiunea Domniilor-V6stre precum aţi început-o, spre bi- 
nele şi fericirea scumpei n6stre patrii. 

Dumnedgeii să bine-cuvinteze lucrările D-Vstre. 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL, 

Președintele Consiliului de Ministri şi Ministru ad-interim 
la Resbel, 1. C. Brătianu; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii 
pubiice, D. Sturdza; Ministrul Justiţiei, Eug. Stătescu; 
Ministrul Afacerilor străine, M. Pherechide; Ministrul Lu- 

crărilor publice, P.S. Aurelian; Ministrul Finanţelor, C. Nacu; 

Ministrul de Interne, R. Michaii,; Ministrul Agriculturii, In- 
dustrici, Comerciului şi Domenielor, V. Gheorghian, 

Bucuresci, 15 Noembre 1887. 

Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 
Rusia concentrâză trupe la hotarele Galiției. 
La Adresele Senatului şi Camerei, Maiestatea Sa Regele răs- 

punde 
Senatului: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Simţemintele, ce exprimaţi astădi pentru Regina și pentru 

Mine cu atâta căldură, sunt o nouă dovadă că poporul 

român a r&spuns tot-deauna la iubirea și încrederea ce am 

avut într'însul, 

  

Nov. 

Li 

> 

Dec. 

1887 
15 (27) 

22 (4) 
26 (8) 

1 (13)



  

182 

1887 
Dec. 1 (13) Ințelegerea statornică, ce a existat între Corpurile le- 

giuitâre şi Guvernul Mei, este o dovadă că era simte 

că, numai prin esercițiul pacinic al libertăţilor constituționale 

și prin respectul legilor, vom asigură desvoltarea și întă- 

rirea Statului român. - 

VE mulțumim, Regina și E, de simțemintele de iubire 

şi de devotament ale Senatului, și fiți tot-deauna încre- 

dințați că tote gândurile și cugetările Nâstre sunt necurmat 

devotate iubitei N6stre Românii. 

Adunării Deputaţilor: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Fi 

Cuvintele D-Vâstre căldurâse pentru Tron şi pentru țeră 

Mai mișcat adinc. 

Reamintiţi memorabilele acte ale Adunărilor mume din 

1857, cari sunt temelia puternică pe care sa ridicat edi- 

ficiul Statului român.     In adevăr, înțelepciunea și tactul poporului ai dat acelor 

dorințe, rostite cu atâta tărie și convingere, o ființă. Păstrând 

neatins acest deposit sacru, națiunea a pășit înainte, desvol- 

tând libertăţile nâstre constituționale și îintemeiând pe dinsele 

monarchia. Ast-fel, Statul român a putut realisă în scurt 

timp progrese însemnate și însuflă tuturor încredere și 

respect. Tot ast-fel pășind înainte, viitorul nostru va fi 

asigurat. 

VE mulțumesc de reinnoirea încredințării devotamentului 

ce aveți pentru Regina și pentru Mine, și fiți siguri că 

la împlinirea datoriei voii fi în capul tuturor. 

» 4 (16) Guvernul Germaniei presintă Corpurilor legiuitOre un pro- 
ject de lege, prin care se sporesce armata cu 700.000 Gmeni,    
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Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la serviciul divin în 

biserica Sf. Nicolae din Şelari. 

Guvernul este autorisat să cumpere porumb pentru înles- 

nivea sătenilor lipsiţi de hrană. 

Se disolvă Adunarea deputaţilor şi se închide sesiunea Sena- 

tului. Nouele alegeri se fixâză pe qilele de 23, 24 și 25 Ianua- 

wie 1888 și Corpurile legiuitâre sunt convocate pe 7 Februa- 

vie st.v. 
Se promulgă legea pentru înființarea unui servicii de na- 

vigaţiune fluvială şi maritimă. 

Dec. 
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> 

1887 
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ANUL 1888 

Maiestatea Sa Regele adres6ză armatei următorul Inalt Or- 
din de di: 

Ostaşi, 

Este aprâpe un pătrar de vec de când M& găsesc în 
fruntea v6stră și, cu cât anii ati trecut, cu atât disciplina 
şi virtuțile vâstre militare v'aii atras din ce în ce mai mult 
dragostea țării şi a Mea. 

Dacă jertfele făcute de ţeră pentru întărirea 6stei sunt 
mati, voi, ostași, veţi dovedi că dinsa va fi tot-deauna 
pilda împlinirii datoriei. 

Ofiţeri, sub-ofițeri și soldați, viitorul țării fiind strins legat 
de viitorul 6stei, cugetarea și inima Mea sunt indreptate 
cu statornicie către voi și Regele vostru nu vă cere alt 
decât să aveți înrăd&cinate în suflet cinstea către steg și 
devotamentul către patrie, atât cât el are de înrădăcinată 
în sufletul S&i dragostea pentru voi. 

VE urez dar ani mulți și fericiți! 

Dat în Bucuresci, la 1 Januarte 1898. 

CAROL. 

La îelicitările Inaltului cler, ale Consiliului de Ministri şi ale 
membrilor Inaltei Curți de Casaţiune și de Justiţie, Maiestatea 
Sa răspunde:
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1888 
Rugile bisericii și urările poporului Ne-ai adus tot- lan. 1 (13) 

deauna fericirea și Ne-au sprijinit şi întărit în tâte im- 
prejurările. 

Primim dar, Regina și Ei, cu o vie mulțumire expre- 
siunea sentimentelor de dragoste și de credință, ce Ne 
exprimaţi cu atâta căldură, și dorim, din tâtă inima, ca 
anul noi să fie mănos în progrese şi lucrări folositâre 
și plin de noroc pentru scumpa nâstră Românie, pe care 
cerul să o ocrotescă și de astădi înainte. 

  
VE urez ani mulţi şi fericiți, pace şi prosperitate! 

Alegerile colegiului III de Deputaţi se termină cu biruinţa > 10 (22) 
completă a partidului naţional-liberal. 

Maiestatea Sa Negele asistă la serbarea societăţii Providența. 
La Ploesci și la Craiova se ţin întruniri electorale forte 

sgomotâse, 

16 (8) 

Maiestatea Sa Regele încuviinţâză ca vasele române din noii > 20 (1) 
construite să primâscă numele «Elisabeta», «Oltul», «Siretul» 
şi «Bistriţa». 

Se publică tractatul de pace încheiat între Germania Și Au-  . 22 (3) 
stro-Ungaria la 1879, 

La alegerile colegiului I pentru Cameră es 41 deputaţi na- » 23 (4) 
ţional-liberali și 3 din oposiţiunea-unită. 

La alegerile colegiului II pentru Cameră es 28 deputaţi na- > 25 (6) 
țional-liberali şi 5 din oposiţiunea-unită. 

Se promulgă tractatul de comerciii şi de navigaţiune în- » 29 (10) 
cheiat cu Turcia. 

Ministrul de Răsboiii dă în judecată militară pe Generalul şi tebr. 2 (14) 
pe Colonelul Maican-Dumitrescu, acusaţi că ait luat mită 
pentru furniturile armatei. ” 

Se deschide sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre prin > 1 (19) 
următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senalori, 

Domnilor Deputaţi,   
Cu un vii simţemînt de mulţumire M& aflu astădi în 

j mijlocul representanţilor naţiunii. îi 

Salutând de bună venire pe domnii Deputaţi ai nouei 

legislaturi, sunt fericit să constat, că şi de astă dată ce- 
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tăţenii aii dovedit, prin liniştea şi ordinea menținute pre- 

tutindeni în alegeri, că ei sciii preţui libertăţile garantate 

cu atâta eficacitate de instituţiunile n6stre constituţionale 

şi că ei sunt convinși că, numai prin respectarea legilor 

de către toţi, putem să desvoltăm prosperitatea şi puterile 

nostre. 

Disolvarea Camerei Deputaţilor a întrerupt sesiunea 

ordinară a Corpurilor legiuitâre. Reluând astădi cursul 

normal al lucrărilor, D-Vâstre aveţi a vă ocupă de mai 

multe legi importante, cari cer o deosebită luare aminte, 

Cea dintâiii lucrare care se impune D-Vostre, Dom- 

nilor Deputati, este budgetul. În anul acesta, el vi se pre- 

sintă pentru prima Gră întrunind la un loc tote venitu- 

vile şi tâte cheltuelile Statului. Acâstă ameliorare a de- 

venit putinci6să în urma organisării complete a adminis- 

traţiunii căilor ferate și a administraţiunii monopolului 

tutunului, cari până acum îşi aveai budgetele lor spe- 

ciale şi înscriaii în budgetul general al Statului numai 

veniturile lor netede. Buna stare a finanţelor n6stre asi- 

gurâză echilibrarea budgetului, ceea ce a fost obiectul con- 

stant al preocupării Guvernului Meit. 

In adevăr, incassările eserciţiului curent nu numai ai 

răspuns prevederilor, ci încă le-au întrecut. 

Vom put dar întîmpină tâte trebuinţele Statului numai 

cu veniturile existente. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Depulaţi, 

Suntem îndreptăţiţi a crede că silinţele ce se îac pentru 

menţinerea păcii vor isbuti şi că ea va îi asigurată spre 

binele şi fericirea. tuturor. Cu tâte aceste, fără a ne abate 

un singur moment de la calea prudentă pe care am ur- 

mat-o de la început, suntem datori, în momentele grele 

prin cari trece Europa, să ne gândim necontenit la în- 

tăvirea n6stră interidră, spre a put privi cu încredere în 

viitor. 

Paza însă cea mai bună, siguranţa cea mai puternică a 

fie-cărei ţări este unirea cetăţenilor ei. Urez din tâtă inima 

ca acest simţemînt să vă insuile pe toţi, pentru-ca noua
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legislatură să fie măndsă în râde și să corespundă legiti- 
melor aşteptări ale Mele şi ale ţării. 

Dumnedeii să lumineze lucrările D-Vâstre şi să prot6gă 
scumpa n6stră Românie. 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitore este deschisă. 

CAROL. 

Președintele Consiliului de Ministri și Ministru de Resbel, 
I. C. Brătianu; Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice, 
D. Sturdza; Ministrul de Justiţie, Eug. Stătescu; Ministrul 

Afacerilor străine, M. Pherechide; Ministrul Lucrărilor pu- 
blice, P. S. Aurelian; Ministrul Finanţelor, C. Nacu; Minis- 

trul de Interne, R. Michaiiu; Ministrul Agriculturii, Indus- 

triei, Comereiului și Domeniilor, V. Gheorghian. 

7 Februarie 1888, Bucuresci. 

Maiestatea Sa asistă la serbarea organisată de colonia fran- 
cesă pentru crearea unei șcâle. . 

Generalul Al. Anghelescu, învihovăţit ca implicat în afa- 
cerea mituirilor, demisionâză din armată. 

D-l G. Panu, condemnat pentru insulte prin presă aduse Ma- 
iestăţii Sale Regelui și fugit peste frontieră, fiind ales deputat, 

reintră în ţâră şi este arestat la Iţcani şi internat la penitencia- 
vul de la Bisericani. 

Impă&ratul Germaniei Wilhelm I înceteză din viâţă. 
D-l G. Panu e grațiat de restul pedepsei. Oposiţiunea-unită 

ține o întrunire în sala Orfeii și face ovaţiuni d-lui G. Panu. 
Maiestatea Sa Regele primesce demisiunile Ministrilor Eu- 

genii Stătescu, Radu Michaiii şi V. Gheorghian. D-l 
Dimitrie A. Sturdza trece de la Culte la Finanţe; d-l 
C. Nacu de la Finanţe la Culte şi ad-interim la Interne. D-l 
D. Giani e numit Ministru de Justiţie şi d:l N. Gane Ministru 
al Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă la Berlin, pentru a: 

asistă la înmormântarea Impăratului Wilhelm I. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Berlin, unde sunt 

primiţi de Principele Imperial al Germaniei, de Alteța Sa 
Regală Principele Leopold de Hohenzollern, de Alteţele 
Lor Principii Frideric, Wilhelm și Ferdinand de Ho- 
henzollern şi de Principele de Wied. Maiestăţile Lor ieaii 
parte la prândul familiei Imperiale, 

1888 
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La Charlottenburg se face înmormîntarea Impă&ratului W il- 
helm. 

Maiestatea Sa Regina plâcă la Neu-Wied. | 
Maiestatea Sa Regele plâcă din Berlin spre Viena. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Viena, unde e primit în gară 

de Impărat, 
Maiestatea Sa Regina sosesce la Viena, unde e primită în 

gară de Maiestatea Sa Regele și de Impă&rat. 

Maiestatea Sa Regele visit6ză museele de artă și şeâla de 
echitaţiune militară din Viena. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă din Viena, conduşi 
până la gară de Impărat şi de Principele moştenitor. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Bucuresci. 
Oposiţiunea-unită ţine a şâsea întrunire publică, care adoptă 

resoluțiunea ca să se câră Maiestăţii Sale Regelui printr'o de- 

putaţiune demisionarea Ministeriului. După întrunire se fac 
manifestaţiuni pe stradă. 

Manifestaţiunile pe stradă continuă. Manifestanţii sunt opriţi 

de gendarmi ca să trâcă la Palat și gendarmii călări curăţă 
curtea Palatului de manifestanţii cari pătrund acolo. 

Comercianţii capitalei daii un banchet la Teatrul Naţional în 
ondrea d-lui Ioan C. Brătianu. 

Manifestaţiunile pe stradă continuă. Miliția opresce mulţimea 

de a intră în curtea Metropoliei şi de a pătrunde în sala şedin- 
elor Camerei. Gendarmii călări fac o şarjă pe piaţa Bibescu. 
Uşierul Camerei N. Popovici e lovit de un glonte de revolver. 
D-nii N. Fleva şi N. Filipescu sunt arestaţi. 

In sînul Adunării Deputaţilor se ţin şedinţe f6rte sgomotâse. 
Consiliul de răsboiii condamnă pe Colonelul Maican pentru 

abus de încredere la un an închis6re şi la perderea gradului: 

In satele din jurul capitalei isbucnesce o revoltă a ţăranilor, 
cu focarul la Urziceni, care iea dimensiuni tot mai mari. 

Intreg Guvernul demisionâză. Noul Guvern (al XVIII-lea) se 
constitue în următorul mod: T. Rosetti, Președinte și Interne; 

P. P. Carp, Afaceri străine; T. Maiorescu, Culte şi Instruc- 
„ţiune publică şi ad-interim la Domenii; Al. B. Ştirbei, Lu- 
crări publice; C. Barozzi, Răsboiu; Menelas Germani, 

Finanţe; Al. Marghiloman, Justiţie. 
Maiestatea Sa Resele inspectâză şe6la de infanterie şi ca- 

valerie. 
Răsc6la ţăranilor se întinde peste judeţele Ilfov, Prahova, 

Rîmnicul-Sărat, Ialomiţa, Dimboviţa, Muscel, Vlașea și Buzăi, 
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Se închid Corpurile legiuitre prin următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Sesiunea ordinară a Corpurilor logiuitâre expiră astădi. 
Mulțumită patriotismului D-V 6stre, situaţiunea finanţiară 

a fost regulată la timp şi serviciile publice vor pute con- 
tinuă mersul lor normal. | 

In urma demisionării Cabinetului precedent, se impune 
noului Ministerii datoria constituţională de a face apel la 
țeră într'un termin cât se pâte mai apropiat, pentru a 
se manifestă libera voinţă a alegătorilor. 

Sunt încredinţat că, prin respectarea ordinei şi prin mo- 
deraţiune, ţâra va dovedi şi de astă dată deplina matu- 
ritate la care este ajunsă şi preţul ce-l pune pe o drâptă 
întrebuințare a libertăţilor publice. 
„In actuala situaţiune internă, Guvernul va luă fără întâr- 
diere şi cu t6tă energia măsurile reclamate de împrejurări. 
Întru acesta sunt în drept a comptă pe sprijinul tuturor 
Gmenilor de bine, şi Eii apelez la spiritul de concordie şi 
de prudenţă, pe care România, în momentele importante, 
la arătat tot-deauna cu cea mai mare putere. 

Domnilor Senalori, 

Domnilor» Deputaţi, 

Inainte de a ne despărţi, să ne găsim încă odată uniţi 
în dorinţa cea mai scumpă ce o avem cu toţii: 

Să trăiască şi să prospere România! 

Ti declar sesiunea Corpurilor legiuitâre închisă. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, 
Teodor Rosetti; Ministrul Afacerilor străine, P. P. Carp; 

Ministrul Cultelor şi al Instrucțiunii publice şi ad-interim 
la Agricultură, Industrie, Comerciii și Domenii, T.Maiorescu; 
Ministrul Lucrărilor publice, A. B. Ştirbei; Ministrul de 
Resbel, General C. Barozzi; Ministrul de Finanţe, Menelas 
Gormani; Ministrul de Justiţio, Al. Marghiloman. 

1398 Aprilie 3. 

Se ratifică convenţiunea încheiată la 25 Novembre (7 Decem- 
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bre) 1887 între România și Austro-Ungaria pentru stabilirea 
definitivă a liniei fruntariilor ce despart ambele State. 

Răsc6la ţăranilor este în descrescere. 
In locul batalionului de dorobanţi din Dobrogea se înfiin- 

țâză un regiment compus din două bataliGne. 
Se promulgă legea, prin care se pun la disposiţiunea Guvernu- 

lui 8 mili6ne lei pentru continuarea lucrărilor de fortificaţiune. 
Se promulgă legea, prin care fabrica de pulbere de la Lă- 

culeţe trece în proprietatea Statului. 

Un comunicat al Guvernului constată că în tOte judeţele re- 
voltate s'a restabilit liniştea. 

Se înfiinţâză un comitet consultativ pentru arma artileriei. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la ședința solemnă a 

Academiei Române. Maiestatea Sa Regele dăruesce Academiei 

operele poetei Carmen Sylva. 
Maiestatea Sa Regina visitâză şe6la centrală de fete. 
Maiestatea Sa Regele asistă la inaugurarea marelui clopot 

restaurat de la Metropolia din capitală. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Sf. Gheorghe re- 

gimentele ? și 6 de artilerie. 
Guardul municipal de accise Preda G. Fântânaru trage 

două focuri de puşcă spre ferestrele bibliotecei Palatului Regal, 
pe când Maiestatea Sa Regele se află într'o cameră de alăturea. 

Maiestatea Sa Regele adres6ză Președintelui de Consilii ur- 
măt6rea scris6re: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Cu prilejul întîmplării de luni sera am primit cele mai 

căldurâse manifestări din tâtă țera şi am constatat cu 

adincă recunoscință că, și astă dată, toți Românii, fără 

deosebiri de vedere, sai grăbit a arătă Tronului simțe- 

mintele lor de devotament. 

Cu cât acea întimplare însăși a fost de mai puţină în- 

semnătate, cu atât sunt mai mișcat de semnele de dra- 

goste ce Mi sai arătat întrun număr așă de mare din 

tote orașele și județele României. ” 

Te rog să exprimi în numele Mei mulțumirile Mele 

cele mai vii și să le aduci la cunoscința tuturor. Sunt 

fericit de câte-ori Imi este dat a vede că, precum Ei
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Mi-am pus tâtă iubirea și tâtă încrederea în poporul ro- 

mân, asemenea țera întregă își îndrepteză iubirea și în- 

crederea ei spre Mine. 
CAROL. 

DBucuresci, 28 Aprihe 1988. 

Se descliide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 
“ Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă pe poligonul de la 
Cotroceni la concursul general anual de tragere în ţintă. 

Diua de 10 Maiii se serbâză în modul obicinuit. La prândul 
de la Palat, Maiestatea Sa Regele ridică următorul toast;: 

Sunt 22 de ani de când am fericirea de a fi în fruntea 

țerii; vremea acesta este o clipă în vicța unui popor, un 

drum îndelungat însă de străbătut pentru un om asupra 

căruia apasă neincetat o mare r&spundere și multe griji. 

Cu tâte că Mi-am tras de la început calea cea dreptă. 

adese-ori M'aș fi rătăcit, fără buna povățuire a fruntașilor 

țerii, cari Mai sprijinit cu credință și dragoste în acest 

şir de ani ai Domnirii Mele. V&d dar astădi împrejurul 

Mei cu un simțemiînt de vie recunoscinţă pe toți aceşti 

bărbați patrioți, cari au adus câte o petră la clădirea 

ridicată printr'o muncă statornică ca adăpost al nemului 

românesc. 

Din nefericire, lipsesc mulți din vrednicii-Mei consilieri, 

trecuţi în o vicță mai bună, | 

Dea Dumnedeiă ca temeliile acestei clădiri să fie așă 

puternice, ca nici o sguduire, nici o furtună să le pâtă 

sfărâmă. 

Statul român sa desvoltat și întărit cu jertfe însem- 

nate, cu lupte adesea amare și violente, cari ai putut 

semenă discordia. 

Să uităm trecutul în partea sa aspră.:Românul însă are 

inimă caldă, un sentiment care împărtășesc deplin cu dinsul. 
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Să uităm dar și să privim numai înainte, avend un 

singur gând, o singură ţintă, sfinta datorie de a păzi 

vatra strămoșescă de tâte primejdiile cari o înconjoră. 

lată idealul nostru, pentru care trebue să trăim, să mun- 

cim și să luptăm toți impreună. Aci nu pot fi deosebiri 

de vedere. Noi toţi suntem slujbași credincioși ai patriei, 

gata a închină puterea n6stră, vicța n6stră, pentru dinsa. 

O ţeră, în care toți fiii s&i sunt uniţi, nu pere; nu pote 

fi dar vrăjmășie, un cuvint care nu trebue să găsescă 

loc în. istoria n6stră. 

Unirea este tăria; cu acestă frumâsă devisă, vom în- 

frânge tâte greutăţile, ne vom asigură un viitor liniștit 

și fericit. 

Urând din tot sufletul ca dorința Mea exprimată în 

fața D-Vâstre să se împlinescă, ridic acest pahar în să- 

nătatea și în amintirea acelora cari ai lucrat împreună 

cu Mine în cursul acestor 22 de ani la desvoltarea și la 

propășirea poporului român, sigur fiind că M& veţi încun- 

jură cu aceeași dragoste, cu aceeași rîvnă și în timpul 

Domnirii pe care cerul Mi-o va dărui încă. 

Să trăiască scumpa n6stră Românie! 

Maiestatea Sa Regele visitâză Arsenalul armatei. 

Maiestăţile Lor Regele şi' Regina asistă la alergările de cai 
orgânisate de Jockey-Club. 

Maiestatea Sa Regele visiteză linia de forturi din jurul Bu- 

curescilor. 
Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză regimentul 1 de geniu. 

Maiestatea Sa Regele inspeetâză în tabăra de la Cotroceni 
pe recruţii regimentului 6 de dorobanţi. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză pe platoul: de la Ţurlâia 

regimentul 21 de dorobanţi. 
Impăratul Frideric al Germaniei încetâză din viâţă. 
Ministrul Afacerilor străine P. P. Carp este însărcinat cu 

interimul Ministeriului Agriculturii, Industriei, Comerciului și
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Domeniilor, ce-l avuse până aci Ministrul Cultelor T. Maio- 
vescu, 

Ducele de Nassau sosesce la Castelul Peleș, unde se află 
Curtea regală, 

Comitele de Schlieffen sosesce la Sinaia, pentru a anunţă 
Maiestăţii Sale Regelui suirea Împăratului Wilhelm II pe tro- 
nul Germaniei, 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Maiestatea Sa Regina și de 

Ducele de Nassau, inspectâză batalionul 2 de vînători, sta- 
ționat în Sinaia, 

Ducele de Nassau plâcă din Sinaia în Germania. 
Maiestăţile Lor Regele şi Rogina plâcă în străinătate la băi. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Grăfenberg. 
Maiestatea Sa Regina sosesce în insula Sylt. 
A. S. R. Principele Leopold de Hohenzollern sosesce la 

Griăfenberg. 
Maiestatea Sa Regina, părăsind insula Sylt, sosesce la Neu- 

Wied, 

Maiestatea Sa Regina plâcă din Neu-Wied. 
Maiestatea Sa Regele plâcă din Griăfenberg și se întîlnesce 

la Oderberg cu Maiestatea Sa Regina. Maiestăţile Lor continuă 
călătoria spre Sinaia, unde sosesc a doua di. 

Se serbâză la Sinaia aniversarea luării Griviței, de faţă cu 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina. La masă, Maiestatea Sa Regele 

ridică următorul toast: 

Cu vie mulțumire serbăm aniversarea de la Griviţa iarăși 

în mijlocul batalionului 2 de vinători, al cărui nume este 
așă de strîns legat cu acestă strălucită isbândă. 

Astădi sunt 11 ani de când vitejia vinătorilor a sfă- 

râmat resistența inverșunată a vrăjmașului, învingend tote 

pedicele sub o plâie de glânțe, cari asvârliau mortea în rîn- 

durile năvălitorilor. Neuitat trebue să rămână dar în min- 

tea și inima vstră acest fapt măreț, căruia datorați stră- 
lucirea «Stelei României» de pe stegul vostru, ca semn 
statornic al voiniciei fraților voștri. 

Diua de 30 August va fi vecinic o dată scumpă pen- 
tru oştire, care, primind botezul de foc în o luptă așă de 
grea și sângerâsă, și-a dobândit un loc vrednic printre 
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tâte armatele. Datoria nâstră, silința n6stră este ca să 

păstrăm ce am câștigat cu multe jertie pe câmpul de 

onâre și ca să muncim neîncetat, spre a rămâne la înăl- 

țimea renumelui nostru și a r&spunde la încrederea ce 

țera pune în puterea sa militară. Sigur fiind că armata 

va fi de-apururea fala României, ridic acest pahar în ono- 

rul batalionului 2 de vinători și în amintirea eroilor că- 

duţi, strigând din tot sufletul: Să trăiască scumpa Mea 

armată! 

La felicitările Ministrului de Răsboiii, Maiestatea Sa răspunde 

prin următârea telegramă: 

Din Castelul Peleş, la 1 Septembre 1888. 

Am primit cu vie mulțumire urările ce Ne adresați Re- 

ginei și Mie cu ocasia serbării dilei de 30 August, și sun- 

tem pe deplin încredințaţi că armata va sci a aptră în 

ori-ce împrejurări ţera și Tronul. 
CAROL. 

Regina Natalia a Sârbiei sosesce pentru o i la Castelul Peleş. 

Se publică în «Monitorul Oficial» mai multe proiecte de legi 

drept program politic al Guvernului. | 

Archiducele Albrecht sosesce la Bevlin şi face o visită Im- 

păratului Germaniei. 

Archiducele Carol Ludovic şi Archiducesa Maria Te- 

resia sosesc la Castelul Peleș. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Archiducele Carol Ludo- 

vie, inspoctâză batalionul 2 de vînători. 

Arehiducele Carol Ludovic şi Archiducesa Maria Te- 

vesia se întorc la Viena. 

Corpurile legiuitâre sunt convocate spre a fi disolvate prin 

urmăţorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

V'am convocat în sesiune extraordinară pentru a vă 

îneunoseiinţă că, precum am anunțat în Mesagiul Meit de
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la 3 Aprilie trecut, un noii apel la ţâră devenind necesar, 
Corpurile legiuitâre urmâză a fi disolvate. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Inter ne, 
T. Rosetti; Ministrul Afacerilor străine şi ad-interim la Agri- 
cultură, Industrie, Comercii şi Domenii, P. P. Carp; Ministrul 
Cultelor şi Instrucțiunii publice T. Maiorescu; Ministrul 
Lucrărilor publice, Al. B. Știrbei; Ministrul de Resbel, Ge- 
neral C. Barozzi; Ministrul de Finanţe, M. Germani; Mi- 
nistrul de Justiţie, AL. Marghiloman. 

Guvernul publică în «Monitorul Oficial» un apel către ale- 
gători. 

Alteța Sa Principele de Wied sosesce la Castelul Peleş. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina, însoţiţi de Alteța Sa Prin- 

cipele de Wied, asistă la manevrele Corpului II de armată pe 
platoul de la Câmpina. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina, însoţiţi de Alteța Sa Prin- 
cipele de Wied, sosesc lă Băicoiă, unde se continuă manevrele. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteța Sa Prin- 
cipele de Wied, sosesc la Ploesci, unde primesc defilarea Cor- 
pului II de armată. Maiestatea Sa Regina și Alteța Sa Prin- 
cipele de Wied se întorc la Sinaia. Maiestatea Sa Regele plecă 
la Bucuresci, pentru a întîmpină pe Principele de W alles, şi 
os întrece împreună cu acesta la Sinaia. 

Imp&ratul Wilhelm II al Germaniei sosesce la Viena. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Maiestatea Sa Regina, de AL- 

teța Sa Principele de Wied şi de Pr incipele de W alles, inspec- 
teză batalionul 2 de vinători. Principele de Walles plâcă din 
Sinaia, pentru a se întârce în Anglia. 

Imp&ratul Wilhelm II al Germaniei sosesce la Roma. 
Alegerile tuturor colegiilor pentru Corpurile legiuitâre dai 

o mare majoritate liberal-conservatâre. 
Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfîntului Sinod. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Principele de Wied, 

sosesce de la Sinaia la Bucuresci. 
Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagiii 

Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Sunt fericit de câte-ori M& aflu în mijlocul aleşilor na- 
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ţiunii, şi cu o vie mulţumire deschid acâstă primă sesiune 
a nouei legislaturi. 

Concursul D-Vâstre, tot-deauna bine-venit, este astădi 

cu atât mai preţios, cu cât sunteţi mai de curînd eşiţi din 

alegerile generale şi prin urmare în cunoscinţa adevăra- 

telor trebuinţe ale ţării, 
Proiectele de legi, ce Guvernul Meii le crede menite a 

răspunde acelor trebuinţe în ordinea economică, judiciară 

şi administrativă şi cari vor fi supuse deliberărilor D-V6- 

stre în decursul acestei legislaturi, aii fost publicate la 

timp, pentru-ca toţi să-şi pâtă formă convingerea asupra 

lor, după o matură chibzuinţă. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Depulafţi, 

Constat cu fericire că relaţiunile nâstre cu Puterile străine 

sunt din cele mai îmbucurătore. 

Politica prudentă, ce un patriotism luminat a însuilat 
tuturor partidelor, dovedesce că Regatul României este 
un element puternic de liniște şi de siguranţă. In acâstă 

atitudine corectă stă pentru noi garanţia, că ne vom bu- 

cură ca până acuma de încrederea Puterilor celor mari 

şi de amiciţia sinceră a vecinilor noştri din Peninsula Bal- 

canică şi ast-fel nu vom compromite întru nimic sforţă- 

rile acelora, cari caută a deslegă cestiunile pendinte fără 

sguduiri violente şi a ne asigură pacea de care avem tre- 

buinţă pentru desvoltarea iubitei n6stre ţări. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Cele mai importante şi mai urgente obiecte ale desba- 

terilor D-Vâstre în sesiunea presentă sunt: legea pentru 
înstrăinarea unor părți din bunurile Statului în folosul 
ţăranilor şi legea modificătâre pentru toemelele de lucrări 

agricole. Aceste legi vor contribui în măsură largă la îm- 
bunătăţirea s6rtei sătenilor, vor linişti în același timp unele 

spirite rătăcite şi vor introduce o mai mare echitate în 

raporturile dintre proprietari și săteni, spre binele şi al 

unora şi al altora.
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Sunt încredinţat că, pentru acâstă lucrare de cea mai 
mare însemnătate, Guvernul Mei va găsi în D-Vostre 
sprijinul experienţei şi al unei înțelepte îngrijiri. 

In ceea ce privesce finanţele, preocuparea de căpetenie 
a Guvernului ca şi a D-Vâstre este dea asigură echilibrul 
budgetului întrun mod real și temeinic. 

Cheltuelile publice cu greii s'ar put6 reduce, fără a îm- 
pedecă desvoltarea normală a diferitelor servicii ale Sta- 
tului şi, pe de altă parte, trebuesc acoperite golurile ce s'a 
dovedit că lasă unele evaluări exagerate. Cu t6te aceste, 
Guvernul crede că va pută îndeplini tâte cererile momen- 
tului prin remaniarea în condițiuni mai echitabile şi tot 
de-odată mai producătâre a unora din impositele existente, 
fără a sdruncină echilibrul budgetar. 

Menţinend ast-fel sareinele publice pe cât a fost cu pu- 
tinţă în limitele actuale, Guvernul a căutat să întemeieze 
acestă situaţiune pe o basă solidă şi, pentru viitor, să păzâscă 
ordinea cea mai rigurâsă în operaţiunile tesaurului şi să 
veghieze ca t6te instituţiunile nâstre de credit să funcţioneze 
în marginele şi în scopul.ce le sunt destinate prin legile 
înfiinţării lor. 

Spre acesta, pe lângă alte măsuri de mai mică impor- 
tanță, Guvernul vă va supune proiectele de legi pentru 
transformarea dării căilor de comunicaţiune întrun imposit 
proporţional pe categorii, ceea ce va permite a se desființă 
taxa de 5%, asupra funcţionarilor, pentru schimbarea mo- 
dului de percepere a taxci asupra rachiurilor din fructe, 
prelevându-se acâsta pe hectar, şi pentru reducerea, în com- 
pensaţiune, a taxei asupra spirturilor din cereale, pentru 
stingerea deficitului Cassei pensiunilor, şi în fine proiectul 
pentru retragerea biletelor ipotecare de la Banca Naţio- 
nală, ca o primă măsură în scopul de a consolidă valbrea 
monetei fiduciare şi de a face să dispară agiul asupra 
aurului. 
„Ministrul Justiţiei vă va presintă mult aşteptata lege pen- 

tru organisarea 'judecătorescă, prin care se întinde de.- 
o-camdată inamovibilitatea la Curțile de apel, la preşedinţii 
de tribunale şi la judecătorii de instrucţiune. Rămâne ca 

mai târgiii să se aplice acelaşi principii de lege la tâte 
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organele justiţici şi tot de-odată să so sporâscă retribuţiu- 

nea magistraţilor. 

In administraţiunea judeţână şi comunală, experiența a 

dovedit că legile actuale nu dai un control îndestulător asu- 

pra întrebuinţării resurselor disponibile. Până când nouele 

legi, ce sunt în studii, vor put să fie presentate, veţi av6 

a vă ocupă de situaţiunea finanţiară a unora din acele cor- 

puri administrative, cari din causa legislaţiunii actuale ai 

văqut scăgând resursele lor în mod simţitor, sau cari, prin 

gestiunea lor din trecut, s'au împovărat peste măsură, fără 

ca resultatele obţinute să corespundă sacrificiilor făcute. 

Lucrările publice în curs de esecutare ai urmat mei- 

sul lor regulat şi sperăm că în anul viitor Galaţii şi Bră- 

ila vor avâ instalări la înălțimea porturilor celor mai bine 

organisate. 

Guvernul, luând în mâna sa esploatarea linică ferate 

Iţeani-Roman-Botoşani-Lași, va pute realisă, prin o admi- 

nistrare mai eftină, o economice destul de considerabilă în 

comparare cu trecutul. 
România, până astădi, a consacrat resurse însemnate 

la construirea de drumuri de fer; acâstă operă trebue 

condusă mai departe, dar tot de-odată cere imperios să fie 

completată printi”o împreunare de şosele, cari, lipindu-se 

de drumurile de fer, să mârgă în tote direcţiunile, să stringă 

şi să transporte produsele pămîntului. 

Resultatul dorit însă, de a av6 o reţea întrâgă de căi îc- 

vate și de şosele tindând către unul şi acelaşi scop, re- 

clamă un plan bine studiat şi cu rigâre esecutat. 

Mai multe proiecte de legi vi se vor presintă pentru 

acest sfîrşit, prevădând şi mijlocele de plată, cari, fără a 

împovără tesaurul, să-i permită a realisă acâstă operă im- 

portantă din tote punctele de vedere. 

De departamentul Cultelor și al Instrucțiunii publice se 

vor supune desbaterilor D-Vostre legile pentru întinderea 

învăţămîntului real şi pentru numirea membrilor corpu- 

lui didactic la şcâlele primare. Sfintul Sinod, precum şi o 

comisie specială, se ocupă a propune măsurile necesare 

pentru îmbunătăţirea posiţiunii clerului de mir. Indată ce 

aceste lucrări vor fi terminate, se vor presintă Corpuri- 

lor legiuitâre.
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Nu putem decât a ne felicită cu toţii de progresele şi 

de desvoltarea constantă a armatei, graţie deosebitei so- 
licitudini a ţării, care nu a cruțat nică un sacrificiu când 

a fost vorba de înarmarea şi întărirea ei. 

Şi de astă dată ţâra va dovedi că scie să îngrijescă de 
s6rta oşștânului român, de a cărui abnegaţiune şi devo- 

tament fără margine a fost pururea încredinţată, încuvi- 

inţând mijl6cele spre a îmbunătăţi, pe de o parte, instruc- 
țiunea şi echipamentul armatei, şi spre a pune, pe de alta, 
prin o nouă lege a pensiunilor militare, răsplata mai în 

raport cu jertfele ce ostaşii sunt chemaţi a aduce în lunga 

lor carieră. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi. 

Precum vedeţi, trebuinţele ţării cer de la D-Vâstre cea 
mai încordată activitate. 

Nu M& îndoese că veţi pune tâte stăruinţele pentiu a 
răspunde la legitima aşteptare a naţiunii care va ales 
şi pentru a duce mai departe opera de progres începută 

de generaţiunile trecute. Organisarea temeinică a ţării în 

lăuntru şi ocrotirea ci de ori-ce pericole esto cugetarea 

comună în care s'aii întîlnit şi se vor întîlni toţi fiii prea 

iubitei n6stre patrii. 

Dumnedeii să bine-cuvinteze lucrările D-Vstre. 

Sesiunea Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL. 

Președintele Consiliului de Ministri și Ministru de Interne, 
T. Rosetti; Ministrul Afacerilor străine şi ad-interim la 
Agricultură, Industrie, Comercii și Domenii, P. P. Carp; Mi- 

nistrul Cultelor și Instrucțiunii publice, T. Maiorescu; Mi- 
nistrul Lucrărilor publice, Al B. Ştirbei; Ministrul de Res- 
bel, General C. Barozzi; Ministrul de Finanţe, M. Ger- 
mani; Ministrul de Justiţie, A. Marghiloman. 

Bucuvesci, 1 Noembre 1888. 

Alteța Sa Principele de Wied se întârce în Germania. 
In urma constituirii Corpurilor legiuitâre, Guvernul demisio- 

n6ză și noul Guvern (al XIX-lea) se formă&ză în următorul mod: 
T. Rosetti, Președinte al Consiliului (fără portofolii), G, Ver- 
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nescu, Justiţie; G. Manu, Răsboiui p. P. Carp, Afaceri 

străine; Al. Lahovari, Domenii; T. Ma iorescu, Culte și 

Instrucţiune publică; Al. B. Știr i Interne; M. Germani, 

Finanţe; AL. Marghiloman, Lucrări publice. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la inaugurarea nou- 

lui edificii al spitalului Colțea. 

Aniversarea luării Plevnei se serbeză printr”o ceremonie 

religi6să şi militară. La prânqul de la Palat, Maiestatea Sa 

Regele ridică următorul toast: 

In fie-care an ne amintim cu vie recunoscință de ani- 

versarul luării Plevnei, ca o dată scumpă și de îndoit preț 

pentru noi; ea însemneză pentru țeră consacrarea nea- 

târnării sale, pentru oştire o biruiință strălucită, pentru 

amindouă renascerea vremurilor glorisse, redeșteptarea 

virtuţilor răsboinice. Prin luptele sângerâse din Bulgaria, 

România a câștigat simțemintul tăriei sale şi sa ridicat 

la o posiţiune așă de însemnată, că putem fi mindri de 

acesta. Insăşi responsabilitatea nostră sa mărit, așteptările 

și cerințele au crescut; deci armata are stintă datorie de 

a răsplăti prin o muncă neobosită și statornică tote jert- 

fele pe cari țera a făcut și va face încă pentru desvol- 

tarea și întărirea sa militară. Sigur fiind că patria va găsi 

în fie-care ostaș român un apărător îndrăsneț şi devotat, 

urez din tot sufletul scumpei Mele armate fericire şi pro- 

pășire. 

Să trăiască armata! 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde : 

Domnule. Preşedinte, 
Domnilor Senatori, 

Primesc cu cea mai vie plăcere Adresa Senatului și sunt 

forte simţitor la asigurările de dragoste şi credință ce 

D-Vâstre Imi exprimaţi în termini așă de -călduroși în 

numele acestui înalt corp.
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Cu o adevărată satisfacțiune constat că Guvernul Mei 

se pote răzimă pe sprijinul luminat al Senatului, care 

promite a se ocupă cu cea mai mare băgare de semă 

de proiectele de legi menite a îmbunătăți diferitele ra- 

mure ale administraţiunii Statului și a deslegă cestiunile a 

căror resolvare țera o aşteptă cu nerăbdare. Sper că 

D-Vâstre veţi găsi în acestă frumâsă activitate pentru 

binele obştesc vn teren comun de înțelegere și veţi con- 

tribui ast-fel la lățirea spiritului de concordie, atât de do- 

rită pentru o lucrare roditere. 

Sunt incredințat că ne vom întilni tot-deauna în același 

simțemint de devotament către patrie, spre a săvirși îm- - 

preună opera de consolidare și de întărire la care suntem 

chemaţi cu toții a conlucră. 

VE mulțumesc încă odată, atât în numele Mei cât și 

in numele Reginei, de simțemintele de iubire ce Ne ex- 

primați, și ne unim cu D-Vâstre în tâte urările pentru 

fericirea scumpei nostre Românii. 

Maiestatea Sa Regele asistă la sf. liturghie în biserica Sf. 
Nicolae din Şelari. 
Curtea de Casaţiune condamnă pe Generalul Al. Anghelescu 

pentru mită la 3 luni de închis6re, 5000 lei amendă, 25.000 lei 
despăgubire şi la perderea gradului. 

Maiestatea Sa Regele visitză Ateneul Român. 
Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 
La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele r&s- 

punde următârele : 

Domnule Președinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Am ascultat cu o deosebită mulțumire Adresa Adu- 

nării legiuitore și primesc cu recunoscință expresiunea 

sentimentelor de devotament, precum și bunele urări ce-Mi 

aduceți cu acest prilegii. 

Dee. 

1888 
4 (16) 

6 (8) 

7 (19) 

9 (21) 
10 (22) 
11 (23)



  

  

        

Dec. 11 (23) 

î 

9 

1888 

22. (3) 

24 (6) 

202 

Spiritul înțelept și patriotic, de care Representaţiunea 

naţională se arată însufiețită, este pentru Mine o dovadă 

că Guvernul Meă va găsi în D-Vâstre un sprijin puternic 

și luminat pentru a asigură acel mers bine cumpănit al 

trebilor publice, pe care-l cere neapărat propășirea po- 

litică și economică a țării. 

Mai ales așezarea pe o temelie solidă a mijlâcelor Sta- 

tului, ce se va datori înțeleptei D-Vâstre chibzuințe, ne 

va conduce cu mai mare siguranță la acel țel dorit de 

toți. 

Numai prin o strinsă înțelegere între Cameră și Gu- 

vern se vor pute înlătură greutăți și resolvi diferitele ce- 

stiuni, a căror regulare va fi primită cu o adeverată sa- 

tisfacțiune de către țeră. Ast-fel, România, unită și liniștită 

în lăuntru, îşi va păstră renumele dobândit în afară. 

Mulţumindu-v€ încă odată și în numele Reginei pentru 

simțemintele de dragoste ce-Mi exprimați, urez din tot 

sufletul ca lucrările D-Vâstre să aducă râdele cele mai 

bogate pentru viitorul și fericirea scumpei nostre patrii. 

_ Arangiamentul comercial provisoriii cu Francia se prelun- 

gesce din noi până la 1 Iulie 1889 st. n. 
Se pun la disposiţiunea Guvernului 26 miliGne lei pentru plata 

biletelor ipotecare emise în virtutea legii din 12 Iunie 1877. 

Se amnistiază toţi locuitorii răsculați în primăvară în di- 
strictele Ilfov, Prahova și Ialomiţa.



  
  

ANUL 1889 

Maiestatea Sa Regele adres6ză armatei următorul Inalt Ordin 

de di: 

Ostaşi, 

V'aţi atras încrederea țerii și a Mea prin disciplina şi 

împlinirea datorici către patrie și Tron. 

Urmaţi fără șovăire pe acestă cale, arătând ast-fel că 

sunteți demni de recunoscința țării și că jertfele ce s'a 

făcut pentru armată nu sunt zadarnice. 

Ei, din parte-Mi, vă păstrez neschimbata Mea dragoste 
A . 

și îngrijirea cea mai vie ce pururea am pentru scumpa 

Mea armată. 

Ofiţeri, sub-ofițeri şi soldaţi, vă urez ani mulți și fe- 

riciți ! 

Dal în Bucuvescă, da 7 Januarie 1989. 
CAROL. 

La felicitările Inaltului cler, ale Consiliului de Ministri şi ale 

altor autorităţi superi6re, Maiestatea Sa răspunde: 

La începutul anului, întâiul Mei gând se îndrepteză 

spre scumpul Mei popor, a cărui fericire este în fruntea 

tuturor dorințelor și silințelor Mele.' Rog pe Dumnedeie 

ca să păzescă țcra n6stră în anul acesta de tote neca- 

lan. 
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zurile şi să-i dăruiască o desvoltare liniștită, îimpăcând di- 

feritele aspiraţiuni. Să dea cerul ca speranțele Mele și 

căldurâsele urări cari fac pentru D-Vâstre și pentru toți 

Românii fără deosebire să fie implinite. Mulțumindu-vE 

din tot sufletul de bunele felicitări și de. dovedile de dra- 

goste ce Ne aduceți, Reginei și Mie, la reinnoirea anului, 

vă salut după obiceiul strămoșilor, dicendu-vă: La mulți 

ani și cu Dumnedei înainte ! 

Camera respinge cu 110 contra 56 voturi moţiunea pentru 
înfiinţarea de port-franc în Brăila și Galaţi. Partidul conser- 
vator se desbină şi 4-l Lascar Catargiu, Președintele Ca- 
merei, împreună cu Vice-Preşedintele N. Blaremberg, demi- 

sion6ză. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la serbarea societăţii 

de binefacere Elisabeta. | 
Guvernul publică o ordonanţă contra comerciului de icne 

rusescă. 

Archiducele Rudolf, moștenitorul tronului austro-ungar, 

încetză din visță în urma unei îngrozitore nenorociri. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la parastasul oficiat 

în catedrala catolică pentru sufletul răposatului Principe Im- 

perial Rudolf al Austro-Ungariei. 
Propunerea deputatului N. Blaremberg și a altor 21 co- 

legi ai săi, pentru a se da în judecată Guvernul loan Brătianu 

şi a se institui o anchetă, e adoptată de Cameră cu 101 voturi 

contra 41. | 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la serbarea societăţii 

Furnica. 
Maiestăţile. Lor Regele și Regina asistă la serbarea societăţii 

Obolul. 
Se promulgă convenţiunea încheiată cu compania căilor fe- 

rate Lemberg-Cernăuţi-laşi la 10 (22) Ianuarie 1889 pentru re- 

gularea esploataţiunii acelor linii de către Guvernul român. 

Regele Milan al Sârbiei abdică în fav6rea fiului săi mi- 
nor Alexandru, pentru care se institue o Regenţă. 

Maiestatea Sa Regele presidâză şedinţa Societăţii Geografice 

Române. 
Maiestatea Sa Regele asistă la o conferinţă a Cercului militar. 

Senatul votEză în unanimitate o moţiune pentru a înscrie 

în apelul săi nominal pe al doilea fiă al Alteţei Sale Regale



  

    

205 

Principelui Leopold cu tilul: Alteța Sa Regală Ferdinand 
Principe al României, Moștenitor presumptiv al Cor6nei. 

Maiestatea Sa Regele asistă la o conferinţă în localul Şcâlei 
de poduri şi şosele. 

Un Decret Regal confirmă Alteţei Sale Principelui Ferdi- 
nand de Hohenzollern, Moştenitorul presumptiv al Co- 
rOnei României, titlul «Alteță Regală Principe de România». 

Maiestatea Sa Regele asistă la experienţele făcute în Ar- 
senalul armatei cu mitraliesa Maxim. 

Se deschide Guvernului un credit de 7.848.000 lei pentru cum- 
părare de vagâne, îmbunătăţirea gărilor şi construcţiuni pe li- 
niile căilor ferate. 

Se modifică legea asupra băuturilor» spirtâse. 
La notificarea, pe care Președintele Senatului o face Alteţei 

Sale Regale Principelui Ferdinand despre înscrierea sa în 
apelul nominal al Senatului, Alteța Sa Regală răspunde din Can- 

nes prin următ6rea seris6re: 

Domnule Președinte, 

Am primit cu o vie satisfacţiune scris6rea D-V6stre, prin 
care m'aţi încunosciinţat că Senatul român, în ședința de 

la 14 Martie curent, ma înscris, conform art. 76 al Con- 

stituţiunii, ca Moștenitor presumptiv al Cornci în lista 
membrilor ai acestui înalt corp. 

Imi fac o plăcută datorie a răspunde la comunicarea 

D-Vâstre că ieaii act cu vie mulţumire de hotărîrea luată 

de acâstă adunare, la ale căreia lucrări voii fi fericit de 

a luă parte. In curînd mă voii reîntâree în România şi 

ast-fel voii av ocasiunea de a vă exprimă personal, atât 

D-Vâstre, Domnule Preşedinte, cât şi tuturor Domnilor 

Senatori, colegii mei, recunoscinţa şi bucuria de care sunt 

cuprins pentru acest act, a cărui amintire va fi pururea 

scumpă inimii mele şi care tot de-odată îmi impune obli- 

gaţiuni atât de mari către ţâră, către Regele, scumpul meit 
unchii, şi către Regina, care mi-a dat tot-deauna dovedi 
de adevărată afecţiune şi pe care nu voiit încetă a o privi 
şi a o iubi ca o mamă. 

In aşteptarea dilei fericite de a mă găsi în mijlocul 

D-V 6stre, fiţi bine convins, Domnule Preşedinte, că tâte ac- 
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tele mele vor fi însufleţite de cea mai adîncă iubire către 

patrie, pe care mă voii sili a o servi din t6te puterile 

mele, luând drept călăuză pilda marilor săi Domni din 

tvecut, inspirându-mă de frumâsele amintiri ce ai lăsat 

şi având neîncetat sub ochi nobilele exemple ale Regelui 

Carol ] şi ale Reginei Elisabeta; ast-fel, sper a corespunde 

încrederii şi aşteptărilor poporului român. 

Hotărîrea Senatului mi-a fost cu atât mai plăcută, că a 

fost luată în diua aniversară a proclamării Regatului, care 

a încoronat independenţa ţării, datorită sângelui generos 

al acestei viteze armate, în rîndurile căreia sunt mîndru 

de a mă prenumără. 

Vă rog, Domnule Preşedinte, să primiţi pentru D-Vostre 

şi pentru toţi Domnii membri ai Senatului, de-odată cu căl- 

duvâsele mele mulţumiri, şi expresiunea sentimentelor mele 

de înaltă stimă. 

Ferdinand 
Principe al României, 

Moştenitor presumptiv al Corânci. 

Cannes, 27 Martie 1889. 

Guvernul demisionâză. Noul Guvern (al XX-lea) se form6ză 
ast-fel: Lascar Catargiu, Preşedinte și Interne; G. Ver- 

nescu, Finanţe; G. Manu, Răsboii; Al. Lahovari, Afa- 
ceri străine şi ad-interim la Lucrări publice; N. L. Gherasi, 
Justiţie; C. Boerescu, Culte și Instrucţiune; Gr. Păucescu, 

Domenii. 
Ministrul Președinte L. Catargiu declară în Cameră, r&s- 

pundând la o interpelare, că România trebue să urmeze o po- 

litică de neutralitate. | 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la ședința solemnă a 

Academiei Române. 
Maicstatea Sa Regele inspoctâză la casarma Malmeson ro- 

gimentul 1 de roșiori. 
Se promulgă legea pentru înstrăinarea bunurilor Statului 

şi r&scumps&rarea embaticurilor. 
Se institue fondul de reservă al căilor ferate române. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina visiteză Institutul bacte- 
riologic. - ” 
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Maiestatea Sa Regele adresâză Președintelui Consiliului de 
Ministri următârea seris6ro: 

ie 

Scunpul Mei Președinte al Consiliului, 

Una din gândirile de căpetenie ale Domniei Mele este 

întărirea și propășirea poporului. Tâte Guvernele cari ati 

fost la cârma Statului ai avut acestă patriotică îngrijire 

și ele ai înfăptuit, pe cât le-a stat prin putință, îmbu- 
nătățiri privitre la starea muncitorului de pămînt. 

Prin noua lege pentru înstrăinarea bunurilor Statului și “ 
rescumpărarea embaticurilor, votată de Corpurile legiui- 
tOre, o netăgăduită dovadă sa dat cât de adincă e dra- 
gostea și interesul ce țera, al cărui isvor temeinic de bo- 
găție e plugul, pune întru a asigură plugarului român 
mijlOce de traii și de înavuţire. 

Acestă lege este o lucrare însemnată și prevădătăre; 

tot de-odată ea este și o dulce mângâiere pentru sufletul 
Mei, că de 23 de ani, de când ME aflu pe Tron, cu cât 

am cunoscut, cu atât am iubit mai mult pe sătenul ro- 

mân, vitez pe câmpul de răsboiu, neobosit la muncă în 

timp de pace. 

Doresc și sunt sigur, scumpe Președinte al Consiliului, 
că Guvernul Mei va luă tâte măsurile spre a aduce la 
îndeplinire acestă binefăcătâre lege, care va produce râde 

folositâre spre bucuria sătenului și spre înflorirea lui; așă 

în cât să se potă dice că marea moșie strămoșescă, păs- 

trată cu atâta trudă în mijlocul furtunelor vremurilor ce- 

lor mai grele, astădi este limanul în care ori-ce Român 

află drepturi cari să-l ocrotâscă și pămînt care să-i dea 

hrană. 

Acest pămint, dobândit de săten prin hărnicie şi eco- 

nomic, va fi cel mai statornic sprijin al s&ă; pentru-că 
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acela stăpânesce cu trăinicie, care datoreză proprietatea 

sa muncii și o întemeiază pe respectul legilor. 

Primesce, scumpul Mei Președinte al Consiliului, asi- 

gurarea stimei ce-ţi păstrez. 
CAROL. 

Bucuresci, 18 Aprilie 1869. 

In «Monitorul Oficial» se publică actele relative la regu- 

larea succesiunii la Tronul României. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, Moștenitorul pre- 

sumptiv al Corânei, sosesce în ţâră, unde e primit cu onoru- 

rile cuvenite şi cu multă însufleţire. | 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand își face intrarea în 

capitală, întîmpinat la gară de Maiestăţile Lor Regele şi Regina 

şi condus la Palat, unde primesce defilarea trupelor. 

Maiestatea Sa Regele adres6ză Preşedintelui Consiliului de 

Ministri următrea serisore: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Entusiasmul, cu care întregul popor al capitalei a sa- 

lutat sosirea iubitului Mei nepot, Principele Ferdinand, 

și primirea impunătbre și din inimă, ce i Sa făcut, sunt 

noue dovedi de dragoste și de devotament pentru Tron 

și Dinastie, și a fost dat tot D-Tale, care ai presidat acum 

23 de ani la urcarea Mea pe Tron, să fii în capul Gu- 

vernului și astădi, la sosirea Moştenitorului presumptiv al 

Coronei, primit cu braţele deschise de către ţcră. 

Ordinea desăvirșită care a domnit la acestă serbare și 

atitudinea demnă și de tâtă lauda a unui public atât de 

numeros, tot orașul fiind în picidre, fac onre cetățenilor 

capitalei, cari în tâte ocasiunile mari aii sciut să dea probe 

de înțelepciune și patriotism. 
> 

Vii mișcaţi de un profund simțemînt de recunoscinţă, 

Regina și Eă, împreună cu Principele Ferdinand, te rugăm 

să exprimi mulțumirile Nâstre cele mai căldurâse atât pri- 
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măriei Bucurescilor cât și tuturor cetățenilor, cari sait 

grăbit a luă parte la aceste frumâse manifestări și la tâte 
mărturisirile de iubire ce am primit în acestă di din di- 

ferite judeţe alc ţării. 

Primesce, scumpul Mei Președinte al Consiliului, asi- 

gurările stimei Mele particulare. 

CAROL. 

Bucuresci, 27 Aprihe 79589. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, precum şi Alteța Sa Re- 
gală Principele Ferdinand, asistă în biserica Sf. Gheorghe 
la sf. leturghie. 

Maiostatea Sa Regina şi Alteța Sa Regală Principele Fe»- 
La x 

dinand visiteză instituţiunea Surorilor de caritate Sf. Elisa- 
beta, care-și serbâză a gecea aniversare a fundării sale. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, trece în revistă regimentul 3 de infanterie, al cărui 
comandant onorific e Alteța Sa Regală Principele Leopold 
de Ilohenzollern. Cu acâstă oeasiune, Maiestatea Sa adre- 
seză trupelor următorele cuvinte: 

Sunt aprâpe trei ani de când regimentul al 3-lea de 
linie a avut ondrea să primescă drept Cap al sti pe iu- 
bitul Mei frate, Principele de Hohenzollern, și să înscrie 
pe fiul s&ă, iubitul Meă nepot, în rîndurile sale. 

Astădi, mulțumirea Mea se unesce cu bucuria vOstră, 
fiind-că Moștenitorul Cornei intră în chip efectiv în ca- 
drele acestui regiment, unde arc să fie iniţiat la cuno- 
scința reglementelor și a vicței militare. 

Sper și sunt convins că regimentul, arătându-se vrednic 
de distincțiunea ce i se face, se va sili a mocrit? dragostea 
Mea, și că mai târdii va rămâne pentru dinsul ca o fru- 
mosă amintire, că acela, care va fi chemat intro di să 
urmeze opera Mea, a început în România serviciul săi 
militar în acest regiment. 

Tret-deci de an! de Domnie, II. 
14 

1889 
Apr. 21 (3) 

> 23 (5) 

» 241 (6) 

26 (8)



1889 
Maiii 1 (13) 

> 2 (14) 

9 (21) 

210 

  

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, însoţiţi de Alteța Sa Regală 

Principele Ferdinand, asistă la alergările de cai organisate 

de Jockey-Club. | 

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitre se deschide 

prin următorul Mesagiii Regal: ia 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

V'am convocat în sesiune extraordinară, spre a se su- 

pune deliberărilor D-V6stre diferite proiecte de legi, mai 

ales budgetul şi proiectele finanţare. 

Insemnătatea şi urgenţa proiectelor pe cari aveţi a le 

desbate Mai făcut a vă cere concursul întrun timp, în care 

ocupaţiunile agricole vă reclamă pe cei mai mulţi dintre 

D-Vâstre şi sunt convins că veţi aduce acest sacrificii pen- 

tru binele ţării. 

Dumnegdeii să bine-cuvinteze lucrările D-V 6stre. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, 

L. Catargiu; Ministrul Finanţelor, G. Vernescu; Ministrul 

Răsboiului, G. Manu; Ministrul Afacerilor străine și ad-in- 

terim la Lucrări publice, Al. Lahovari; Ministrul Justiţiei, 

N. L. Gherasi; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, 

C. Boerescu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului 

şi Domeniilor, Gr. G P&ucescu. 

Bucuvesci, 9 Mai 1889. 

Alteța Sa Regală Principele Fer dina n d, Moştenitorul pre- 

sumptiv al Cor6nci, își iea locul de drept în Senatul României. 

Cu acâstă ocasiune, Alteța Sa Regală rostesce următorul discurs: 

Domnule Pvreşedinie, 

Dapunilor Senalori şi colegi, 

Adîne mişcat de cuvintele măgulitore ale onorabilului 

nostru Preşedinte şi de căldurâsa D-Vstre primire, suni 

fericit a veni astădi spre a luă loc în acâstă înaltă adu- 

nare, cum prevede articolul 76 din Constituţiune. 

Inţeleg pe deplin însemnătatea acestei disposiţiuni a legii 

n6stre fundamentale. 
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Regimul monarchic representativ,—negreşit coa mai bună 
formă de Guvern, căci ea dă poporului: t6te garanţiile,— 
cere totuşi de la Suveranul, care voesce să-l aplice cu sin- 
ceritate, o mare încercare şi o cunoscinţă desăvîrşită a în- 
tocmitilor şi Gmenilor ţării. 

Acesta este cuvîntul pentru care Constituţiunea n6stră» 
proclamând pe Moştenitorul Corânei Senator de drept la 
vîrsta de 18 ani, a voit ca viitorul Suveran să se deprindă 
din vreme cu mânuirea treburilor Statului și a nu lucră 
și grăi decât după interesele naţionale şi simţemintele ro- 
mânesci, 

Voiu urmări dar cu cea mai vie luare aminte lucrările 
D-Vâstre şi voii căută să studiez în tâte amănuntele sale 
mecanismul politic al scumpei nâstre ţări, unindu-mă din 
suflet cu frumâsa menire dată Senatului de 23 de ani 
înc6ce. 

Primirea pe care capitala şi poporul român mi-ai făcut-o 
la sosirea mea, îmi este o dovadă că națiunea, mulţumită 
de resultatele pe cari monarchia constituţională ereditară 
le-a dat României până acum, voesce menţinerea şi întă- 
rivea acestui regim pe viitor. 

Prin urmare, este datoria mea de'a lucră fără preget 
spre acest sfirşit şi făgăduese că, îmbrăţişând cu căldură 
aşezămintele pe cari ţâra şi le-a dat în deplină libertate, 
voii încuviinţă şi voiit sprijini numai ce este potrivit pe 
deplin cu simţemintele poporului. 

Voiii contopi ast-fel existenţa ţării cu a mea; în mine 
veţi găsi un coleg mîndru de a conlueră la tot ce va da 
tărie şi strălucire patriei n6stre neatârnate. 

Ac6sta a fost pururea şi dorinţa Regelui nostru, iubitul 
mei unchiii, pe ale cărui glori6se urme mă voii sili să 
păşese. 

Incă odată, Domnule Preşedinte, Domnilor Senatori şi 
colegi, vă mulţumesc pentru iubirea pe care mi-aţi arătat-o 
din diua înscrierii mele printre D-Vostre ca Moştenitor pre- 
sumptiv al Cor6nei, și rog Pronia cerâscă, care a ocrotit 
România în tote împrejurările, să mă asculte şi să mă susţie, 
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aşă în cât să pot v&spunde pe deplin așteptărilor Regelui 

şi alc iubitului S&ii popor. | 

Să trăiască România! 

Diua de 10 Maiu se serbâză în modul obicinuit. La prândul 

dat la Palat, Maiestatea Sa Regele ridică următorul toast: 

Fie care an salut cu vie mulțumire aniversarul de 10 

Maiii, ca 'o dată scumpă inimii Mele. Sunt astădi 23 de 

ani că poporul român Ma primit cu bucurie și încredere, 

sigur fiind că, prin stabilirea monarchiei ereditare, Ro- 

mânia va fi păzită de sguduiri violente şi viitorul săi asi- 

gurat. Sprijinit de bărbaţii cei mai distinși, am -avut fe- 

ricirea de a conduce țera pe calea progresului, ast-fel că 

putem privi pe un trecut bogat în fapte însemnate, cari 

vor împodobi istoria n6stră. Generaţiunea presentă are 

acum datoria de a păstră şi a întări ce a fost câștigat 

cu multe trude, cu jertfe mari, și a se gândi și la viitor, 

fiind-că Gmenii trec, patria și instituţiunile sale însă trebue 

să r&mâăe neatinse. 

Cu o adevărată bucurie sufletescă M'am încredinţat, în 

diua sosirii iubitului Meă nepot, cât poporul este pătruns 

de acestă trebuinţă, prin primirea căldurâsă făcută Mo- 

ștenitorului presumptiv al Corânei. 

Țera a dovedit că este strâns legată cu Dinastia sa, 

liber. alesă de dinsa. 

Aceste semne de dragoste sunt pentru Minc un îndemn 

puternic dea lucră neincetat la desvoltarea şi întărirea 

României și a pregăti pe nepotul Mei, spre a pute urmă 

întro di opera începută de Mine, avend ca ţintă numai 

interesele naţionale. Rugând .pe Dumnedeii ca.să ocro- 

tescă țera n6stră în tote împrejurările, închin acest pahar 

pentru fericirea și propășirea iubitei nostre Românii. 
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Maiestăţile Lor Regele şi Regina, însoţiţi de Alteța Sa Re- 
gală Principele Ferdinand, asistă la alergările de cai orga- 
sate de Jockey-Club. 
Camera votâză un credit de 15 milisne pentru continuarea for- 

tificaţiunilor; propunerea deputatului D. Sturdza (Birlă- 
deanul), ca acost credit să fie folosit numai pentru linia Foc- 
şani-Nămol6sa, e respinsă. 

După parada militară de la Peterhof, Impăratul Rusiei ri- 
dică un toast pentru Principele Nicolae al Muntenegrului, pe 
care îl desemnâză ca unicul amic sincer şi credincios al Rusiei. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteța Sa Re- 
gală Principele Ferdinand, asistă la serbarea hramului sfintei 
Metropolii din Bucuresci. De aci Maiestăţile Lor şi Alteța Sa 
Regală merg sa ica parte la solemnitatea punerii petrei îun- 
damentale a şe6lei de comereiii. La discursurile directorului Ş06- 
lei şi Primarului capitalei, Maidstatea Sa răspunde: 

Primiţi căldurosele Mele mulțumiri pentru cuvintele aşă 
de bine simţite și măgulitore, ce Mi le adresați. Sunt mindru 
și fericit de tot ce sa făcut până acum sub Domnirea 
Mea pentru biserică și şcolă, și sper că vom pute face 
încă mai mult. 

Credinţa și instrucțiunea fiind temeinicii sprijinitori cei 
mai statornici ai societăţii, Statul are datoria de a se în- 
griji neincetat de dinsele; fără religiune nu pot fi simțe- 
minte înalte, fără instrucțiune nu se pot înțelege aspira- 
țiuni naţionale. 

Am venit dar cu mare plăcere în mijlocul D-Vâstre, 
spre a asistă la acestă frumâsă serbare închinată instruc- 
țiunii comerciale, a cărei desvoltare este via Mea do- 
rință, fiind-că se deschide ast-fel tinerimii un însemnat 
câmp de activitate, dându-i o direcţie folositore. Urez din 
tot sufletul ca școla comercială, care se va ridică pe 
aceste temelii, să fie nu numai o pod6bă pentru capitală, 
ci mai ales un noi îndemn spre învățămintul practic, și 
ca jertfele pe cari țcra le face în tâte ramurele instruc- 
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țiunii publice să fie r&splătite prin o bună și solidă edu- 

caţiune a generaţiunilor viitore, cărora va reveni într'o di 

cârmuirea treburilor Statului. | 

Un vot de blam contra Ministrului de Finanţe G. Vernescu 

e respins în Cameră cu 77 contra 65 voturi. | 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză la casarma Alexandria batali6nele 2 

şi 3 de vînători. 

Se promulgă legea creditului de 15 milisne pentru conti- 

nuarea lucrărilor de fortificaţiune. 

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteţa Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectză direcţiunea fortificaţiunilor armatei. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză la casarma Alexandria regimentele 2 

şi 3 de infanterie. | 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectză regimentul 1 de geniil. 

Guvernul este autorisat să prelungâscă arangiamentul comer- 

cial provisoriu cu Francia pe un noi termin de șâse luni. 

Adunarea Deputaţilor adoptă introducerea etalonului de aur. 

Se modifică unele articole ale legii monopolului chibritu- 

vilor şi cărţilor de joc. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regala Principele 

Ferdinand, inspectâză linia de forturi ce încunjură capitala. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand asistă la serbarea societăţii Furnica. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand asistă la examenele şelei de ofiţeri. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză la casarma Si. Gheorghe regimentele 

2 şi 6 de artilerie. 

Se modifică legea pentru regularea proprietăţii imobiliare 

din Dobrogea. 

Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Corpurile legiuitre, deşi întrunite întrun timp înaintat 

al anului, pe când munea câmpului chemă pe cei mai mulţi 
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dintre D-Vâstre, ai terminat lucrările pentru cari ati fost 
convocate. 

Sacrificând binelui public interesele D-V 6stre, aţi isbutit 

după lungi şi consciinţi6se desbateri a votă budgetele şi legile 

finanţiare, fără a mai îngreună sarcinele ţării. Ast-fel, aţi 

întemeiat o stare finanţiară regulată, aşezată pe economie 
şi pe o serupul6să cercetare a resurselor publice. 

M& simt dar îericit a vE exprimă mulțumirile Mele. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

In virtutea art. 95 din Constituţiune, 

Ei declar sesiunea extraordinară a Corpurilor legiui- 
tre închisă. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, 
L. Catargiu; Ministrul Finanţelor, G. Vernescu; Ministrul 

de Resbel, General G. Manu; Ministrul Afacerile străine și ad- 

interim la Lucrările publice, Al. Lahovari; Ministrul Justi- 

ției, N. L. Gherasi; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii pu- 
blice, C. Boerescu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Co- 
merciului şi Domeniilor, Gr. G. Păucescu. 

1899 Iunie 8, DBucuresci, 

Se promulgă legea creditului de 6.030.000 lei pentru ter- 
minarea completă a căilor ferate de interes local şi a căilor 
ferate Bucuresci-Fetesci, Făurei-Fetesci și Slobozia-Călărași. 

Se promulgă legea pentru pensiunile militare. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteța Sa Re- 

gală Principele Ferdinand, plâcă la Sigmaringen pentru a 

asistă la cununia Alteţei Sale Principelui Wilhelm de Ho- 
henzollern cu Principesa Maria Teresa de Bourbon. 

Maiestăţile Lor și Alteța Sa Regală sosesc la Viena, primiţi 
fiind la otel Munsch de Archiducele Albrecht. 

Maiestăţile Lor şi Alteța Sa Regală primesc la otel visita 
Imp&ratului, care venise în aceeași qi din tabăra militară de 
la Bruck. 

Maiestăţile Lor și Alteța Sa Regală sosese la Sigmaringen. 
La Signiaringen se celebrâză ceremonia religi6să a cununiei 

A. S. Principelui Wilhelm, în presența Impăratului și Impără- 
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tesci Germaniei, a Maiestăţilor Lor Regelui și Reginei, a Alteţei 

Sale Regale Principelui Ferdinand, a întregoi Auguste familii 

princiare de Hohenzollern şi a altor Principi și Prineipose, 

Impă&ratul Germaniei pârtă marele cordon al «Stelei României -. 

Maicstăţile Lor Regele şi Regina. însoţiţi de A S.R. Prin: 

cipesa Iosefina de Hohenzollern, plâcă din Sigmaringen 

la Umkireh. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă din Umkireh la Karls- 

ruhe, pentru a face o visită Mavelui-Duce şi Marei-Ducese de 

Baden. Maiestatea Sa Regina pl6că de aci la Neu-Wicd. 

Maiestatea Sa Regele susesce la Badenweiler, unde urmâză 

o cură, 

Se inaugurâză staţiunea balneară Govora. Maiostatea Sa he- 

gele trimite din Badenweiler următorea telegramă: 

Cu vie plăcere am primit scirea D-Vostre, că băile de 

la Govora ai fost inaugurate. Urez ca aceste bogate is- 

vâre să aline shferințele bolnavilor. 

Se promulgă convenţiunea încheiată cu Francia la 31 Martie 

1889 pentru protecţiunea mărcilor de fabrică şi de comerciil. 

Se pune pâtra fundamentală la clădirea gimnasiului din 

Buzeu. 

Maiostatea Sa Regele plâcă din Badenweiler la Umkireh şi 

de acolo la Neu-Wied. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Neu-Wied la Francfort. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Seenheim lângă Darmstadt, 

unde face o visită Mareclui-Duce de Hessa şi sâra se întrece 

la Umkireh. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand plâcă din Umkireh peste Basel, Lucerna, Weinburg 

şi Insbruck la Viena. 

Impăratul Francisc Iosif al Austro-Ungariei face o visită 

Imp&ratului Germaniei la Berlin. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand sosesc la Castelul Peleș. 

Pe lângă Marele Stat-Major se înființeză o şcâlă superiGră 

de răsboiil. 

Maiestatea Sa Regina urmâză o cură de bâi de mare la Dom- 

burg (Olanda). 

Maiestatea Sa Regele inspectâză regimentul 3 de linie, sta- 

ţionat la Sinaia. In front se află Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand ca comandant al companiei 1-a. 
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Se serbâză la Sinaia aniversarea luării Griviței. La dejun, 
Maiestatea Sa Regele ridică următorul toast: 

30 August, lupta sângerâsă de la Griviţa, a stabilit re- 

numele nostru militar. Serbăm dar în fie-care an cu miîn- 

drie acestă dată însemnată pentru armată şi ne amintim 

cu recunoscință de acei cari, prin vitejia şi sângele lor, 
aii întemeiat neatârnarca României. 

Sigur fiind că armata va împlini în viitor ca și în tre- 

cut sfinta sa datorie, inchin acest pahar în sănătatea sa. 

Să trăiască iubita nostră armată! 

In presenţa Maiestăţii Sale Regelui şi a Alteţei Sale Regale 
Principelui Ferdinand, a înaltului cler și a Ministrilor, se 
face tirnosirea bisericii Domnesci de pe domeniul Corânei Buş- 
teni. In biserică se aș6ză următorul act memorial: 

In numele Tatălui, al Fiului și al Sântului Duh, al unui 

Dumnedei în treime mărit; 

Noi, credincioșii şi de Christos iubitorii Carol 1 şi Elisa- 
veta, Rege și Regină ai României, ridicat-am din teme- 

lie acestă sântă și Dumnedeescă biserică și înzestratu-o- 

am cu tote cele de trebuință, puindu-i hramul Nascerea 
Prea Sfintei Născetâre de Dumnedeiă și pururea feciora 

Maria, spre a Ne fi Nou& de vecinică pomenire. 

Și s'ai sânţit de către Metropolitul Ungro-Vlachiei, Pri- 

mat al României, Iosif, față fiind Noi și al Nostru de 
Christos iubitor Moștenitor Principele Ferdinand, și sfet- 
nicii și credincioşii Noștri şi enoriașii și tot poporul din 
loc, în anii de la intruparea Mântuitorului şi Domnului 

Nostru Christos 1889, luna lui Septembre în opt dile, 
iar al Domniei Nostre în acestă de Dumnedei păzită 
eră Românescă dou&-deci și patrulea an. 
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Maiostatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, pl6că din Sinaia, pentru a visită Dobrogea și 

porturile dunărene. 

In drum și la faţa locului, Maiestatea Sa primesce de la in- 

ginerul A. Saligny esplicaţiuni asupra planului de construcţi- 

une a podului peste Dunăre. In dreptul Cernavodei, Maiestatea 

Sa și Alteța Sa Regală se urcă pe yachtul «Ştefan-cel-Mare», 

tree Dunărea și sosesc la Constanţa. Aci visităză (11 Septem- 
a 

bre) biserica catedrală, biserica grecâscă, biserica ârmen6scă, 

moschea Azizie, templul israelit, şeola de fete, prefectura, spi- 

talul militar şi încrucișătorul «Elisabeta». D-l Saligny presintă 

Maiestăţii Sale planurile portului. La prând, Maiestatea Sa ridică 

următorul toast: | . i 

Un timp îndelungat a trecut de când nam venit în 

Dobrogea. Cu atât mai mare este dar bucuria Mea de 

a M& găsi astădi, împreună cu Moştenitorul presumptiv 

a Corni, în mijlocul D-Vâstre și a constată marele pro- 

gres. ce Constanţa a făcut în cursul de 10 ani. 

In vremuri depărtate, vechiul Tomi abiă eră cunoscut 

şi, numai prin exilul. lui Ovid, a cărui statue impodobesce 

astădi oraşul, acest loc a păstrat un nume în istorie. Sunt 

insă convins că noua Constanţă va: câștigă, întrun viitor 

apropiat, un renume europen și că, prin construirea po- 

dului peste Dunăre și lărgirea portului, lucrări cari vor 

fi în curind începute, schela sa va deveni una dintre cele 

mai însemnate ale Orientului şi un isvor de bogăţie pen- 

tru țera întregă. 

Salut astădi cu vie mulțumire și tin&ra nostră marină, — 

representată aci în port prin «Elisabeta», vasul vostru cel 

mai falnic,—fiind-că numai prin Dobrogea, cu țărmurile 

sale întinse pe mare, flotila nâstră a putut luă acest avint 

fericit, ast-fel că drapelul român este acum cunoscut și 

respectat în țările cele mai depărtate. 

Ridic dar acest pahar în onorul Dobrogei, urând ca 

acestă frumâsă provincie, în care sentimentul românesc 

 



  

- 219 

sa înrădecinat întrun timp așă de scurt, să prospere și 

să se desvolte în liniște şi pace;—în sănătatea orășenilor 

din Constanţa, cari, făcându-Ne o primire tot așă de stră- 

lucită cât și căldurosă, Ne-aii arătat dragostea și devo- 

tamentul lor, pentru cari v& mulțumesc din tot sufletul. 

„Să trăiască Dobrogea și portul s&i Constanţa! 

A doua qi (12 Septembre), Maiestatea Sa, însoţit de Alteța 
Sa Regală, inspectâză trupele şi primesce defilarea lor, visitâză 
casarma regimentului 4 de linie, manutanţa Divisiunii, închi- 

sorile militare, casarma regimentului 3 de roșiori, a divisionului 

de artilerie, a escadronului de tren, tabăra escadronului de 

calărași de lângă satul Anadalchioi, asistă apoi la inaugurarea 
tirgului de vite şi inspectâză tabăra regimentului 33 de doro- 
banţi. In giua următâre (13 Septembre), Maiestatea Sa și Alteța 
Sa Regală plâcă din Constanţa şi sosesc la Brăila, unde visitâză 

dockurile, şi trec la Galaţi. Aci Maiestatea Sa ridică la prând 
următorul toast: 

Cu o adevărată mulțumire am venit împreună cu Mo- 

ştenitorul Cor6nei la Galaţi, în acest port însemnat al ţării. 

Sunt viii mișcat de primirea căldurâsă și strălucită care, 

Gălățenii Ne-ai făcut, şi M'am încredinţat din noă de sim- 

țemintele de dragoste și de credință, cari Gălăţenii Mi-ai 

arătat în tote împrejurările. Ridic acest pahar în onorul 

portului Galaţi, urând ca lucrările însemnate începute aici 

să dea o nouă vicță comerciului și să redeștepte ast-fel 

acestă piață renumită, care are atâta legătură cu Occi- 

dentul. Mulţumesc încă odată pentru tote urările ce faceți 

pentru Noi și bei în sănătatea Gălăţenilor. 

A doua di (14 Septembre), Maiestatea Sa, însoţit de Alteța Sa 
Regală, visiteză șc6la comercială, şe6la normală, spitalul Eli- 
sabeta-Dâmna, spitalul militar, arestul Curţii de apel, casarma 
regimentului 11 de dorobanţi, tabăra de pe platoul Țiglina, 
casarma flotilei de la Țiglina, casarina regimentului 6 de linie, 

liceul noii, dockurile, portul militar Țiglina, bricul «Mircea», 
torpil6rele «Năluca», «Sborul», «Șoimul» şi «Vulturul», cari 
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staţionaii în port, trece în rovistă bastimentele arangiate în 

linie de bătae (încrucisătorul «Elisabota», canonierele «Griviţa», 

«Fulgerul», « Alexandru-cel-Bun», «Oltul», «Bistriţa», «Siretul», 

torpilorul «Smeul» și şalupele «Smârdan» și «Rahova»). 

In qiua următâre (15 Septembre), Maiestatea Sa şi Altoţa Sa 

Regală visitâză lucrările de fortificaţiune din jurul Galaţilor 

şi plcă peste Barboşi la Sinaia. | 

Maiestatea Sa Resina sosesce la Wiesbaden, unde urm6ză o 

cură. 
Se inaugurâză gimnasiul din Rimnicul-Sărat. 

Imp&ratul Rusiei face o visită Impăratului Germanică la 

Borlin. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, plâcă din Sinaia şi sosesce la Bacaii, pentru a 

asistă la manevrele Corpurilor III şi IV de armată. A doua di 

(1 Octobre), Maiestatea Sa și Alteța Sa Regală plcă din Bacău 

la gara Răcăciuni și de acolo merg la podul peste Siret, con- 

struit do regimentul 2 de geniii, unde se află Corpul III de 

ammată. Intorşi la Bacău, Maiestatea Sa şi Alteța Sa Regală vi- 

sitâză palatul administrativ şi în diua următâre (2 Octobre) 

pimnasiul, apoi se transportă iarăși pe terenul de manevre la 

podul peste Siret în drâpta Holtului. A doua di (3 Octobro), Ma- 

iextatea Sa şi Alteța Sa Regală sosesc la satul Săcuieni, unde, după 

terminarea manevrei, primesc defilarea trupelor (20.000 6meni). 

La Bacău, Maiestatea Sa, însoţit de Alteța Sa Regală, visit6ză 

(4 Octobre) primăria, arestul preventiv şi spitalul; dejunul 

îl ieaii la Principesa de Sehânburg-Waldenburg în satul 

Fântănele, de unde trec la Focşani. Aci visit6ză catedrala, liceul 

şi şeâla de fete No. 2, (5 Octobre) spitalul, reservoriul cel mare 

de apă, şi se întore la Bacău, unde Maiestatea Sa primesce de- 

filarea ambelor corpuri de armată. La prând, Maiestatea Sa ri- 

dică următorul toast: 

De 23 ani am fericirea a ME găsi cu ocasiunea ma- 

ncvrelor în mijlocul scumpei Mele armate, privind de 

aprpe progresele din fie-care an. Pe o scară mică și cu 

puţine trupe am început aplicarea regulamentelor tactice 

pe teren și am reușit a face din ostașul nostru un apă- 

rător ager, care prin vitejia sa a biruit pe câmpiile din 

Bulgaria. 

De atunci puterea n6stră militară a luat o desvoltare 
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atât de însemnată, că trebue să muncim neîncetat spre 

a r&ămăne€ la înălțimea cerințelor de astădi, cari impun 

căpităniilor a conduce cete mari și a le mișcă repede. 

Am simțit dar o vie satisfacțiune de a sta față la ma- 

nevre esecutate cu dou& corpuri de armată, care a fost 

o adevărată șcâlă de r&sboiii și o deprindere folositâre 

pentru acei cari sunt chemați a comandă trupe. 

Fericit a pute mulțumi fie-căruia pentru tote silințele 

lor desfășurate în timpul concentrărilor și manevrelor și 

sigur fiind că 6stea va împlini în tâte împrejurările înalta 

și sfinta sa misiune, închin acest pahar în onorul Corpu- 

rilor III și IV. 

Să trăiască armata! 

După răspunsul Ministrului de Răsboiă General G. Manu, 
Maiestatea Sa se ridică din nou și rostesce următârele cuvinte: 

Ridic încă un toast în onorul Bacăului, exprimând via 

Mea mulțumire tuturor cari în timpul șederii Nâstre aci 

Ne-a dat dovedi de iubirea și de devotamentul lor. Mul- 

țumesc asemenea orașului și județului, cetățenilor și pro- 

prictarilor pentru ospitalitatea și îngrijirea dată armatei, 

arătând ast-fel dragoste și încredere pentru apărătorii țerii. 

Convins că Bacăul va păstră, pentru aceste frumâse 

dile, cari le-am petrecut împreună, o amintire tot așă de 

plăcută ca Minc și urând prosperitate și desvoltare ora- 

șului și județului, ridic acest pahar în onorul Bacăului, 

care Ne-a făcut o primire așă de căldurâsă. 

A doua di (7 Oetobre), Maiestatea Sa şi Alteța Sa Regală 
asistă la imbarearea irupelor și pornesc spre Iaşi. La prânqul 
dat în a doua capitală a ţării, Maiestatea Sa ridică următorul 
toast: 

De mult am avut via dorinţă a reveni la Iași și a șede 

câte-va dile în mijlocul D-Vostre, spre a vă cercetă tote 
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nevoile. Sunt fericit că astădi, după manevrele de la Bacăii, 

unde am putut mulțumi pe vrednicii fii ai Moldovei cu 

așă bărbătescă înfățișare,— că astădi, dic, ME găsesc îm- 

preună cu Moștenitorul presumptiv al Cor6nei în a doua 

capitală a României, care Ne-a primit cu braţele deschise. 

Adinc mișcat de acestă nouă dovadă de dragoste Și 

de credință, urez din tot sufletul ca Iașul, acest legăn al 

Unirii, să prospere și să se desvolte și închin acest pahar 

în sănătatea cetățenilor, mulțumindu-le călduros pentru 

strălucita primire ce Ne-aă făcut. 

In qiua următâre, Duminecă (8 Octobre), Maiestatea Sa, în- 

soţit de Alteța Sa Regală, asistă la Sf. liturghie în biserica me- 

tropolitană, visitâză spitalul sf. Spiridon, spitalul Caritatea, 

biserica Troi-lerarchi în restaurare, temniţa, edificiul cel noi 

încă neterminat al şedlei normale Vasile Lupu; apoi, la 9 Oc- 

tobre, ședla fiilor de militari, Universitatea, şe6la centrală de fete 

liceul Statului, liceul privat Humpel, şcâla technică, pensiona- 

tul de fete Notre-Dame-de-Sion, spitalul israelit; la 10 Octobre, 

palatul administrativ, biserica Sf. Nicolae în restauraţiune, şe6la 

normală Vasile Lupu, primăria, şe6la de meserii, şeâla de 

fete a societăţii Damelor române şi seminariul Veniamin. La 

11 Octobre, Maiestatea Sa și Alteța Sa Regală plâcă peste 

Vasluiii la Birlad. Aci, la prând, Maiestatea Sa ridică următorul 

toast: 

Tot-deauna Birladul Mi-a dat dovedi temeinice de iu- 

bire și devotament. Strălucita primire ce Mi-a făcut astădi 

Mie și Moștenitorului presumptiv al Coronei, e o nouă 

chezășie a simțemintelor sale către Tron şi Dinastie. 

Inchin dar acest pahar în sănătatea cetățenilor și pen- 

tru prosperitatea orașului Birlad și a județului Tutova. 

A doua di (12 Oetobre), Maiestatea Sa și Alteța Sa Regală 

visitză casarma regimentului 12 de dorobanţi, șeola publică 

de băcţi No. 2, externatul secundar de fete, șcOla primară de 

fote, şcola normală, pensionatul particular Drouhet, liceul, 

gimnasiul real, temniţa și moşia Zorleni - Slobozia proprie- 

tatea Maiestăţii Sale. De la Birlad, Maiestatea Sa și Alteța 

Sa Regală pornesc spre Sinaia, unde sosese la 13 Octobre, 
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Principele Bulgariei pl6că din Sofia, pentru a visită Curțile 
din Europa apus6nă. | 
Impăratul Vilhelm II al Germaniei plecă la Atena și Con- 

stantinopole. | 
Cancelarul austro-ungar Comitele Kâlnoky. sosesce la 

Friedrichsruhe. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Fer- 
dinand asistă la serbarea a 25-ei aniversări a Universităţii 

din Bucuresci.. După discursurile Rectorului A. Orăscu și Mi- 
nistrului Cultelor şi Instrucțiunii publice C. Boerescu, Maie- 
statea Sa vostesce următârea cuvîntare: 

Am ascultat cu un vii interes discursurile D-Vâstre și 

sunt cu deosebire măgulit de cuvintele ce le spuneţi. V& 

mulțumesc asemenea călduros pentru simțemintele ce Ne 

arătați în numele corpului profesoral, care —sunt sigur-—— 

va luă tot-deauna ca ţintă crescerea tinerilor generaţiuni în 

respectul legilor și instituțiunilor ce țera, în deplina sa li- 

bertate, și le-a dat. Una din aceste instituțiuni este și Uni- 

versitatea, care împlinesce astădi 25 de ani de vicță. Și | 

traiul ei n'a fost sterp: dinsa a pregătit, împreună cu sora 

sa de la Iași, o generaţiune de bărbați, ce slujesc Statul 

cu pricepere, iar Tronul cu credință, și pe cari în desele 

Mele călătorii îi întîlnesc prin tâte unghiurile țării. 

„Sunt dar fericit a presidă acestă impunătâre sărbătore 

școlastică și mindru că, în timpul Domniei Mele, Univer- 
sitatea a crescut și sa mărit cu dou& facultăţi, cea de 
medicină și de teologie, una pentru alinarea suferințelor 

trupului, cea-laltă pentru înălțarea sufletului. 

Dorința de a înv&ţă s'a întipărit așă de adinc în mintea 
poporului, în cât tote șcâlele ce sai înființat nu ajung 
să potolescă setea de a învăță carte, — ceea ce dovedesce 
avintul puternic pe care Ţera Românescă Pa luat în acest 
din urmă sfert de secol. Prin urmare, chemarea profeso- 
rilor este tot așă de frumâsă ca și de folositâre, căci dinșii 
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sunt meniţi a sădi simțeminte curate și patriotice în inima 

tinerimii, pregătind-o ast-fel ca din sînul ei să nască noi 

propov&duitori ai înv&țămîntului. 

Universitățile nâstre nu sunt numai ale României; ele 

pot deveni, prin renumele lor, un focar de lumină al unci 

mari părți a Răsăritului, aruncând rade binefăcătore de- 

parte peste hotare și atrăgând ast-fel un număr însemnat 

de tineri din alte ţări, cari vor simți trebuinţă a se instrui. 

Cât pentru Mine, voii fi pururea sprijinitorul cel mai 

statornic al Universității, și am nesdruncinata încredințare 

că nepotul Mei, încăldit de cele mai ard&tore simțeminte 

patriotice, când va presidă s&rbătârea pentru împlinirea 

a 50 de ani de vicță ai acestui însemnat așezămint, — 

adecă sărbătârea hunţii de aur, făcută între luminele re: 

vărsate de Universitate și sufletul tinerimii,— atunci acest 

înalt legăn de cultură are să fie tot așă de sus pus cât 

. și viitorul scumpei n6stre patrii. 

Guvernul desminte printrun comunicat scirile despre o apro- 

piată îneheiare de tractate comerciale cu Statele străine, în 

deosebi cu Austro-Ungaria. 

Ministeriul demisionâză. Noul Guvern (al XXI-lea) se formâză 

ast-fel: General G. Manu, Preşedinte şi Interne; Teodor 

Rosetti, Justiţieşi ad-interim la Culte şi Instrucţiune publică; 

Al. Lahovari, Afaceri străine; M. Germani, Finanţe; 

Al. Marghiloman, Lucrări publice; Gr. G. P&ucescu, Do- 

menii; General M. Vlădescu, Răsboii. 

Se deschide sesiunea ordinară de tomnă a Sfintului Sinod. 

Maiostatea Sa Regina, venind de la Wiesbaden, sosesce în 

capitală. | 

Corpurile legiuitore se deschid prin următorul Mesagiii 

Regal: - 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Deschiqând a doua sesiune a acestei legislatură, salut 

cu inima plină de bucurie pe representanţii naţiunii şi le 

E:
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urez ca să continue şi să completeze opera de progres în- 
cepută în anul trecut. - 

Ţera, ostenită de frămîntări, cere trimişilor săi o muncă 
spornică, o acţiune luminată pentru întărirea situaţiunii 
finanţiare, astădi prosperă, şi votarea unei serii de m&- 
sură menite a pune diferitele servicii publice în stare de 
a îndeplini în Statul român misiunea lor binefăcătâre. 

Aceste simţeminte am avut fericirea să le constat în că- 
lătoria ce am făcut în diferite părţi ale ţării, visitând mai 
cu s6mă judeţele de peste Milcov şi România trans-dună- 
r6nă. 

Primirea plină de căldură şi de iubire, ce s'a făcut pre- 
tutindeni Mie şi Principelui Moștenitor, a mişcat adîne 
inima Mea. 

Ast-iel s'a strîns cu o putere nouă legăturile vechi dintre 
Dinastia Mea şi acâstă ţâră. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Precedentul Ministeriii presentându-Mi demisiunea, am 
încredinţat actualului Cabinet sarcina Guvernului. 

Ministeriul actual are încredere în patriotismul şi înţe- 
lepciunea Corpurilor legiuitâre şi speră că va găsi în Dom- 
niile-Vâstre un sprijin puternic, pentru a duce la un bun 
sfîrşit tote îmbunătățirile pe cară națiunea le aşteptă cu 
nerăbdare. 

Ne putem felicită de bunele relaţiuni ce avem cu tote 
Puterile. 

Inţelepciunea nostră este cea mai sigură basă a încre- 
derii ce ne arată Guvernele. | 

Anul acesta ne este dat să constatăm cu mulţumire sue- 
cesul silinţelor unanime ale Puterilor mari pentru a con- 
servă pacea, 

Situaţiunea n6stră finanţiară oste satisfăcătâre. Ultimul 
eserciţiii pe 1388 — 89 se soldâză, nu numai fără deficit, 
dar încă printr'un escedent. 

Dacă unele prevederi nai dat resultatul aşteptat, echi- 
librul s'a stabilit prin prisosul dobândit din alte ramure 
de venit şi prin economiile realisate în cheltueli. 

Trel-deci de ant de Domnie, H, 15 
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Faţă cu incassările efectuate în primul semestru, avem 

cuvinte de a crede că eserciţiul curent se va îneheiă în 

condițiuni tot aţât de favorabile, şi ast-fel vom fi în po- 

siţiune de a vă supune pentru anul viitor 1890-—91 un 

budget bine întemeiat. 

Aceste resultate ait fost dobândite fără înfiinţări de noue 

imposite şi încă cu scăderea unora din dările existente. 

Măsurile luate în scopul de a consolidă valuta şi de a 

face să dispară agiul, pe lângă ușurarea ce ait adus pieţei 

n6stre, ai contribuit în mare parte a creă acâstă situa- 

ţiune folositore tesaurului. 

Guvernul va urmări cu stăruință îndeplinirea operei în- 

cepute. 

Creditul nostru în lăuntru şi în afară este bine aşezat. 

Guvernul va mai aduce în deliberarea Domniilor-V 6stre 

legile menite a completă şi continuă reforma începută în 

sistemul nostru de imposite, ţinând s6mă în acâstă pri- 

vinţă de ideile ce sait produs atât în sînul Corpurilor 

legiuitâre cât şi în public. Pot de-odată va pregăti şi ve 

va presintă proicetele cari ating mai de aprope intere- 

selo economice ale ţării, între cari va figură în primul 

rând reorganisarea creditelor agricole, pentru a înlătură 

neajunsurile sistemului lor actual şi a satisface cerinţe- 

lor legii votate în sesiunea din urmă pentru vîngarea bu- 

nurilor Statului în loturi. 

Acâstă lege atât de importantă, după îndeplinirea tot- 

deauna anevoi6să a formalităţilor pregătitore, se esecută 

cu activitate. 

Administraţiunea Dobrogei a deşteptat deosebita îngri- 

jive a Guvernului Mei; el a luat multe măsuri ușurătâre 

şi aştâptă resultatul unci anchete pentru a schimbă actua- 

lul mod de administraţiune a proprietăţilor Statului. 

Esploatarea pădurilor Statului şi în general regimul 

nostru silvic face progrese simţite; ele au totuşi nevoe de 

îmbunătăţiri, cară sunt obiectul preocupărilor stăruitore 

ale Guvernului. 

Instituţiunile atât de folositore ale Camerelor şi Bursc- 

lo» de comerciit întîmpină în mersul lor pedici, cari nu 

pot fi ridicate decât prin intervenţiunea Domniilo»-V 6stre. 

Legea care ordonă crearea de întveposite în oraşele prin- 
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cipale nu s'a putut aplică, din causă că at lipsit resursele 
prevădute într'însa. Veţi găsi cu cale, nu M& îndoesc, să 
acordaţi alte mijlâce pentru întemeiarea acestor instituţii, 
cari vor fi pârghii puternice pentru ridicarea comerciului. 

Inv&ţămîntul profesional a atras cea mai seri6să luare 
aminte a Guvernului Meii. Veţi ave să hotărîţi, dacă, după 
încercări isolate, nu coste timp să stabilim un sistem com- 
plet, care să ră&spândâscă în poporaţiunea întrâgă cunos- 
cinţele necesare fie-cărei profesiuni. 

Chiar în primele gile ale sesiunii acesteia veţi pute să 
v& ocupați de legea tocmelelor agricole, destinată a întări 
bunele raporturi ce, sunt fericit a o constată, s'ail resta- 
Dilit pe deplin între factorii bogățiilor nostre agricole. 
Guvernul Mei, prin studiele sale proprii, ţinând şi s&mă 

de părerile exprimate de autorităţile constituite, de per- 
sonalităţi politice şi de presă, s'a convins că administra- 
țiunea judeţână și comunală lasă mult de dorit. 

Opera de îndreptare trebue să îmbrăţişeze reorganisarea 
administraţiunii centrale, judeţene și comunale, admisibi- 
litatea în funcțiunile administrative, poliţia urbană şi cea 
rurală; dînsa va cere neapărat mai mult decât o singură 
sesiune pentru a fi săvîrşită. 

Trebuind prin urmare a începe cu îmbunătățirile cele 
mai urgent reclamate, Guvernul, în sesiunea actuală, va 
stăvui asupra proiectului de lege care se ocupă de orga- 
nisarea administraţiunii judeţelor prin sub-împărţiri de cir- 
„cumseripţiuni teritoriale, cari să permită despărţirea atri- 
buţiunilor de un interes general de cele cu un caracter local, 
Asemenea va presintă proiecte de legi pentru reforma 

disposiţiunilor electorale ale legii judeţene şi comunale, pen- 
tru constituirea representaţiunii lor, pentru înfiinţarea gen- 
darmerici şi pentru serviciul de pompieri. 

Dorind o mai bună întrebuințare a resurselor de cari 
țâra dispune pentru căile ci de comunicaţiune, Ministrul 
Lucrărilor publice v& va supune o lege modificătore a legii 
drumurilor şi o lege de organisare a corpului de ingineri 
ai Statului. 

Cu o vie plăcere pot anunţă Parlamentului că lucrările 
podului de peste Dunăre vor începe în primăvara viitâre 
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şi că ast-fel exportul nostru către mare va av6 continui- 

tatea ce-i lipsesce pentru înflorirea sa deplină. 

Ministrul Justiţiei vă va înfăţişă legea pentru organi- 

sarea judecătorâscă, prin care se întinde de ocamdată ina- 

movibilitatea la funcțiunile judecătorescă cele mai însem- 

nate, rămânând ca mai târgii acelaşi principiu să se aplice 

treptat la tâte organele justiţiei, sporindu-se tot de-odată 

retribuţiunea magistraţilor. 

In privinţa Cultelor, D-V6stre veţi av6 a vă ocupă mai 

întâiă de legea pentru regularea parochiilor şi a perso- 

nalului serviciului bisericesc, prelucrată după raportul Sfîn- 

tului Sinod. Acâstă lege, punând basele unei reforme în 

privinţa stării clerului de mir, va da acestuia în Stat posi- 

ţiunea și prestigiul de care are nevoe pentru împlinirea 

înaltei sale misiuni. 

Cestiunea învăţămîntului primar urban şi rural face 

obiectul unor studii amănunțite, pe basa cărora vi se va 

presintă mai în urmă un proiect de reorganisare. Ase- 

menea studii pregătitre, destul de înaintate, se fac în acest 

moment pentru învățămîntul real și pentru şedlele normale. 

In fie-care an, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi, 

Corpurile legiuitâre aii dat aprobarea lor la îmbunătăţiră 

propuse de Guvern pentru mărirea şi consolidarea forţei 

nostre armate. Şi în anul acesta Guvernul v& va aduce 

diferite proiecte pentru completarea organisării oștirii, pen- 

tru desvoltarea instrucţiunii sale şi pentru continuarea în- 

tăririlor începute. 

Sunt încredinţat că oştirea, pentru care D-V6stre nu aţi 

cruțat nică un sacrificii, va sei să dovedâscă că ondrea şi 

siguranţa ţării nu pot fi plătite vre-odată prea scump. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Câmpul lucrărilor Domniilor-V 6stre este înțins şi frumos. 

Sunt sigur că vă veţi pune la lucru fără preget şi fără 

întârdiere şi că, lăsând la o parte ori-ce consideraţiuni se- 

cundare, spiritul Domniilor-V 6stre se va ridică la înălţimea 

nevoilor şi aspiraţiunilor iubitei nostre patrii. 

Ast-fel, ţâra întrâgă va salută cu bucurie resultatele bine- 
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făcătâre ale unei activităţi înțelepte și roditore şi istoria 
va păstră despre acâstă legislatură o frumâsă și trainică 
amintire. 

Dumnedeii să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-Y &stre. 
Sesiunea Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, 
General G. Manu; Ministrul Justiţiei şi ad-interim al Cultelor 
şi Instrucțiunii publice, T. Rosetti; Ministrul Afacerilor 
străine, Al. Lahovari; Ministrul Finanţelor, M. Germani; 
Ministrul Lucrărilor publice, Al. Marghiloman; Ministrul 
Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domenielor, Gr. G. P&u- 
cescu; Ministrul de Resbel, General M. Vlădescu. 

Ducuresci, 15 Noembre 1889. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, însoţiţi de „Alteța Sa Ro- 
gală Principele Ferdinand, primesc în sala Tronului pe 
membrii Sfîntului Sinod, cari aduc Suveranului mulţumiri pen- 
tru înalta solicitudine ce arată pentru biserică și clerul țării, 
Maiestatea Sa răspunde: 

Sunt cu deosebire fericit că cuvintele Mele, rostite la 
serbarea universitară în privința Facultăţii de teologie, ca 
și acele din Discursul Tronului, aii găsit un răsunet în sînul 
Sfintului Sinod. 

Aceste cuvinte aii venit din adincul inimii Mele, fiind- 
că am avut tot-deauna convingerea că religiunea este 
paza cea mai puternică a unui popor, mângâierea cea 
mai dulce în împrejurările grele și durerâse ale vieței. 

Asemenea sunt convins că, prin Facultatea de teologie 
şi prin îmbunătățirea stării clerului miren,—ce sper că se 
va traduce în lege,—vom înzestră țera cu preoți învățați 
și buni, cari vor întipări în inima poporului simțemîntul re- 
ligios, respectul către biserică și credința în poveţele sale. 

Dragostea și încrederea, pe cari Stîntul Sinod Mi le arată 
și astădi, venind în corpore, ME mișcă cu deosebire și 
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vor fi pentru Mine un noi îndemn spre a sprijini aceste 

înalte simțeminte r&spândite prin propovăduitorii luminați 

ai bisericii. 

Se închide sesiunea ordinară de tomnă a Sfintului Sinod. 

Cu ocasiunea serbării aniversare a luării Plevnei, Maiestatea 

Sa Regele rostesce la prând următorul toast: 

Luarea Plevnei este astădi un fapt istoric înscris între 

acele însemnate bătălii, cari adese-ori ai schimbat o si- 

tuațiune întregă. Pentru noi, Plevna însemneză o întreită 

isbândă: învingerea vrăjmașului, întemeiarea renumelui 

nostru militar, neatârnarea României. 

Serbăm dar în fie-care an cu mindrie diua de 28 No- 

embre, dată scumpă inimilor nâstre, a căreia amintire 

trebue să o păstrăm și pentru generațiile viitâre, ca o do- 

vadă netăgăduită că, numai prin o muncă statornică și 

cu jertfe însemnate, se pot împlini fapte mari. Astădi 

ca tot-deauna -ridic acest pahar cu un simțemint de vie 

recunoscință în onorul armatei, fala țării și scutul patriei. 

Să trăiască scumpa Mea armată! 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand asistă în biserica Sf. Nicolae din Şelari la serviciul 

divin. 
Generalul Florescu, Preşedintele Senatului, demision6ză 

împreună cu Vice-Preşedinţii. Senatul primesce demisiunea cu 

50 contra 42 voturi și alege Președinte cu 52 contra 36 voturi 

pe 4-l N. Kretzulescu. | 

La Adresa presintată de delegaţiunea Senatului, din care 

face parte şi Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, Ma- 

iestatea Sa Regele răspunde: 

Domnule: Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Glasul Senatului îl ascult tot-deauna cu deosebită luare 

aminte, căci el este însuflat de experiență și de patrio-    
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tism; dovadă este r&spunsul ce-l faceţi astădi la Discursul 

Tronului, r&spuns pe care-l primesc cu o adevărată sa- 

tisfacțiune, mulțumindu-v&, Domnilor Senatori, din suflet, 

pentru urările ce le aduceţi Reginei și Mie. 

Cu .vie bucurie Mi-aduc aminte de chipul călduros cum 

Senatul a primit pe Moștenitorul presumptiv al Cor6nei, 

când a venit întâia Gră în mijlocul D-Vâstre. Bucuria 

Mea este cu atât mai întemeiată, cu cât scii că, odată 

cu sosirea scumpului Mei nepot între noi, dinsul s'a făcut 

părtaș al lucrărilor acestui matur corp, unde va învăță 

cum se alcătuesc legile isvorite din adeveratele trebuințe 

obştesci. 

Când M'am suit pe Tron, vicța Mea am închinat-o in- 

tereselor patriei, pentru a căreia întărire și al căreia viitor 

Principele Moștenitor este o garanţie. Neîntrerupt este șirul 

imbunătățirii și al progresului care se cere în desvoltarea 
unui Stat; neîntreruptă trebue să fie și munca fie-căruia spre 

a ajunge la acest scop. Nu Mă îndoesc dar că Senatul va 

da și în acestă sesiune sprijinul cel mai luminat Guver- 
nului, prin legi chibzuite și prin înțelepte sfaturi, spre a 
se duce la priinciosul capăt opera începută pentru ridi- 
carea și înflorirea României. 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regelerăspunde: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Am ascultat cu deosebită mulțumire Adresa Camerei 

și sunt vii mișcat de simțemintele de dragoste şi de de- 
votament, ce D-Vostre Imi reinnoiţi și astă dată în numele 

Representațiunii naţionale. In adevăr, legăturile între țeră 
şi Dinastia Mea sai strîns încă mai mult, asigurându-se 
și viitorul prin așezarea Moștenitorului presumptiv al Co- 
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rânei între noi. Sunt fericit a constată că Camera este 

pătrunsă de dorința de a se pune la lucru, şi spiritul 

înțelept şi patriotic, de care D-Vostre sunteți însuflețiți, 

Imi este o sigură dovadă că Guvernul Mei va găsi în 

D-Vostre acel sprijin de care are neapărată trebuință, spre 

a împlini înalta sa chemare. Numai prin o strinsă înțe- 

legere între Corpurile legiuitâre și puterea esecutivă, vom 

invinge tote greutățile și vom întări viitorul scumpei nostre 

Românii. 

Plin de acestă încredere, vă înulțumesc încă odată pen- 

tru bunele urări ce D-Vâstre Ni le .rostiți pentru Regina 

și pentru Mine. 

Se prelungesce de noi arangiamentul comercial provisoriil 

cu Francia. 

Imp&rătâsa văduvă Augusta a Germaniei încet6ză din vi6ţă. 

Maiestatea Sa Regele adresâză armatei următorul Înalt Ordin 

de qi: 

Ostaşi, 

De când ME aflu în fruntea vâstră, aţi dovedit că sunteți 

pătrunși de datoriile vostre. 

Sunteţi scutul patriei, și dragostea Mea se îndrepteză 

pururea către voi, sigur că veţi fi tot-deauna vrednici de 

jertfele ce țera face pentru voi şi de încrederea ce ne- 

strămutat o pun pe devotamentul vostru; el a fost fala 

vostră în trecut, el va fi mîndria vostră în viitor. 

Ofiţeri, sub-ofițeri şi soldați, cu sufletul plin de aceste 

simțeminte, vă urez un an noi și fericit! 

Dat în Bucuresci, da 371 Decembre 1859. 

CAROL. 

   



    

ANUL 1890 

La felicitările de anul noii ale autorităţilor bisericesci, ci- 
vile şi militare, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Rugăciunile bisericii și căldurâsele urări, ce Ne expri- 

mați la reînnoirea anului, găsesc un r&sunet puternic în ini- 

mile Nostre și sunt pentru Noi un noi îndemn în împli- 
nirea datoriei Nostre. 

Din adincul sufletului Mei doresc ca 1890 să fie un 
an de liniște şi de pace, bogat în fapte folositâre şi ro- 

ditor pentru câmpiile nostre, ca desbinările să fie îndul- 
cite și luptele potolite, fiind-că noi toți avem numai un 
singur gând, pășim către un singur ţel: fericirea și vii- 

torul scumpei nâstre Românii, pentru a căreia întărire 

trebue să lucrăm toți împreună. 

Pătrunşi de aceste simțiri patriotice, toți își pot întinde 

o mână frățescă şi privi anul care se deschide cu nouă nă- 
d&jduiri, cu veselie și încredere. 

Astădi, ca tot-deauna, rog cerul să ocrotescă țera nâstră 

de tote sguduirile și să ne păzescă de tâte necazurile. 

Mulţumindu-v€ încă odată pentru cuvintele D-Vâstre așă 

de adinc simţite, vă urez din partea Reginei și a nepo- 

tului Mei, cu inima caldă, ani mulți și fericiți. 

Contele Iulii Andrâssy încetâză din vi6ţă. 

Ian. 
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Se încuviinţâză Guvernului un credit de 400.000 lei pentru 

punerea în circulaţiune a variantei tunelului construit între 

Barboşi şi Galaţi. ” 
Adunarea Deputaţilor respinge cu 86 contra 67 voturi propu- 

nerea de dare în judecată a Guvernului loan Brătianu. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la serbarea societăţii 

Providența. 
Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Princivele Fordi- 

nand asistă la o conferinţă a Cercului militar. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand asistă la serbarea jubileului de 25 ani al Conservato- 

riului de musică şi declamaţiune din Bucuresei, 

Guvernul român denunţă tractatele comerciale cu Belgia și 

cu Italia. 
D-l Coloman Tisza, Preşediutele Consiliului de Ministri 

al Ungariei, demisionză. 

Impăratul Rusiei primesce în audienţă pe Pr oşedintele e Scup- 

ştinei serbesci. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, asistă la serbarea societăţii de binefacere Eli- 

sabeta. 
Porta respinge cererea Bulgariei pentru recunscerea Prin- 

cipelui Ferdinand ca Domn. : 

Principele de Neapole, moștenitorul tronului Italiei, so- 

sesce la Bucuresci și e întîmpinat la gară de Maiestatea Sa 

Regele și de Alteța Sa Regală Principele Ferdinand. 

Principele de Neapole, condus de Alteța Sa Regală Prin- 

cipele Ferdinand, visiteză Arsenalul armatei şi Museul na- 

țional. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Principele de Neapole şi 

de Alteța Sa Regală Pr incipele Ferdinand, inspectâză for- 

turile dimprejurul Bucurescilor, șc6la de ofiţeri și Academia 

Română. 
Principele de Bismarck, Cancelarul Germaniei, demisio- 

n6ză. 

Principele de Neapole, condus de Alteța Sa Regală Prin: 

cipele Ferdinand, visit6ză casarma Malmeson și casarma 

regimentului 3 de călărași. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Principele de Neapole şi 

de Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, visiteză salinele 

de la Slănic. 
Principele de Neapole, condus de Alteța Sa Regală Prin- 

cipele Ferdinand, visiteză casarma de genii, pirotechnia, 

+ Şi 
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casarmele regimentelor 6 şi 21 de dorobanţi şi palatul me- 
tropolitan. 
Academia Română alege pe Principele de Neapole mem- 

bru onorar. 
Principele de Neapole, condus de Alteța Sa Regală Prin- 

cipele Ferdinand, visitâză şe6la de poduri Şi șosele, și po cea 
de arte şi de meserii, 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Principi, asistă la o confe- 
vinţă a Clubului militar. Sâra, Principele de Neapole plâcă 
din Bucuresci pentru a se întârce în Italia. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, Moștenitorul pre- 
sumptiv al Tronului, iea parte la şedinţa Senatului și rostesce 
cu acâstă ocasiune următârele cuvinte: 

Astădi serbăm aniversarul proclamării Regatului. 
Senatul a ales, este acum un an, acestă dată scumpă 

tuturor Nomânilor, spre a mă înserie ca membru al acestui 
înalt corp. 

Sunt fericit că mă găsesc tocmai astădi în mijlocul D-V6- 
stre, spre a vă reînnoi t6tă mulţumirea ce resimt de a pute 
luă parte la desbaterile D-Vâstre, urmărindu-le cu cel mai 

vit interes. 

VE urez din tot sufletul ca lucrările Senatului să fie 

tot-deauna roditâre pentru scumpa nâstră Românie! 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteța Sa Re- 
gală Principele Ferdinand, asistă la şedinţa solemnă a Aca- 
domiei Române. La cuvintele de bună-venire, Maiestatea Sa 
Regele răspunde: 

. 

Mulţumim din tot sufletul pentru cuvintele pline de sim- 

țire, ce D-Vâstre Ne adresaţi în numele Academiei. 

In fie-care an, Regina și Eii, venim cu o reînnoită și 

vie mulțumire în mijlocul D-Vâstre, unde aflăm tot-dea- 

una o primire așă de căldurâsă. De astă dată, mulțumi- 

rea Mea e cu atât mai mare, că introduc în sînul Aca- 

demiei pe iubitul Mei nepot, pe Moştenitorul Tronului. 

Inv&țând de timpuriu frumsa limbă românescă și pre- 

țuind de pe acum istoria naţională, atât de bogată în eve- 
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nimente mari şi gloriâse, el scie prețui desvoltarea și pro- 

pășirea Statului românesc, faptele însemnate ale trecutului, 

renascerea poporului nostru. Avend acum pe Moștenitorul 

Mei lângă Mine, voii deșteptă și voii încăldi necontenit 

în inima sa simțemintul datoriei către țeră și al iubirii de 

patrie, pentru-ca la timpul săi să pâtă ocupă cu vred- 

nicie locul înalt, de unde e chemat să fie un aperător 

convins al instituțiunilor țării, un sprijinitor plin de rivnă 

și înfocat al limbei și al literaturei românesci, pe care am 

imbrățișat-o cu atâta statornicie și dragoste din diua când 

numele Mei a fost înscris în fruntea Academiei. 

Acestă ondre o pot răsplăti numai prin o voință hotărită 

de a face ce este în puterea Mea, ocrotind sciințele și 

împodobind istoria naţională prin fapte vrednice ale nc- 

mului românesc. 

Tot-deauna Imi amintesc cuvintele lui Propertius, amicul 

lui Ovidiu: «In maghnis et voluisse sat est». 

Maiestatea Sa Regele sfirşind, dă cuvîntul Alteţei Sale Re- 

gale Principelui Ferdinand, care pronunţă următorul discurs: 

Domnilor, 

Cu inima pătrunsă de recunoscință am ascultat cuvîn- 

tarea prea iubitului mei unchii, şi la rîndul mei, dar numai 

îndemnat de Regele, îndrăsnesc a rosti câte-va cuvinte 

înaintea acestei adunări de bărbaţi învăţaţi, în mijlocul 

cărora pentru întâia 6ră am ondre de a mă află. 

Este în acelaşi timp şi o datorie din parte-mi a luă cu- 

vîntul, spre a exprimă adîncul mei simțemînt de recuno- 

scinţă pentru marea distineţiune ce Academia mi-a făcut, 

proclamându-mă ca membru onorific al acestui înalt aşe- 

zămînt de cultură naţională, unde tinereţea mea neîncer- 

cată să se călăuzâscă de neperitârele lumini ale seiinţei. 

Am avut fericirea că s'aii îngrijit de timpurii a mă în- 

văţă frumâsa limbă românâscă, şi Mi-a fost drag să o în- 
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v&ţ, pentru-că ea mi-a înlesnit cunâscerea de aprope a 
literaturei populare, a datinelor, obiceiurilor, dar mai ales 

a bogatei istorii a nâmului românesc. 
Am putut ceti şi înţelege ast-fel numerâsele publicaţiuni 

ale Academiei, cari mi-ati arătat cât de mult s'a făcut pen- 
tru propășirea sciinţelor şi literelor în România. De câte- 
ori am avut aceste scrieri înaintea ochilor, am zărit ca o 
vedenie minunată icâna ţării însăşi; licărind altă dată ca 
o scânteie lumin6să pe cerul r&săriten, cresc de atunci din 
di în gi, se mări plină de vlagă şi de fală, ca o stea cu 
rage limpegi pe malurile Dunării şi ţărmul Mării Negre. 

Iubitul meii profesor, d-l Păun, mi-a insuflat neîncetat 
dragoste pentru istoria naţională, încredinţat fiind, că spre 
a pute' seci bine cine e şi cât preţuesce un popor, trebue 
negreşit şi mai presus de tote să se cunâscă trecutul săă. 
De aceea m'am îndeletnicit de a ceti cu multă luare aminte 
monumentele n6stre istorice. 

Datorese şi cii, ca toți Românii, o vie recunoscință d-lui 
Kogălniceanu, astădi venerabilul Preşedinte al Academiei, şi 
care m'a întîmpinat cu așă de bine simţite cuvinte, căci 
prin culegerea şi tipărirea chronicelor n6stre mi-a ușurat 
apropriarea de aceste comori de mari învăţăminte, isvâre 
nesecate de fapte strălucite şi de mîndrie naţională. 
Cum să nu fim Gre mîndri, când, cetind acolo despre lup- 

tele vitejesci şi glori6se cu toţi cei mai cumpliţi ai noştri 
vrăjmaşi, când întîlnim numele şi faptele atâtor Voevodi 
însufleţiţi de iubirea de moşie până la jertfă? In tâte vre- 
mile ai trăit Români, şi pe tron şi în rîndurile poporului, 
cari nu ait uitat, cum gice Ienăchiţă Văcărescu: 

Crescerea limbei românesti, 

Și a patriei cinstire... 

Câte lucruri do cel mai mare interes nu am găsit, cu o 
firescă şi ertată mirare pentru mine, în toţi chronicarii, dar 
mai cu s6mă în cei doi mai de frunte, Miron Costin şi Ioan 
Neculcea! Cu deosebire Neculcea m'a fermocat, cu limba-i 
curată cu stil împodobit cu ieâne pipăite şi cu aşă de să- 
nătse poveţe, Cele patru-deci şi două de cuvinte — cum 
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le numesce el—de la începutul ehronicei sale sunt ca o ga- 

lerie de cadre mici, dar cu măestrie zugrăvite, pe cari ochiul 

nu se mai pâte sătură privindu-le. Câte chipuri vii, fapte, 

legende, cugetări înțelepte în fie-care din ele! 

Atuncă am înţeles cum şi de ce cl a insuflat talentul unui 

Alecsandri, unui Bolintineanu. Dintre tâte însă, mi-au dat 

de gândit viâţa şi întîmplările lui Milescu-Cârnul, învă&ţă- 

torul lui Petru-cel-Mare, purtătorul numelui român până 

în Suedia, unde scriă latinesce, și până în China -— ţâra 

Chitailor — ca sol al Rusiei — şi când acâsta? Intr'un timp, 

în care puţini s'ar fi gândit că în România se pot desvoltă 

asemenea 6meni învăţaţi şi cu înalte destoinicii sufletesci. 

Apoi dacă acum două trei sute de ani focul sfînt al sciinţei 

ardeă cu atâta lumină în 'Ţâra nâstră, din sînul căreia se 

născeă un Petru Cercel, Domn întreg la minte şi poet plăcut, 

apoi Cantemirii, unul istoriograf mare, altul poet nu mai 

puţin mare, un Neagoe Basarab, care înălță pe malul Ar- 

geşului, cel mai măreț locaş dumnedeesc, vestit în î6tă 

lumea, —cum să nu punem cea mai nestrămutată credinţă 

în viitorul ţării nâstre, bine-cuvîntată de Dumnedei, în 

care nică impilările dușmanilor, nică întunerecul unor vremi 

amare, mai putut înăbuşi isbuenirea geniului naţional, 

Când privose înapoi la şirul atâtor fapte măreţe, pilde şi 

dovedi vii ale puterilor n6mului românesc, cum să nu fii 

mândru că sârta m'a adus în acâstă frumâsă ţâră, înze- 

strată cu atâtea daruri şi cu mare viitor. ME voiii sili dar 

neîncetat a învăţă, a mă lumină şi a ascultă poveţe bune, 

spre a putâ fi folositor nouei mele patrii, care ma întîm- 

pinat cu atâta căldură, arătându-mi atâta iubire. 

O dovadă nouă, cu deosebire măgulitâre pentru minc, 

am primit-o astădi prin înscrierea mea ca membru o0no- 

rifie al Academiei; încă odată, vă exprim adînea mea mul- 

pumire pentru acâstă înaltă distincţiune, de care mă voii 

sili a m& arătă pururea vrednic. 

Se publică legea, prin care Guvernul e autorisat să preschimbe 
stocul metalic de argint al Băncii Naţionale în stoc metalic 

de aur.    
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Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Fer- 
dinand asistă la serbarea Societăţii studenţilor în medicină. 

Se acordă Guvernului un credit de lei 2.950.000 pentru con- 
strucţiunea căiei ferate Pitesci-Curtea-de-Argeș. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, inspectâză şedla de aplicaţiune de genii, artilo- 
vie și cavalerie. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, inspectâză șe6la de Stat-major şi sâra asistă la 
o conferință a Cercului militar. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, precum și Alteța Sa Regală 
Principele Ferdinand, asistă la şedinţa solemnă a Academiei 
Române. Maiestatea Sa Regele deschide şedinţa prin următârea 
cuvîntare: 

Academia are astădi o ședință, care va rămâne me: 
morabilă în analele sale: Regina va luă cuvintul. 

Nu s'a intimplat nici odată ca o Regină să vorbescă 
înaintea unui corp sciinţific. Sunt mindru că tocmai Aca- 
demia Română pâte înscrie în «curriculum vitae suae», 
încă în ajunul nunții sale de argint, acest fapt unic, pe 
care-l salutăm noi toți cu vie mulţumire. 

Şedinţa este deschisă. 

Regina are cuvintul. 

Maiestatea Sa Regina ţine următorul discurs, adesea între- 
rupt prin aplausele cele mai entusiaste: 

Sunt acum câte-va dile, onoraţii membri ai Academiei 
și mai cu semă genialul nostru Președinte, carele tocmai 
astădi, spre durerea nâstră a tuturor, lipsesce din mijlocul 
nostru, Mai rugat să rostesc și Ei în acestă adunare 
de învățați câte-va cuvinte. Am r&spuns cu Sfinta Scriptură: 
«Femeia să tacă în biserică!» Nici astădi nu Mi-am schim- 
bat părerca și voii dice tot-deauna că activitatea femeei 
nu trebue să €să din interiorul sfint al casei. Glasul fe- 
meei nicăiri nu sună mai frumos ca la vatra ei, în mij- 
locul copiilor ei. 
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Mie însă Dumnedei Mia întins vatra și Mi-a mărit-o. 

Ore dulcea Mea ţeră, cu cetele ei mindre de copii, cu 

toți Românii dintrinsa, nu e pentru Mine o vatră mare 

şi scumpă? Dacă M'am hotărit deci a vorbi, o fac fiind-că 

sunt la vatra Mea, în mijlocul copiilor Mei. Ce am să vă 

cetesc astădi nu este decât o poveste, —o poveste cu 

balauri și cu voinici viteji. Dacă vorbind nu țin fusul în 

mână, ME voii încercă totuși a torce un fir lung și sub- 

ţire, din care ascultătorul bine gânditor va pute țese o 

pânză trainică și frumâsă. 

Apoi Maiestatea Sa Regina cetesce «Visul Poetului», al cărui ma- : 

nuseript, scris şi ilustrat de mâna Sa, îl dăruesce Academiei. 

Into adunare publică a partidului naţional-liberal se pro- 

clamă unirea tuturor grupurilor liberale. 

Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mesagiui Regal : 

Domnilor Senatori, 

Dommnilor Deputaţi, 

Corpurile legiuitre ai ajuns astădi la terminul sesiunii 

ordinare prelungite. 

Sosirea sfintelor sărbători ne obligă a suspendă opera 

legislativă atât de importantă pe care aţi început-o. 

Deşi în acâstă sesiune nu aţi putut termină votarea nu- 

merâselor proiecte de legi, pe cari Guvernul Mei vi le-a 

înfăţişat, totuşi însemnată parte din ele ati fost primite 

de Senat şi nu aştâptă decât sancţiunea Adunării Depu- 

taţilor. 

Adunarea din parte-i a votat budgetele, diferite credite 

destinate a regulă comptabilitatea Statului, legile finan- 

țiare necesare echilibrului budgotar, precum şi cele mo- 

nito a fixă sistemul monetar. 

Aceste budgete aii fost de astă dată votate la timp, şi 

ast-fel anul finanţiar începe în mod normal. Avem dar 

dreptul să sperăm că resultatul lor va fi lueru îmbucu- 

rător atât pentru regularitatea finanţelor, cât şi pentru 

prosperitatea ţării. 

Echilibrul finanţiar a fost dobândit fără a se spori sar- 

 



41 
cinele publice și tâte serviciile, mai cu s6mă ale căilor de 
comunicaţiune, ale instrucţiunii publice şi ale armatei, aii 
fost mai larg dotate decât ori-când, aşă ca să pâtă râs- 
punde așteptărilor şi trebuinţelor naţiunii. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

ME simţ fericit a vă arătă via Mea satisfacţiune pentru 
devotamentul Domniilor-Vâstre către binele public și pen- 
tru stăruința ce aţi pus în a duce lucrările D-Vâstre la 
un bun sfirşit. 

Din tot sufletul, vă urez ca, întorși la casele D-Vâstre, să 
petreceţi cu fericire sfintele sărbători. 

In virtutea art. 95 din Constituţiune, 
E deelar sesiunea Corpurilor legiuitore închisă. 

CAROL. 
Preşedintele Consiliului de Ministri și Ministru de Interne, 

General G. Manu; Ministrul Justiţiei și ad-interim al Cultelor 
şi Instrucțiunii publice, T. Rosetti; Ministrul Afacerilor 
străine, Al. Lahovari; Ministrul Finanţelor, M. Germani; 
Ministrul Lucrărilor publice, Al. Marghiloman; Ministrul 
Agriculturii, Industriei, Comereiului și Domeniilor, Gr. G. P&u- 
cescu; Ministrul de Resbel, General M. Vlădescu. 

Bucuresci, 28 Martie 1890. 

Se înfiinţâză încă 2 companii de asedii pe lângă cele 4 existente. 
Se promulgă legea împrumutului de 16 milione al oraşului 

Bucuresci, 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză la casarma Alexandria regimentele 
2 şi 3 de linie. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
"Perdinand, inspectză șcâla de ofiţeri. Sâra asistă la inau- 
gurarea Clubului ofiţerilor de reservă, înfiinţat sub proteeto- 
ratul Maiestăţii Sale şi sub preşedința de onâre a Alteţei Sale 
Regale Principelui Ferdinand. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, inspectâză batalionul 2 de vînători. 
Guvernul e autorisat să facă întâiul vărsămînt de plată către 

comisiunea mixtă a Prutului pentru lucrările de navigabili. 
tate pe acest fluviiă,. 

Trel-deci de ani de Domnie, II. 
16 
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Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitore se deschide 

prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

V'am convocat în sesiune extraordinară pentru a su- 

pune deliberărilor D-V 6stre mai multe proiecte de legi ră- 

mase nevotate din sesiunea trecută. Importanţa şi urgenţa 

lor n'aă permis Guvernului Meii să aştepte sesiunea or- 

dinară de la tâmnă. Creditele necesare pentru a asigură 

apărarea ţării, legea pentru organisarea magistraturii, le- 

pile pentiu pensiunile civile şi militare, legile votate de 

Senat, între cară legea cumulului e una din cole mai im- 

portante,—iată atâtea obiecte pe cari, între altele, Guvernul 

Meiă le recomandă cu deosebire studiului şi votului Cor- 

purilor legiuitâre. 

Deşi timpul înaintat şi începutul muncii câmpului ai 

silit pe Guvernul Mei a mărgini întwun termin scurt du- 

ata acestei sesiuni, sunt încredinţat însă, Domnilor Sena- 

tori şi Domnilor Deputaţi, că activitatea D-Vâstre patriotică 

şi luminată va răspunde dreptelor aşteptări ale ţării. 

Dumnegeii să bine-cuvinteze lucrările D-V âstre. 

Sesiunea extraordinară este deschisă. 
CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, 

General G. Manu; Ministrul Justiţiei și ad-interim al Cultelor 

şi Instrucțiunii publice, T. Rosetti; Ministrul Afacerilor 

stvăine şi ad-interim al Lucrărilor publice, Al. Lahovari; 

Ministrul Finanţelor, M. G ermani; Ministrul Agriculturii, 

Industrici, Comerciului şi Domeniilor, Gr. G. Păucescu; Mi- 

nistrul Răsboiului, General M. Vlădescu. 

Ducuvesci, 16 Aprilie 1990. 

Sc înfiinţâză a doua companie la inspectoratul porturilor. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fordi- 

nand asistă la alergările de cai. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand asistă la serviciul divin în biserica Sf. Gheorghe. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză noul spital militar. 

 



    

Adunarea Deputaţilor votâză creditul pentau fortificaţiuni 
cu 93 contra 55 voturi. ! 

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 
Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Ferdi. 

nand asistă, pe poligonul de la Cotroceni, la experienţa de tra- 
gere în ţintă cu arme de diferite sisteme cu praf fără fum şi 
cu arma model 1879 modificată cu calibru micșorat; 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, inspectâză casarma divisionului de gendarmi că- 
lări și pe acea a gendarimilor» pedestri. 

Se promulgă tractatul de comereiii încheiat cu Sârbia la Bel- 
gvad în 19 Februarie 1890. : 
Principele de Saxa, întorcându-se din o călătorie din Orient, 

sosesce în Bucuresci; la Smârda e primit de Alteța Sa Regală 
Principele Ferdinand, la gara Filaret de Maiestatea Sa Re- 
gele și la Palat de Maiestatoa Sa Regina. P 

Principele de Saxa, condus de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, visitâză Arsenalul armatei. 

Principele de Saxa, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, plâcă la Sinaia, de unde se întâree în capitală 
şi plecă spre Germania. 

Diua aniversare de 10 Maiii se serbâză cu ccremonialul obici- 
nuit. 

Se promulgă legea pentru pensiunile funcţionarilor civilă şi 
celesiastici. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Perdi- 
dinand asistă la alergările de cai. 

Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză regimentul 1 de genii. 
Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fexv- 

dinad asistă la alergările do ceai. 
Maiestatea Sa Regina plâcă la Sinaia, unde iea reşedinţa de 

vară. Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Prin- 
cipele Ferdinand, plâcă la Nucet-Tîrgovişte-Lăculeţe, spre a 
trece în inspecţiune herghelia de cai, trupele şi pulberăria. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteţa Sa Regală Principele 
Ferdinand, inspectâză în tabăra de la Cotroceni regimen- 
tele 6 şi 21 de dorobanţi. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 
nand sosese la Sinaia, unde ieai reşedinţa de vară, 

Maiestăţile Lor Regele și Regina, împreună cu Alteța Sa Re- 
gală Principele Ferdinand, asistă la serviciul divin în bise- 
rica Domnâscă din Bușteni. 
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1890 
Iunie 6 (18) : Se deschide Guvernului un credit de 23.000.000 lei pentru 

construcţiuni de căi de comunicaţiune. 

„1 (19) Delegaţiunile austro-ungare primesc budgetul sporit al ar- 

matei, 

> 8 (20) Camera și Senatul încuviinţâză conversiunea rentei de 6%, 

în rentă de 4%. 

> 9 (21) Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Astăgi se încheie o lungă și roditre sesiune. In numele 

Mei şi în numele ţării, vă mulţumesc de munca neobosită 

ce ați pus pentru a îmbunătăţi numerdsele instituţiuni ale 

Statului, a îndeplini dorinţele şi a justifică speranţele țării. 

Opera care aţi săvîrşit-o răspunde rîvnei pentru pro- 

gres, ce însufleţesce Adunările actuale, pe care spiritul lor 

înţelept-a sciut să o menţie în margine legitime. 

Părăsind interesele cari vă reclamă în acest timp al 

anului, nu aţi voit a vă despărți până ce m'aţi înzestrat 

țera cu un număr de importante reforme. 

Aţi votat creditele cerute de Guvem pentru fortifica- 

ţiuni şi pentu armată. Aceste grele, dar neapărate sacri- 

ficii, vor întări forţele nostre de apărare. Iubirea nostră 

de pace, care ne-a meritat încrederea Europei, nu lasă 

nici o îndoială că aceste măsuri n'aii alt scop. 

Prin legea asupra Băncii, aţi completat opera din sc- 

siunile trecute, stabilind un sistem monetar la adăpostul 

variaţiunilor, conform datelor sciinţei şi intereselor comer- 

ciului. 

Prin legea pentru plata prin anticipaţiune a obligaţiu- 

nilor 6%, aţi pus pe Guvern în măsură dea face un pas 

spre unificarea datoriei publice, uşurând ast-tel sarcinele 

budgetare. 

Primind creditele cerute pentru şosele şi pentru nouă linii 

de drum de fer, aţi sporit în mod simţitor marea reţea a 

căilor nâstre de comunicaţiune, pregătind pe România a 

susţină lupta economică care se încinge în totă Ruropa. 

Prin votul legii asupra organisaţiunii magistraturii, aţi 

asigurat magistratului neatârnarea şi justiţiabilului încre- 

derea în drâpta aplicare a legilor. 

 



  

245 

Legea cumulului pune capăt unui abus de mult denunţat 
opiniunii publice şi deschide tinerimii muncitore şi stu- 
di6se un noii câmp de activitate. 

In fine, legea pensiunilor asigură vechilor servitori ai 
Statului o răsplată potrivită pentru serviciile lor, o b&- 
trâneţe la adăpostul lipsei, şi mângâierea de a sci că, în 
cas de mârte timpurie, văduvele şi copiii lor nu vor fi pă- 
ăsiţi de Stat, căruia dînşii ai consacrat munca vicţei lor 
întregi. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Cu tâte lucrările însemnate cari s'a săvirşit, totul nu 
este implinit. Ț6ra mai are nevoi, legislaţia mai are lipsuri, 
diferitele clase sociale mai ai cerinţe; dar un început aşă 
de frumos justifică cele mai mari şi mai temeinice spo- 
ranţe. Inţoreendu-vă în mijlocul concetăţonilor D-Vstre, 
veţi av6 mulțumirea sufletâscă do a sci că aţi justificat în- 
croderea lor şi aţi meritat recunoscinţa ţării. 

In virtutea art. 95 din Constituţiune, 
Eu doclar închisă sesiunea extraordinară a Corpurilor 

egiuitore. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, 
General G. Manu; Ministrul de Justiţie şi ad-interim al Cul- 
telor şi Instrucțiunii publice, T. Rosetti; Ministrul Afaceri- 
lor străine, Al. Lahovari; Ministrul de Finanţe, M. Ger- 
mani; Ministrul Lucrărilor publice, A. Marghiloman; Mi- 
nistrul Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, 
Gr. G. Păucescu; Ministrul de Resbel, General M. Vlădescu. 

9 Iunie 1890, Castelul Peleş. 

Se promulgă legea creditului de 2.500.000 lei pentru refa- 
cerea podurilor de lemn pe calea ferată Bacăii-Pâtra în po- 
duri definitive și pentru transformarea acestei căi în cale 
normală, precum şi acea a creditului de 8.269.000 lei pentru 
continuarea liniei ferate Tîrgu-Ocnii prin Comănesci-Moinesci- 
Teţceani. 

Se promulgă legea creditului de 10.256.000 lei pentru com- 
pletarea îmbrăcămintei și echipamentului armatei, precum 
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şi acea a creditului de 850.000 lei pentru terminarea cartei 

Moldovei în termin de 5 ani. 

Se promulgă legile creditelor următâre: 1.022.000 lei pen- 

tu prelungirea liniei ferate din staţiunea Turnu-Măgurele la 

port; 1.200.000 lei pentru construcţiunea unei gări frontiere pe 

teritoriul: român la Burdujeni; 1.500.000 lei pentru diferite lu- 

cvari în portul Brăila; 6.880.000 lei (din creditul de 21.107.982 

lei acordat în Aprilie 1886) pentru construcţiuni și instalări 

șoulare. | 

Se modifică unele articole din legea pentru înfiinţarea unci 

Bănci de scompt şi circulaţiune (11 Aprilie 1880). 

Reichstagul german votâză statul de pace sporit al armatei. 

Se promulgă legea, prin care Statul renunţă la tote remă- 

şiţele din: răscumpărarea clăciă, 

Se promulgă legea creditulu de un milion Lei pentru cump&- 

vavea vaselor necesare la înființarea unui servicii de tran- 

sporturi pe apă în trebuinţa Regici monopolurilor Statului, 

precum și acea a creditului de 600.000 lei pentru terminarea 

construcţiunilor necesare manufacturei de tutunuri. 

Batalionul 4 de vinători face un marș de la Sinaia la Azuga. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, ca comandant al 

companiei 1-a, iea parte la acest marș. Maiestăţile Lor Regele 

şi Regina întîmpină batalionul la întrecere. 

Se pune la concurs întocmirea unui ante-proicet pentru cla- 

divea palatelor Adunării Deputaţilor şi Senatului. 

Se promulgă legea, prin care Facultatea de teologie se incur- 

porâză în Universitatea din Bucuresci alătură cu cele-lalte pa- 

tru facultăţi. 

Se promulgă legea asupra cumulului în funcțiunile publice. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 4 de vînători, sta- 

ţionat la Sinaia; în frontul batalionului se află Alteța Sa Ro- 

gală Principele Ferdinand ca comandant al companiei 

l-a. 

Sultanul numesce 3 Episcopi bulgari în Macedonia. 

Maiestatea Sa Regina plâcă din Sinaia la Neu-W ied şi în drum 

ave intrevederi cu Marele-Duce și Marea-Ducesă de Baden,cu 

Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern 

şi cu Alteța Sa Regală Principele Leopold de Hohen- 

zollern. 

Impă&ratul Germaniei Wilhelm II sosesce la Osborne şi face 

o visită Reginei Angliei. 

Impăratul Germaniei Wilhelm II sosesce la Narva și Pe- 

terhof,. unde e primit de Impăratul Rusiei, 
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Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Pr incipelo Fer- 
dinand plâcă din Sinaia la Sigmaringen. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de la Bruck de Avchiducele 
Albrecht, sosesce, împreună cu Alteța Sa Regală Principele 

Moștenitor, la Viena, unde primesce în audienţă pe Comitele 

Kâlnoky şi visit6ză esposiţiunea agricolă şi silvică: 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, sosesce la Curtea Imperială din Iseh], unde e în- 

timpinat la gară de Impărat. Un prând Imporial se dă în 

onGrea Maiestăţii Sale. 

Imp&ratul Francisc Iosif face o visită de două ore Maie- 
stăţii Sale Regelui. 

Maiestatea Sa Regele și Altoţa Sa. Regală Principele Fer- 
dinand plâcă din Ischl, însoţiţi până la gară de Impărat, şi 
sosesc la Miinchen, unde se întîlnesc cu Alteța Sa Regală Prin- 
cipele Leopold de Hohenzollern. 

Maiestatoa Sa Regina, însoţită de Alteța Sa Principesa a do Wicd 
şi do Alteța Sa Principele de Wied, sosesce la Miinchen, 

Maiestatea Sa Regina, împreună cu Augustele Sala e rude, so 
întrece la Neu-Wied. 

Maiestatea Sa Regele și Alteţele Lor Regale Principii For- 
dinand şi Leopold plâcă din Miinchen şi sosesc la Sig- 
matingen, : 

Se serbâză la Sigmaringen, în mijlocul familiei princiare de 
lohenzollern, a 25-a di aniversare a nascerii Alteţei Sale 
Regale Principelui Ferdinand, Moştenitorul presumptiv al 
Tronului României. Maiestatea Sa Regele ridică un toast în 

sănătatea Alteţelor Lor Regale Principelui şi Principesei Le o- 
pold de Hohenzollern, cari aii dat României pe Princi- 
pele moștenitor. Alteța Sa Regală Principele Leopold, râs- 
pundând, urâză un viitor fericit fiului săii, care va fi demn 
de Augustul săi unehiii. 

Maiestatea Sa Regina plâcă din Neu-Wied la băile de mare 
de la Llandundo (Anglia). 

Maiestatea Sa Regele plecă din Sigmaringen, pentru a face 
o visită Marelui-Duce de Baden, și se opresce la Umkirchen, 
unde se află Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Ho- 
henzollern. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand plâcă cu Augustul 
său. părinte la Potsdam, pentru a asistă la botezul fiicei Prin- 
cipelui moștenitor de Hohenzollern. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principesa Iose- 
fina plecă din Umkirchen la Weinburg, unde petrec ca 6speţi ai 
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Alteţei Sale Regale Principelui Leopold de Hohenzollern. 
Maiestatea Sa Regina asistă la o serbare de binefacere dată 

sub Augustul S&i patronagii în profitul spitalului din Llan- 

dundo. 
Se promulgă legea pentru organisarea judecătorescă. 

Impă&ratul Francisc Iosif, însoţit de Comitele Kâlnoky, 

face o visită Impăratului Germaniei la Rhonstock şi iea parte 
la manevrele germane din Silesia. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Rogală Princi- 

pele Ferdinand, face o visită Regelui de Wiirtemberg la 

Triedrichshafen. 
Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand pl6că din Weinburg și sosesc la Miinchen. 
Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand sosese la Sinaia. 
Se inaugurâză noul local al şe6lei comerciale din capitală. 

_ Impăratul Germanică face o visită Imp&ratului Austrici la 

Viena. 
Maiestatoea Sa Regina face o escursiune prin Irlanda. 

Maiestatea Sa Regina părăsesce Anglia, pentru a se întorce 

în Germania. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Pordinand, plâcă din Sinaia la Pitesci, pentru a asistă la 

manevrele cele mari de tâmnă. Sosind la Pitesci, Maiestatea Sa 

plâcă a doua di (27 Septembre) la satul Bănănăi, unde iea parte 

la manevrele qilei şi s6ra se întârce la Pitesci; aci visit6ză gim- 

nasiul şi penitenciarul oraşului. In diua următre (28 Septem- 

bre), Maiestatea Sa şi Alteța Sa Regală asistă la manevre la 

punetele de lângă pădurea Bradul-de-sus, Bradul-de-jos și Orjea, 

şi inspeetâză apoi spitalul din Pitesci. La 29 Septembre, Ma- 

iextatea Sa şi Alteța Sa Regală se transportă la satul Gâvana, 

de unde urmărese manevrele, care în acâstă di se termină. La 

Pitescă, Maiestatea Sa inspectâză casarma bateriei de pompieri 

şi a regimentului 5 de artilerie. Duminecă (30 Septembre), Ma- 

iestatea Sa și Alteța Sa Regală ascultă liturghia în biserica 

Sf. Nicolae și primesc pe platoul de la Bănănăi defilarea tru- 

pelor (27.000 6meni). La prândul din Pitesci, Maiestatea Sa ri- 

dică următorul toast: 

Manevrele din anul acesta aii o deosebită însemnătate 

pentru armată, prin constituirea și conducerea unităților 

tactice cu efective de răsboiu. 
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Aceste concentrări au dovedit că este de neapărată 
trebuință, ca ele să fie făcute încă adesea-ori și că trebue 
să ne folosim de timpul de pace spre a fi pregătiţi când 
datoria ne va chemă pe câmpul de luptă. 

Mare este încrederea, care țera are în ostașii săi; cu atât 
mai mult însă cresce r&spunderea nâstră. 

Trebue să muncim neîncetat, să oțelim tâte forțele 
nâstre, fiind-că numai ast-fel vom fi în stare de a implini 
falnica nostră misiune. 

Cu adevărată bucurie am constatat și în anul acesta 

progresele dobândite și tâte silințele ce fie-care pune, spre 
a, respunde așteptărilor țării și ale Mele. 

VE mulțumesc, și cu inima caldă ridic acest pahar în 

onorul iubitei Mele armate și în sănătatea Corpurilor 1 și 
II, representate în aceste manevre prin dout divisiuni mo- 

bilisate. 

Trăiască armata! 

După toastul Ministrului de Răsboii, Maiestatea Sa So ridică 
din noii și rostesce următârele cuvinte: 

Privesc ca o datorie plăcută ca, după ce am băut 
in onorul armatei, să închin un pahar pentru judeţul Argeș 
și orașul Pitesci, cari Ne-au primit cu brațele deschise. 

Pitescenii sai distins tot-deauna prin simțemintele lor 

patriotice și inima lor a bătut pentru mărirea României. 

Sunt dar fericit că, cu ocasiunea manevrelor, ei ai vădut 
armata și sai putut convinge că jertfele ce țera face pen- 
tru aperarea sa nu sunt zadarnice. Mulţumind orașului și 
județului pentru tot concursul ce ai dat armatei și pen- 
tru dovedile de dragoste ce Ne-aii arătat în timpul şe- 
derii Nâstre aci, ridic acest pahar pentru prosperitatea 

județului și în sănătatea orășenilor. 
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După ce Maiestatea Sa asistă la imbarcarea trupelor con- 

contrate, visitâză şeâla de fete No. 1 şi şe6la de băeţi No..2 

şi pl6că, împreună cu Alteța Sa Regală la Craiova (| Octobro). 

Aci, ridică la prând următorul toast: 

Primirea strălucită şi urările atât de bine simţite, cu cari 

Ne salutați în numele orășenilor, Imi dai o nouă dovadă 

de dragostea și de devotamentul, ce Craiova Mi-a arătat 

in tote împrejurările. 

Mulţumindu-vE de aceste simțeminte scumpe inimii Mele, 

sunt fericit că am putut veni, împreună cu nepotul Mei, 

în mijlocul D-Vâstre, după manevrele în cari am constatat 

cu vie mulțumire frumâsa înfățișare a ostașilor olteni. 

Vitejia lor o cunosc încă din biruința de la Rahova. 

Convins că Oltenii vor păstră și în viitor aceste însu- 

şiri răsboinice şi că ME voiit pute rezemă tot-deauna pe 

credința lor, închin acest pahar pentru prosperitatea ju- 

deţului Dolj și în sănătatea Craiovenilor, cari Ne-au primit 

cu atâta dragoste şi căldură. 

Să trăiască Craiova! 

Sâra, cetăţenii craioveni fac o manifestaţiune şi un ţeran fe- 

licită de bună-venire pe Maiestatea Sa Regele. Maiestatea Sa 

răspunde: 

Am ascultat cu o vie mulțumire cuvintele pline de inimă, 

prin cari Mi-ai arătat, în numele țăranilor, simțemintele 

lor. de credință pentru Mine. 

Am avut tot-deauna cea mai mare dragoste și am purtat 

cel mai viii interes breslei vâstre, căci am recunoscut în 

ea speranţa şi viitorul țării. 

Iți mulțumesc și doresc ca voi, ce sunteți aci, să ară- 

taţi la toți ai voştri dragostea și credința Mea într înșii. 

A doua di (2 Octobre), Maiestatea Sa visit6ză penitenciarul 

de la Bucovăţ, tăbăcăria armatei, liceul Carol I, şcâla centrală      
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de fete, biserica Sfintul Ilie, spitalul Filantropia, şcâla fiilor de 
militari, externatul secundar de fete, terenul unde se va ri- 
dică noul Palat de Justiţie, şedla de meserii, (3 Octobre) podul 
Jitianu în construcţiune, şe6la P. Trişcu-Mircea, şcola de fete 
Româneanu, şe6la profesională de fete Madona-Dudu şi spitalul 
de alienaţi Madona-Dudu. 

La dejun, Maiestatea Sa ridică următorul toast: 

Implinesc o dorință a inimii Mele de a mulțumi încă 
odată de tâte dovedile de dragoste și de simpatie căl- 
durosă, care am găsit în tot timpul şederii Mele în capi- 
tala Olteniei; frumâsele dile în cari am stat în Craiova, 
și cari aii trecut prea repede, vor remânc o dulce amin- 
tire și, plecând astădi, cu gândurile Mele voii rămâne în 
mijlocul vostru. | 

Mulţumind la toți cari Mi-ai arătat dragostea lor, urez 
orașului prosperitate și desvoltare şi orășenilor sănătate. 

Să trăiască Craiova! 

Maiestatea Sa plâcă din Craiova şi sosesee la Bucuresei. 
Maiestatea Sa Regina sosesce la Sigmaringen. 
Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele FPerdi- 

nand asistă la punerea petrei fundamentale a noulu Palat do 
Justiţie din capitală. Cu acâstă ocasiune, Maiestatea Sa rostesce 
următorul discurs: 

Domnilor, 

Am ascultat cu deosebită plăcere cuvintările D-Vâstre 
și v& mulțumesc pentru căldurâsele simțeminte ce-Mi ex- 
primați în numele magistraturii, care, întemeiată pe lege 
și consciința sa, are o misie așă de înaltă, însă forte greu 
de împlinit. 

Privesc ca o întîmplare fericită că, tocmai după ce corpul 
judecătoresc a fost așezat pe o temelie mai tare, prin 
lărgirea inamovibilităţii, pot pune petra fundamentală a 
noului Palat al Justiţiei pe vechiul loc al Divanului. 
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Multe amintiri are locul acesta în analele judiciare: în 

vremurile trecute, fruntașii țării tineaii aci cumpăna drep- 

tății; mai târdiă, întâia Curte apelativă a avut scaunul stii 

mult timp tot aci; și acum,pe locul pe care o jumătate 

de vec sa împărţit dreptatea în numele legii și al Dom- 

nului, se va ridică Palatul de Justiţie al Regatului. 

In acestă desvoltare, prin care ramura judecătorescă a 

trecut, s€ oglindesc progresul şi avintul puternic al Ro- 

mânici. 

Doresc ca acestă măreță clădire să fie în curind ispră- 

vită în condiţiunile cele mai bune și să devie, nu numai o 

falnică podsbă a capitalei, ci mai ales un adăpost sigur 

al unci puteri așă de însemnate a Statului, care putere 

este paza neclintită a legilor. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Per- 

dinand asistă la punerea petreci fundamentale a podului peste 

Dunăre la Fetesci. In memoria acestui important act, se așc- 

ză următorul document în fundamentele podului: 

“NOI CAROL 1. 

Prin graţia lui Dumnedei și voința naţională, Rege a! 

României. 

Aducem la sciința tuturora cele ce urmeză: 

Răsboiul, purtat în anii de la 1877 până la 1878 de 

viteji României pe câmpiile Bulgariei, întins-a hotarele 

țării nostre peste țărmul drept al Dunării și făcut-a he- 

gatul României stăpân la Marea Negră, întrupându-i Do- 

brogea. | Ei 

De atunci, necontenit pironită Ne-a fost gândirea la 

acestă provincie, însă mărețul Danubiii Ne-a oprit și Ne 

opresce să dăm litoralului Mării Negre și porturilor lui 

vicța şi desvoltarea trebuinciosă pentru prosperitatea eco- 

nomică a ţerii. 
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Numai construcțiunea unui pod peste Dunăre înlătureză 
aceste pedici. | 

Corpurile n6stre legiuitâre, încăldite de focul nestins 
al iubirii de țcră, ai hotărit în anul 1883 clădirea acestui 
pod și Noi am sancționat în același an patriotica lor ho- 
tărire. 

Adi inginerii români clădesc podul. 
Nu vor trece decât câți-va ani și săvirșită va fi o gran- 

di6să lucrare, un monument care va transmite urmașilor 
noștri și generațiunilor viitâre dovadă de puterea de vicță, 
patriotismul și hărnicia României actuale. 

Fie ca acestă mărcță lucrare să sporescă prosperitatea 
Și gloria scumpei nâstre țări, fie ca prin ea să se stringă 
legăturile cari unese Dobrogea cu patria-mumă, fic ca 
porturile ei să ajungă la o splendâre vrednică de solici- 
tudinea ce le pârtă ţcra. | 

Prețuind așă val6rea podului peste Dunăre la Cerna- 
voda, hotărit-am să se așeze în presența Mea, a Prin- 
cipelui Ferdinand, Moștenitorul presumptiv al Corânci, a 
Ministrilor cari se află la cârma țării, petra fundamentală 
in zidăria care formeză cel dintâi picior al podului pe 

. țărmul stâng al Dunării. 
Acest document comemorativ s'a semnat de Noi în 

două exemplare, cari sai învestit cu sigiliul Statului. 
Un exemplar, însoţit de monetele curente, se va îngropă 

de Noi în petra fundamentală în diua a noua a lunci 
Octombre anul 1890 de la nascerea Mântuitorului, în 
al 25-lea al Domniei Nostre și al 10-lea de la înfiinţarea 
Regatului României; cel de al doilea exemplar se va pă- 
stră în Archiva Statului. 

La banchet, Maiestatea Sa ridică următorul toast: 

Sunt fârte mișcat de cuvintele aşă de adinc simțite, 
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ce-Mi exprimaţi cu atâta căldură, și vE mulțumesc din suflet. 

Serbarea de astădi este o adevărată satisfacțiune pentru 

Mine, căci este tocmai un an de când, cu ocasiunea că- 

lătoriei Mele în Dobrogea, am făgăduit şi apoi am stă- 

ruit ca podul peste Dunăre să fie început. Astădi făgă- 

duiala Mea este un fapt împlinit și sunt fericit că am putut 

încunună întâiul stâlp al podului, în fața unei întruniri 

așă de impunătâre și a poporațiunii din Dobrogea, care 

a alergat din tâte părțile spre a fi martoră la acestă 

operă, care va legă de-apururea aceste două ț&rmuri ale 

Dunării, înfrăţind interesele și cimentând unirea între aceste 

două trunchiuri ale Statului român în chip trainic și nc- 

peritor. 
us 

Mărcţă este lucrarea concepută și condusă de inginerii 

noștri și mîndri suntem de o intreprindere aşă de însem- 

nată, care va fi isvor de bogăţie pentru ţcră și careva 

găsi un r&sunet puternic în totă Europa. 

Trebue să punem acum tote silințele spre a isprăvi cât 

mai curind podul pe Borcea şi pe Dunărea mare și portul 

de la Constanţa, fiind-că atunci calea cea mai scurtă între 

Marea de Nord și Marea Negră va fi deschisă și Ro- 

mânia va stăpâni o mare parte a comerciului din Orient. 

Convins că aceste prevederi se vor realisă, închin acest 

pahar iubitului Mei popor, care na cruțat nică un sacri- 

ficiă spre a întări moșia sa strămoșescă și a asigură vii- 

torul săi. 

Să trăiască România! 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fordi- 

nand pl&că la Călărași, unde la prând Maiestatea Sa închină 

cu următorele cuvinte: 

Adevărat, 24 ani aii trecut de când n'am fost în Că- 

lărași; și cu atât mai mare este bucuria Mea, cu cât am 
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putut veni impreună cu Moștenitorul Tronului, după serbarea 

pe Dunăre, în mijlocul D-Vâstre, spre a M& convinge de des- 

voltarea și progresul orașului, care va luă un noă avînt prin 

lucrările de la Borcea, cari sper că îu curînd vor fi isprăvite, 

Mulţumindu-vă de simțemintele ce Ne exprimaţi şi de 

căldurosa primire care Ne-aţi făcut, închin acest pahar 

pentru prosperitatea frumosului și bogatului județ Ialomiţa 

și în sănătatea orășenilor, cari Ne-aii dat dovedi netăgă- 

duite de dragoste și de credinţă. 

A doua qi (10 Octobre), Maiestatea Sa Regele visiteză casarma 
de dorobanţi, şeâla de fete, noua șcâlă de copii, cheiul, locul 

unde are să se construâscă debareaderul, gimnasiul real, liceul, 

temniţa, şi plâcă însoţit de Alteța Sa Regală Principele Fer- 
dinand la Sinaia. 

Maiestatea Sa Regina, după ce asistase în prediuă la inau- 
gurarea monumentului Alteţei Sale Regale Principelui Carol 

Anton de Hohenzollern, plâcă din Sigmaringen, pentru a 
se întOree în ţâră, 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod, 
Maiestatea Sa Regina sosesee la Sinaia, întîmpinată la Pred6l 

de Maiestatea Sa Regele şi de Alteța Sa Regală Principele Fer- 
dinand. 

„Se inaugurâză la Severin serviciul de transporturi pe apă 
al Regiei monopolurilor Statului. 

Sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod se închide. 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand plâcă la Berlin, pen- 

tru a representă pe Maiestatea Sa Regele la căsătoria Princi- 
pesei Victoria de Prusia cu Principele Adolf de Sehaum- 
burg-Lippe. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc de la Sinaia la Bucu- 

vescă, unde ieau reședința de &rnă. 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, venind de la Berlin, 

sosesce în capitală. 

Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagii Rogal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

„ Deschigând astăgi a treia sesiune a acestei legislaturi, 
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M& simt cu deosebire bucuros de a M& află îni mijlocul 

D-Vstre. 

Insemnatele legi, cu cari aţi înzestrat ţâra, ai primit în 

intervalul sesiunii esecutarea lor, ast-fel că ne putem fc- 

pici cu toţii de râdele binefăcătâre ce dînsele ai început a da. 

Ceea ce aţi săvîrşit până astădi este un cuvînt mai mult 

pentru a completă opera binefăcătore a cărei temelie aţi 

aşezai-o. 

Succesul înţeleptelor reforme pe cari le-aţi votat, este 

tot, do-odată răsplata stăruinţelor trecute şi o puternică îm- 

boldire pentru noue silinţe în vederea progresului naţional. 

Pacea, de care se bucură Europa şi pe care avem dreptul 

să o credem trainică, permite activităţii D-V6stre să se de- 

voteze cu totul îmbunătăţirilor interidre. 

Raporturile n6stre cu tote Puterile fiind din cele mai ami- 

cale, nimic dar nu pote turbură liniştea de care avem nevoe 

pentru acâsta. 

Basa ori-cărei organisări sănătose a unui Stat a fost pu- 

vurea finanţele sale. 

In ceca ce privesce situaţiunea lor, constat cu mulţumire 

că este bună. 

Fondurile nâstee de Stat, precum şi titlurile instituţiu- 

nilor de credit, sunt de o potrivă căutate în ţâră ca şi în 

străinătate, şi cursurile ridicate la cari se menţin dovedese 

că creditul ţării este aşezat pe base statornice. 

Acâsta a permis Guvernului a efeetuă în condițiuni avan- 

tagi6se şi cu un deplin succes conversiunea obligaţiunilor 

6%, ale căilor ferate în titluri de rentă amortisabilă 4%. 

'Pransformarea unei părți din moneta nâstră de argint 

de 5 lei în monetă de aur s'a făcut de asemenea în con- 

diţiuni favorabile şi a pus Guvernul în măsură de a put 

aplică noua lege monetară. 

Ast-fel, avantagiele sistemului etalonului unic de.aur, pe 

care îl urmăresc astădi şi alte State mai mară, sunt de pe 

acum asigurate României. 

Veniturile Statului se incassâză fără greutăţi ; rămăşiţele 

sunt neînsemnate şi ele se împlinesc, la rîndul lor, după 

închiderea esereiţiului, aprope în totalitate. Ultimul eser- 

ciţiă budgetar, ca şi cele precedente, a lăsat un escedent, 

însă cu mult mai important; iar eserciţiul curent, judecând 
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după incassările primului semestru, va da resultate tot atât 
de satisfăcătâre. 

Budgetul anului viitor 1891—92, pe care Guvernul îl va 
supune cercetării D-Vâstre chiar de la începutul sesiunii, 
se presintă cu desăvîrşire echilibrat, nu numai fără a se 
impune noue sarcine contribuabililor, dar încă reducându-se 
la jumătate taxa de 5%, asupra retribuţiunii funcţionari- 
lor. Cu t6te, acestea s'a putut face faţă sporurilor de chel- 
tueli reclamate de unele din serviciile publice. Putem să 
ne felicităm că un asemenea resultat este dobândit numai 
prin economia realisată de conversiunea obligaţiunilor căilor 
ferate şi prin crescerea normală a veniturilor publice. 

Cassa pensiunilor, în urma măsurilor luate în anul trecut, 
a putut să achite cu cea mai mare esactitate tâte drep- 
turile constatate şi, ultimul săi budget soldându-se cu un 
escedent, va permite Guvernului să pună în aplicare! la 
1 Aprilie viitor noua lege fără alte sacrificii pentru tesaur. 
Recensemîntul făcut în anul curgător pentru periodul 

1891—96 a dovedit desvoltarea considerabilă, ce iea ne- 
încetat avuţia publică. 

Veniturile monopolurilor Statului urmâză şi ele crescerea 
lor normală; iar pe de altă parte, economiile obţinute în 
administraţiunea şi esploatarea lor vor permite a menţine 
cheltuelile aprâpe în aceleaşi cifre ca în anii trecuţi. In- 
voiala încheiată de Regia n6stră cu cea sârbă a dat o nouă 
impulsiune exportului sării, şi transporturile pe apă, or- 
ganisate cu acâstă ocasiune, pot fi considerate ca înce- 
putul unui servicii de navigaţiune comercială română. 

Reforma, în de obște cerută, a unora din impositele n6- 
stre directe va reveni în studiul Domniilor-Vostre şi Mi- 
nistrul de Finanţe vă va presintă proiectele cuvenite. 

Legea comptabilităţii generale a Statului şi legea orga- 
nisării Inaltei Curți de Compturi cupringând încă multe 
lacune și părţi inaplieabile, revisuirea lor a devenit nc- 
cesară, spre a se asigură un control mai eficace și maj 
lesnicios asupra cheltuelilor Statului; proicetele de loge res- 
pective sunt dejă în preparaţiune şi se vor supune deli- 
berărilor Domniilor-V6stre. 

Administraţiunea interidră reclamă iarăşi luminăta Dom- 
niilor-Vâstre atenţiune. 

Tret-deci de ani de Domnie, II. 17 
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Incă din sesiunea anului trecut se află în desbaterea 

Domniilor-V6stre mai multe proiecte de legi pentru a fixă 

nouele circumseripţiuni administrative şi pentru a organisă 

autorităţile respective ale Statului, judeţelor şi comunelor. 

In sesiunea acâsta, Guvernul va presintă şi alte pro- 

icete pentru desăvîrşirea acestei organisări. 

Comunele ai fost chemate prin alegeri generale să re- 
înnoiască representaţiunea lor; cu ocasiunea acestor alegori, 

avem satisfacţiunea de a constată că marea majoritate a 

voturilor a fost întrunită de acei cari s'aii pus pe terenul 
intereselor locale şi al unei bune gospodării comunale. 'To- 

tuşi, am putut constată că legea electorală comunală are 
trebuinţă de îmbunătăţiri, asupra căror atrag atențiunea 

Corpurilor legiuitâre. 

Mijl6cele acordate de către Domniile-V6stre ai pus pe 

Guvern în măsură să realiseze două binefaceri simţitâre, 

mai cu s6mă pentru poporaţiunea de la sate: înmulţirea 

spitalelor rurale şi înfiinţarea postei rurale. Şâse spitale 

noue construite de Stat şi mai multe altele construite de 

judeţe şi comune s'a deschis în anul acesta. Posta ru- 

rală funcţionâză în acele judeţe cari aii putut veni în aju- 
torul Statului. 

Budgetul ce Guvernul vă va presintă est-timp prevede 
organisarea acostui servicii peste tâtă întinderea ţării. 

Guvernul a găsit la consiliile judeţene aceeaşi bună-vo- 

inţă pentru a contribui ca să organiseze în anul viitor o 
gendarmerie, chemată a veghiă la menţinerea ordinii şi 
la esecutarea legilor. Un proiect de lege în acâstă pri- 
vinţă va fi adus în desbaterea Corpurilor legiuitore. 

Experienţa a dovedit că legea sanitară presintă lacune 
şi neajunsuri; modificarea ei este indicată din mai multe 

puncte de vedere. 

Resursele ordinare şi extraordinare, pe cari Corpurile 

legiuitâre le-ai acordat cu multă liberalitate, ai permis 
Guvernului Meii să dea lucrărilor publice o desvoltare 
excepţională. Ast-fel, independent de linia Dobrina-Huşi, 

inaugurată anul acesta, se vor pune în circulaţiune, în 

anul 1891, 85 kilometri noi de cale ferată, urmându-se în 

acelaşi timp cu activitate desăvîrşirea altor 254 kilometri, 

ce sunt dejă în curs de esecuţiune. 
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: Completarea căilor naţionale: s'a urmat cu ardâre ŞI, în 
momentul de faţă, sunt scâse în licitaţiune și sunt anga- 
giate lucrără pentru o valâre de 16.000.000. 

Aspiraţiunile economice ale țării şi-aii găsit în fine con- 
sceraţiunea lor în începerea podului peste Dunăre şi în 
punerea f6rte apropiată în esploataţiune a dockurilor şi ba- 
senelor de la Galaţi, Brăila şi Giurgiu. Lucrările portului 
Constanţa, intrate şi ele în cale de esecuţiune, vor com- 
pletă sistemul general menit a asigură ţării nostre traficul 
comercial al Europei centrale. 

In partea organică, Ministeriul Meii vă va supune ne- 
întârdiat un proiect de lege destinat a organisă serviciul 
technie din t6tă ţâra şi a coordonă mai bine mijl6cele, ce 
pot să aibă Statul şi judeţele pentru desvoltarea căilor 
de comunicaţiune. 

Graţie acestor puternice ajutâre, sunt fericit a constată 
că munca naţională urmâză a progresă cu pasul repede 
ce a luat de aprâpe un cuart de secol. 

Nu numai agricultura produce pe fie-care an mai mult 
şi mai bine, dar o mulţime de stabilimente industriale se 
crează şi comerciul ţării se desvoltă în aceeaşi măsură. 
Ac6stă mișcare se va acceleră prin crearea de întreposite 
şi magasii generale în oraşele principale, lucrare eare trebue 
grăbită. 

Ședlele nâstre profesionale sunt frecuentate de un număr 
tot mai mare de tinori, ceea ce face să se simţă trebuinţa 
unei organisări complete a învăţămîntului profesional. 

O ramură importantă de avuţie, crescerea vitelor, châmă 
mai cu s6mă îngrijirea legitimă a administraţiunii. Nu 
M& îndoase că veţi studiă cu rîvnă măsurile, ce Guvernul 
Mei are intenţiune a vă propune. 

Legea vîngării bunurilor Statului se esecută cu energie; 
aprope */, din numărul total al proprietăţilor Statului ai 
fost date spre parcelare și, din acestea, !/, sunt parcelate 
Și scâse în vîndgare. Un proiect de lege, care se află în 
discuţiunea Domniilor-V Gstre, este menit a ridică pedicele 
ce se mai opun la aplicarea repede şi strictă a legii. 

Măsurile destinate a îmbunătăţi administraţiunea Do- 
brogei ai dat râdele aşteptate. Plângerile ce se ridicau 
din acea parte a ţării aii încetat şi în acelaşi timp veni- 
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turile domeniale, nu numai nu s'ai micşorat, dar au crescut. 

Serviciul silvic este pe cale dea primi îmbunătățirile cerute 

de bărbaţii competenţi consultaţi în acâstă privinţă, şi r&- 

mâne numai să vă pronunţaţi D-V 6stre asupra acelor îmbu- 

nătăţiră, ce nu pot fi introduse decât prin legi. 

Ingrijirea de aprâpe a domeniilor Statului a desvoltat 

isvâre de venituri cu totul nebăgate în s6mă până acum. 

Totuşi, ca să pâtă diferitele servicii, menite de a îngriji 

de averea Statului şi a ajută activitatea naţională, să r&- 

spundă pe deplin la chemarea lor, ele aii nevoe a primi 

desvoltări şi a fi înzestrate cu mijlâce, cari fac obiectul a 

mai multor legi, din cari unele sunt înaintate în desba- 

terea D-V6stre. 

In anul viitor vor luă sfîrșit mai tâte tractatele de co- 

merciti încheiate cu diferite State, afară de unul singur, care 

nu este însoţit cu un tarif convenţional. era recăp&tând 

dar întrâga sa libertate de acţiune, veţi av6 a vă ocupă 

mai întâi cu întocmirea unui tarif vamal general, care să 

satisfacă pe cât va put6 t6te nevoile n6stre economice. 

Dacă viitorul ne va dovedi utilitatea unor noue tractate, 

ele vor trebui să ţie sâmă atât de industria nâstră născândă 

cât şi de expansiunea exportaţiunii nostre agricole,— acest 

vechiii şi însemnat isvor de înavuţire pentru țeră. 

Nevoile materiale, cari ne ocupă cu drept cuvînt, nu 

trebue să ne împingă să părăsim în al doilea plan pro- 

păşirea morală şi intelectuală a poporului nostru. 

Instrucţiunea publică, pentru care ţâra a avut tot-deauna 

solicitudine deosebită, a făcut în anul acesta progrese sim- 

țitâre. Constatăm cu mulțumire desvoltarea ce aii luat clă- 

dirile şcolare, ast-fel că în curînd mai tote gimnasiile şi 

liceele vor fi instalate în localuri proprii, răspundând ce- 

rinţelor sanitare şi didactice. In capitală construcţiunea în- 

stitutelor sciinţifice se urmăresce şi la Iaşi se vor aşeză 

în primăvară temeliile Universităţii. 

Putem asemenea constată o sporire simţitre a numt- 

ului şedlelor rurale şi urbane și o frecuentare din ce în 

co mai numerâsă a şedlelor în genere. 

Tendinţa poporaţiunii nâstre, de a se bucură tot mai 

mult de binefacerile instrucţiunii, ne impune datoria a da 

cestiunilor de organisaţiune a învăţămîntului o deosebită 
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atenţiune, şi legea instrucţiunii va trebui revă&dută, pen- 
tru a fi pusă în acord cu desvoltarea culturei la noi. 

Un proiect special de lege vi se va presintă pentru or- 
ganisarea unui servicii de inspecţiune şi de control regulat. 

Asigurarea s6rtei clerului mirân formâză una din preo- 
cupaţiunile Guvernului Moi. Sper că proicctul depus încă 
din 1888 pentru regulavea parochiilor nu va rămân ne- 
votat în sesiunea lpresentă; în vederea acestui proiect, 
Guvernul Meii v& va propune şi o reducere a numărului 
seminariilor, corespundătâre împuţinăriă parochiilor. 

Legea asupra organisaţiunii magistraturii, votată în se- 
siunea extraordinară trecută, a fost aplicată cu ocasiunea 
noului an judecătoresc. Stabilitatea dată prin acâstă lege 
magistraturii va mări, nu M& îndoese, prin siguranţa mai 
mare ce o dă justiţiabililor, spiritul de dreptate şi respec- 
tul legilor. 

Intărirea forţei n6stre armate, aşă de strîns legată cu 
ondrea și siguranţa ţării, a fost o necurmaţă preocupare 
a Guvernului şi a Representaţiunii naţionale. 
Mulțumită creditelor ce s'aii acordat, instrucţiunea tru- 

pelor în acest ana luat un însemnat avînt. Manevrele, esc- 
cutate sub ochii Mei, cu adevărate efective de răsboiii, 
ait fost folositâre, având fie-care comandant ocasiunea să 
conducă masse mari pe terenuri variate. 

Ministrul de Răsboiă vă va supune îmbunătățirile reela- 
mate de legea organisării puterii armate, pentru-ca acâstă 
lege să fie în raport cu cerinţele tactice şi cu interesele 
militare ale ţării. 

Modificarea legilor asupra posiţiuniă ofiţerilor, a legii de 
înaintare, a legii de recrutare şi a legii asupra serviciului 
sanitar în armată, e reclamată de trebuinţele de astădi; 
îi veţi acordă dar tot interesul ce ea comportă, pentru bi- 
nele şi progresul forţei nâstre militare. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Numărul şi importanţa lucrărilor, pe cari sunteţi chemaţi 
a le săvirşi, cer din partea D-Vâstre o muncă patriotică 
şi neobosită. Nu M& îndoese că veţi da Guvernului Mei 
un puternic și luminaţ concurs, 
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Faptele împlinite sunt o sigură chezăşie pentru ceea ce 

rămâne încă de făcut. Stăruind în calea apucată, comple- 

tând organisarea serviciurilor publice, îndeplinind lipsu- 

rile şi îndreptând neajunsurile legislaţiunii actuale, veţi 

merită recunoscinţa patriei şi veţi simţi mulțţumirea sufle- 

tâscă a acelor ce şi-ait împlinit până în capăt datoria către 

țâra lor. 

Dumnedeii să bine-cuvinteze lucrările D-V 6stre. 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre este deschisă 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului de Ministri și Ministru de Interne, Ge- 

neral G. Manu; Ministrul Justiţiei şi ad-interim al Cultelor și 

Instrucțiunii publice, T. Rosetti; Ministrul Afacerilor străine, 

Al. Lahovari; Ministrul Finanţelor, M. Ger mani; Mini- 

strul Lucrărilor publice, A. Marghiloman; Ministrul Agri- 

culturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, Gr. G. Pă&u- 

cescu; Ministrul de Resbel, General M. Vlădescu. 

15 Noembre 1890, Bucuresci. 

Ministrii T. Rosetti şi Gr. Păucescu demisionâză. D-l 

A. Marghiloman trece de la Lucrările publice la Domenii; 

d-1 T. Maiorescu e numit Ministru al Cultelor şi Instrucțiunii 

publice şi ad-interim la Lucrările publice şi d-l Gr. Trian- 

dafil Ministru al Justiţiei. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand asistă la jubileul de 25 de ani al Ateneului Român. 

Studenţii universitari din Bucuresci publică un memorii 

despre situaţiunea Românilor din Transilvania și Ungaria. 

La prândul dat la Palat în diua aniversară a căderii Plevnei, 

Maiestatea Sa Regele ridică următorul toast : 

Numele de Plevna este înscris de 13 ani în istoria țării 

și adinc întipărit în inimile nostre; n'avem dar trebuinţă 

a aminti acest fapt însemnat. Serbăm însă în fie-care an 

aniversările isbândelor din Bulgaria, ca un semn de re- 

cunoscință pentru acei cari, prin sângele și vitejia lor, au 

întemeiat neatârnarea României și renumele nostru militar, 

și spre a arătă generației tinere că, numai prin muncă, 

stăruință și jertfe, se pot dobândi resultate mari. Sigur fiind    
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că armata, luând ca pildă frumosul s&ă trecut, va sci să 
împlinescă și în viitor falnica sa misiune, ridic acest pahar 
în onorul armatei. i | 

Să trăiască scumpa Mea armată! 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele răs- 
punde: 

Domnule Președinte, 
Domnilor Deputaţi, 

Sunt tot-deauna fericit când Adunarea Deputaţilor Ne 
arată simțemintele sale de iubire și de credință, pe cari 
le primesc şi astădi cu cea mai vie mulțumire. 

Camera pâte privi cu adevtrată satisfacțiune legile im- 
portante votate in sesiunea trecută, cari insemneză un 
adevărat progres și aă dat o nouă tărie instituțiunilor 
nostre. Nu Mă îndoesc că și astă dată D-Vâstre veți de- 
sfășură totă activitatea, spre a săvirși lucrări folosităre şi 
roditâre pentru țeră, care are încă multe nevoi Și tre- 
buinţe. 

Cu cât un Stat înainteză pe calea propășirii, cu atât 
cerințele sale se înmulțesc. Să ne punem dar cu toţii la 
lucru cu rivnă și energie, fiind-că numai ast-fel putem 
corespunde la așteptările națiunii. 

Incă odată, mulțumesc, în numele Mei, al Reginei și 
al Moştenitorul Tronului, de bunele vâstre urări și de sim- 
țemintele căldurâse ce D-Vâstre Ne aduceţi din partea 
Adunării Deputaţilor. 

Maiestatea Sa Regina asistă la serbarea dilei aniversare a 
nascerii Sale, la care serbare ieaii parte peste o mie de copii. 

In capitală se constitue secţiunea centrală a Ligei pentru 
unitatea culturală a tuturor Românilor, 
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La Adrosa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Dommule Preşedinte, 
Domnilor Senalori, 

Am ascultat cu vie mulțumire Adresa Senatului și sunt 

cu deosebire simţitor la asigurările de iubire și devotament, 

ce D-Vâstre Ne daţi cu acest prilegiu. 

Sunt tot-deauna fericit când M& găsesc încunjurat de 

membrii acestei înalte adunări, cari prin sfatul și expe- 

riența lor aduc lumină şi simț patriotic în alcătuirea le- 

gilor. Nu ME îndoesc dar, că și sesiunea de față va asigură 

un adevărat progres în desroltarea nâstră treptată și sta- 

tornică, spre a întări ast-fel însemnata şi frumosa misiune 

ce România este chemată a o împlini la gurile Dunării. 

Arătându-vE din noi mulțumirile cele mai căldurâse pen- 

tru simțemintele de dragoste și devotament, atât Ei, Re- 

gina, cât și Moștenitorul Tronului, vE urăm ca lucrarea 

D-Vâstre să fie la înălțimea increderii ce țera are în Re- 

presentațiunea sa națională. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina și Alteța Sa Regală Prin- 

cipele Ferdinand asistă la distribuirea darurilor pentru să- 

vaci, care se face la Primăria din capitală. 

  

   



ANUL 1831 

Maiestatea Sa Regele adros6ză armatei următorul Înalt Or- 
din de qi: 

Ostaşi, 

De un pătrar de vec sunt căpetenia vâstră. Din fapte 
am învețat a vE cunâsce, și sunt sigur că împrejurările 
nu vE pot cere ce sunteți vrednici să faceți pentru a do- 
vedi cât sunt de adinc săpate în inima vâstră simțemiîn- 
tul datoriei și respectul disciplinei. 

Țera și Ei suntem mindri de voi și v& privim cu în- 
credere și cu iubire. . 

Ofiţeri, sub-ofițeri, caporali și soldaţi, vE urez ani mulți 
și fericiţi! 

Dat în Bucuresci, la 1 lanuarie 1897. 

CAROL. 

La felicitările înaltului cler, Consiliului de Ministri, Adu- 
nării Deputaţilor, Senatului, Inaltei Curți de Casaţiune, Inaltei 
Curți de Compturi și Consiliului comunal din capitală, Maie- 
statea Sa Regele răspunde: 

La începutul anului, întâiul Meii gând se îndrepteză că- 
tre scumpa Nostră țră, rugând pe Dumnedeii să o ocro- 
tescă de tâte necazurile și să bine-cuvinteze pe toți aceia, 

a 
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cari în cursul unui sfert de secol M'aii încunjurat cu dra- 

goste și credință. Doresc din tot sufletul ca în anul acesta, 

care este aşă de însemnat în vicța Mea, să fie liniște, 

pace şi concordie, și să putem serbă între noi, ca o mare 

familie unită, al 25-lea an al Domniei Mele, însă fără da- 

ruri și cheltueli mari; căci pentru Mine, darul cel mai pre- 

țios este iubirea poporului, iar r&splata Mea cea mai fru- 

mosă va fi ca toți să fie convinşi că am făcut și voii 

face pentru întărirea și fericirea României tot ce este în 

puterea Mea. Mulţumindu-v€ călduros de bunele vostre 

felicitări și de cuvintele așă de bine simțite, ce găsesc un 

puternic răsunet în inimile Nostre, vă urez din parte-Ne 

ani mulți și fericiți. 

Principele Baudouin, Moştenitorul tronului Bolgică, înce- 

tâză din viţă. 
Ministeriul italian Crispi demision6ză. 

Se serbâză în sala Universităţii din Bucuresci inaugurarea 

Ligei pentru unitatea culturală a tuturor Românilor. 

Marchisul di Rudini e numit Preşedinte al Consiliului de 

Ministri italian. 
Senatorul Dimitrie A. Sturdza desvoltă o interpelare cu 

privire la invasiunea Evreilor din Rusia în România. 

Guvernul e autorisat să aplice tariful convenţional co re- 

sultă din tractatele de comerciă în vig6re mărfurilor de ori- 

gine și de manufactură italiană și belgiană, cu condiţiunea 

unei depline reciprocităţi, pe timpul de la 1 (13) Martie până la 

28 Iunie (10 Iulie) 1891. 

Se încuviinţâză construirea unei linii de cale ferată care 

să lege Galaţii cu Bîrladul și contractarea unui împrumut de 

17.314.000 lei în acest scop. 

Senatul retrimite în secţiuni, cu 82 contra 50 voturi şi în contra 

părerii Guvernului, proiectul pentru reforma legii instrucţiunii. 

Cabinetul G. Manu demisionâză. 
Noul Guvern (al XXII-lea) se formâză în următorul mod: Ge- 

neralul Ioan Em. Florescu, Preşedinte (fără portfolii); 
Lascar Catargiu, Interne; Gheorghe Vernescu, Fi- 
nanţe și ad-interim la Justiţie; C. Esarcu, Afaceri străine; 

Colonel Iacob Lahovari, Răsboiii; C. Olănescu, Lucrări pu- 
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blice; Ilarii Isvoranu, Domenii; G. Dem. Teodorescu, 
Culte şi Instrucţiune publică. 
Adunarea Deputaţilor exprimă cu 77 contra 69 voturi neîn- 

crederea sa în noul Guvern. 
Adunarea Deputaţilor se disolvă prin Decret Regal şi sesiu- 

nea Senatului se închide. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina asistă la serbarea societă- 

ţii de binefacere Elisabeta, 
Colegiile electorale pentru Deputaţi sunt convocate pe qi- 

lele de 9, 10 şi îl Aprilie 1891. 
Maiestatea Sa Regele presid6ză şedinţa Societăţii Geografice 

Române, la care iea parte şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 
dinanăd, 

Contra Ministrilor bulgari Stambulov şi Belcev se co- 
mite un atentat în Sofia. Belcev este omorit. | 

Ex-Regele Milan al Serbiei părăsesce ţâra pe timpul cât Re- 
ele Alexandru este minor. 

Academia Română serbâză jubileul de 25 ani al existenţei 
„sale. La acâstă serbare sunt presenţi: Membrii ordinari 1. Ca- 
ragiani, |. Sbiera, G. Sion, B. P. Hasdeu, N. Quin- 
tescu, G. Chițu, I. Vulcan, Gr. G. Tocilescu, G. Ba- 
riţiu, V. Babeș, V. A. Urechiă, M. Kogălniceanu, D.A. 
Sturdza, V. Maniu, A. Papadopol-Calimach, N. Kre- 
tzulescu, P. S. Aurelian, Gr. Ştefănescu, Generalul St. 
Palcoianu, E. Bacaloglu, Dr. D. Brândză, P. Poni, 
Dr. |. Felix, F. Porcius, Gr. Cobălcescu; membrii ono- 
rari P. Grădișteanu, Gr. Grădișteanu, Teodor Ro- 
setti; membrii corespondenţi D. A. Laurian, Z. Boiu, C. 
Esarcu, |. Bianu, St. Vîrgolici, A. Lecomte du Noiiy, 
A. Naum, G. lonnescu-Gion, T. Speranţă, M. Suţu, 
I. Slavici, I. Kalinderu, C. Erbiceanu,C. F. Robescu, 
Sp. Haret, St. C. Hepites, Dr. Z. Petrescu, Dr.A. Suţu, 
Dr. C. Istrati, Dr. V. Babeș, N. Culianu, C. Gogu, Dr.G. 
ROmniceanu, Dr. G. Assaky, Dr. N. Kalinderu. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina, împreună cu Alteța Sa Re- 
gală Principele Ferdinand, asistă la serbare. Maiestatea Sa 
Regele deschide şedinţa prin următorul discurs: 

Privesc ca o coincidență fericită, că tocmai în anul suirii 
Mele pe Tronul României s'a pus temelia Academiei n6- 

stre, care serbeză ast-fel al 25-lea an al constituirii sale 
impreună cu acela al Domniei Mele. Cu vie mulțumire 
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Mi-aduc aminte de diua 'când am venit pentru întâia dată 

în mijlocul Societăţii literare, cunoscend încă puţin limba 

română, şi când bătrânul Heliade, salutându-ME cu urări 

căldurâse, exprimă nădejdea că ME voii îngriji de hrana 

sufletescă a Românilor. Tot în același an, la solemnitatea 

inaugurării, presidată de d-l Stefan Golescu, Ministrul își 

sfirşiă cuvintarea sa, asigurând că națiunea întregă și Ei 

în deosebi vom urmări cu inima și cu mintea lucrările 

Domniilor-Vâstre. Apr6pe un pătrar de secol a trecut de 

atunci, și în acest lung șir de ani am avut neîncetat cel 

mai vii interes pentru tinera Societate Academică, care 

sub ochii Noștri a crescut, sa desvoltat și a ajuns a fi 

o însemnată instituțiune de cultură, având înrîuririle cele 

mai binefăcătâre asupra limbei și literaturei nâstre. Fe- 

ricită eră cugetarea d-lui N. Kretzulescu și hotărirea r&- 

posatului C. A. Rosetti, care ceruse, sunt tocmai 25 ani, 

convocarea grabnică a unei societăți literare, având mai 

intâiă de tâte scopul de a se ocupă de limba și litera- 

tura ei. Cu drept cuvint diceă acest mare patriot, fiind 

Ministru al Instrucțiunii publice, în referatul s&ă, că prin 

schimbarea literelor vechi fără pregătire destulă și prin 

transformarea repede a sistemului nostru politic sa adus 

în limba română o mare perturbațiune, care, neputen- 

du-i-se pune capăt la timp, ar pute chiar să aibă rele 

influențe asupra însuși spiritului național. Din norocire, acestă 

temă a putut fi înlăturată prin silințele Societăţii Literare, 

cu tâte că la început pedicele erai mari și luptele destul 

de ardătâre, mai ales din causa neințelegerii ivite asupra 

stabilirii ortografiei, neînțelegere provocată prin diferitele 

vederi între susţiitorii etimologismului și aceia ai foneti- 

smului. Lupta acesta, ale cărei fase ar trebui descrise de 

o pană ca acea a Președintelui actual al Academiei, d-l 
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lon Ghica, a răspândit însă lumină și, în sfirșit, s'a: sta- 
bilit o învoială care a dat râde bune; dovadă v&dită sunt 
publicațiunile Academiei de la 1881 până astădi. Resul- 
tatele dobândite în un pătrar de vec pot dar fi privite 
cu vie mulțumire. Frumâsa limbă română, în al cărui genii 
M'am silit a pătrunde și pe care am îmbrățișat-o cu atâta 
căldură și dragoste, s'a întărit pe temelie trainică și a reiîn- 
viat în vechea sa strălucire; însă, cu tâte perturbaţiunile, 
dinsa n'ar fi putut nici odată să fie primejduită, având ră- 
dăcini prea adinci și un razim prea puternic în cărțile bi- 
sericesci, în chronice și în poesia poporală. 

Literatura bisericescă, cu tote înrturirile slavone Și gre- 
cesci, este un isvor bogat al limbei vechi, păstrând unitatea 
în scriere și vorbire, și a fost ast-fel adevărata legătură 
între toți Românii din diferitele țări. 

Cetirea acestor cărți vechi, cari înalță sufletul și cari 
sunt o mângâiere în cesul de suferință, deschide scriito- 
rilor noştri un câmp întins și arată că limba strămoșescă 
este limba nostră clasică, având pentru popor un sunet 
aşă de atrăgător. Chronicarii noștri ne grăesc în acestă 
frumâsă limbă trecutul și zugrăvesc întrun mod cumpetat, 
însă în culore așă de vie, furtunele și luptele crâncene în- 
fruntate de Români, în cât fie-care trebue să fie cuprins 
de mirare cum nemul românesc a putut să biruescă atâtea 
greutăți și să stăpânâscă atâtea primejdii, cari îl aduceai 
adesea la marginca prăpăstici, fâră a fi fost înghiţit de 
valurile îngrozitore ale vremurilor turburate și întunecâse 
de pe atunci. 

D-l M. Kogălniceanu, în patriotica sa cuvintare a Le- 

topisețelor, scrisă cu măestrie, dice cu drept cuvint: «...Pro- 

vidența luă de mână pe națiunea nâstră, ca pe o fiică 

iubită între fiicele cele mai iubite, o scâse din tâte pe- 
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ricolele și o realță mai tînără și mai sdravEnă decât fusese - 

înaintea orei. peirei». 

Poesia poporală r&sfrânge întrun chip minunat aceste 

vremuri grele ale unui trecut plin de nesiguranţă și de durere. 

Pe când munca intelectuală, dorința și trebuința de a înv&ță 

și de a-și ascuţi mintea saii deșteptat și ai luat o desvol- 

tare însemnată cu vicța politică, poesia eră de vecuri adinc 

sădită în inima Românului, și ori-ce popor sar pute făli cu 

cugetările, — unele mărețe, altele drăgălașe și atrăg&- 

tore,—adunate în acestă comâră bogată a limbei nostre. 

Simţemintele înalte, spiritul răsboinic, durerea și nădejdea, 

tânguirea și mângâierea, cari răsuflă în acest frunziș poetic, 

sunt tocmai oglinda unui trecut plin de bărbăție, de în- 

cercare și de necazuri, un învățămînt puternic pentru ge- 

nerațiunile presente și viitâre. Mindru pote fi dar poporul 

român de geniul săi poetic, pe aripele căruia s'a ridicat 

la o înălțime care Pa ferit de înriuriri străine și nepriin- 

ci6se, ocrotind chiar credința și naționalitatea sa. Poesia 

a devenit ast-fel cea dintâii temelie a limbei, un adevărat 

tesaur al istoriei, un isvor nesecat al literaturei române. 

Poveștile și legendele, cântecele și doinele, rămase de 

vecuri ascunse în văile s&lbatice ale Carpaţilor, sau ră- 

tăcind prin câmpiile roditâre ale Dunării, trebue să r&sune 

adese-ori în Academie, spre a însufleţi lucrările sale; ele 

trebue să strălucescă de-apururea ca o pod6bă a nemului 

românesc și ne vor aminti și pe iubitul nostru Vasile 

Alecsandri, care, trecând într'o vicță mai fericită, a lăsat 

un gol așă de simțitor în mijlocul nostru, al cărui nume 

însă va r&mâne neșters în inimile tuturor. 

Nu se pote dar tăgădui că literatura bisericescă, chro- 

nicarii și poesia poporală cuprind un material prețios și 

că aii avut o influență din cele mai fericite asupra limbei 
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române, de care cunoscutul geograf Hoffmann dice, în. 
opera sa de la 1840, «că este atât de bogată, în cât dacă 
Sar cultivă, ar merită să fie limba a tot genului uman». 

Academia, primind la întemeiarea sa, ca un slint de- 
posit, paza, îngrijirea și desvoltarea limbei, trebue să fie 
mindră de acestă însărcinare, care este și vrednică de 
o așă înaltă adunare literară. 

«Etymologicum Magnum Romaniae», ce am propus, sunt 
șepte ani, să fie alcătuit și a cărui încheiere sper încă 
a o vede, va arătă lumii învățate ce comâre însemnate 
de cuvinte felurite și de cugetări înalte și frumâse sunt 
ascunse în limba și literatura nâstră. Acestă operă, odată 
stirșită, va r&mân€ un monument neperitor. 

Urez din tot sufletul ca Academia să strălucescă tot- 
deauna prin lucrările sale, să încăldescă tâte inimile ro- 
mânesci și ca ușile sale să fie deschise pentru întilniri 
pacinice și lupte sciințifice, un teren pe care toți Ro- 
mânii să pâtă întinde o mână frățescă. 

Renumele Academiei nostre, încă tîn&ră, deși serbeză 
nunta sa de argint, trebue să aibă un r&sunet departe 
peste hotarele ț&rii, spre a atrage în capitala României 
bărbații însemnați, cari să se încredințeze că vechile Prin- 
cipate dunărene sau transformat în un centru de _civi- 
lisațiune și de propășire și aii devenit, prin vitejia armatei, 
ce a uimit lumea prin avintul s&ă și tăria sa,—un Stat 
puternic și neatârnat, stabilit pe temelii așă de tari, în cât 
nici o sguduire nu-l mai pote sdruncină. 

Sunt adînc convins că iubitul Meă nepot, Moștenitorul 
Cor6nei, care face dejă parte din Academie ca membru 
onorar, va sci, în diua când va fi chemat de Pronie a 
împlini înalta sa misiune, să mențină tradiţiunile nostre 
și să dea tot sprijinul s&i pentru prosperarea acestui în- 
semnat așezămint de cultură al patriei nâstre. 
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Maiestatea Sa Regina cetesce novela «Sola». 

La prângqul dat la Palatul regal în ondrea acestei gile, Ma- 

iestatea Sa Regele ridică următorul toast: 

Sunt tocmai 25 de ani de când Academia sa ridi :at 

ca prevestitâre a Domniei Mele, care a avut fericirea 

de a întemeiă Regatul român. 

De la început, sa dat tinerei nâstre societăți a Aca- 

demici o deosebită importanță, chemând ca membri pe 

mulți bărbați de Stat, cari ai lucrat și luptat pentru 

Unirea Principatelor române și cari ai fost sfetnicii Mei 

credincioși în timpul renascerii României. Ei au scris dar 

prin fapte istoria nostră modernă, ei au făcut prin cer- 

cetările lor istorice lumină asupra unui trecut întunecos și 

aii deșteptat simțemiîntul naţional, care ne-a dus la isbândă 

și ne-a dat neatârnarea. 

Academia are ast-fel o frumâsă parte la desvoltarea 

și întărirea ţării. Dorind ca și în viitor lucrările Domniilor- 

Vestre să încăldescă inimile tinerimii și să înflăcăreze în 

ei iubirea de patrie, ridic acest pahar în onorea Acade- 

mici, pe care o salutăm astăqi cu vie mulțumire în casa 

Nâstră. In sănătatea membrilor Academici! 

Mareșalul Comitele Moltke și Marele-Duce Nicolae Ni- 

colacvici încetâză din viţă. 

D-l A. Hitrovo presintă Maiestăţii Sale Regelui scrisorile 

sale de rechemare din funcțiunea de Trimis extraordinar şi 

Ministru plenipotenţiar al Rusică la Bucuresci. 

La teatrul Curţii imperiale din Viena se represintă, în pro- 

senţa Împăratului, drama «Meşterul Manole» de Carmen 

Sylva. 
Corpurile legiuitOre se deschid prin următorul Mesagiii Rogal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

M& simt tot-deauna fericit când M& aflu în mijlocul Re- 

presentanţilor naţiunii şi sunt încredinţat că corpul elec- 
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toral, reînnoind una din celo două adanări ale Parlamen- 
tului nostru, a asigurat o m ajoritate care va pune Guvernul 
în posiţiune de a conduce cu autoritate şi folos interesele 
Statului. 

Imerările începute de trecuta legislatură ai fost curmate 
prin convocarea colegiilor electorale pentru Cameră, ast- 
fel că cele mai importante din tvcbuinţele Statului aii 
rămas în suferință. 

Ac6stă sesiune extraordinară este chemată a da o grab- 
nică satisfacţiune acestor trebuinţe. 

Este de dorit ca budgetul Statului să se voteze cât mai 
neîntârdiat, pentru-ca silinţele Domniilor-Vâstre să fie cu 
deosebire aplicate studiării şi votării tarifului vamal, care 
va regulă relaţiunile nâstre comerciale internaţionale şi 
pe care ţ&ra îl aşteptă cu o legitimă nerăbdare, 

Lucrările de apărare ale ţării sunt încredințate, ca tot. 
deauna, patriotismului Domniilor-V 6stre, pentru-ca esc- 
cutarea lor să urmeze fără întrerupere. 

Guvernul Meii vă va mai presintă încă în acâstă sesiune 
şi câte-va proiecte de legi strîns legate cu budgetul Sta- 
tului. 

Ac6stă sesiune va fi ast-fel rodnică pentru ţâră şi Dom- 
niile- Vâstre, conducând ia bun sfirşit lucrările ce vă sunt 
supuse, veţi probă că sunteţi animați de un spirit înţelept 
şi patriotic, pentru care națiunea vă va fi recunoscătâre, 
Dumnegeii să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V 6stre. 
Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitâre este de- 

schisă, 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului de Ministri, General 1. Em. Flo- 
rescu; Ministrul de Interne, Lascar Catargiu; Ministrul de 
Finanţe şi ad-interim la Justiţie, G. Vernescu; Ministrul Afa- 
cerilor străine, C. E sarcu; Ministrul de Resbel, General I. La- 
hovari; Ministrul Lucrărilor publice, C. Olănescu; Ministrul 
Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, Ilavii 
Isvoranu; Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice, G. D. 
Teodorescu, 

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Si- 
nod. 

Trel-eci de ant de Domnie, II. 
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Maiestatea Sa Regele adresâză Președintelui Consiliului de Mi- 

nistri următârea scris6re: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Peste câte-va dile România va serbă a dou&-deci și 

cincea aniversare a Domniei Nostre. 

Providența a vroit acesta: din diua când am îndrep- 

tat primii Noștri pași în acestă frumosă ţeră, ea a rever- 

sat cu îmbelșugare bine-cuvintările sale asupra faptelor 

Nostre. Cu ajutorul ei am putut străbate acestă lungă tre- 

cere de vreme, încunjurat fiind din partea scumpului 

Nostru popor cu o încredere și o iubire, cari ai fost r&s- 

plata cea mai dulce a silințelor Nostre spre propășirea ŞI 

fericirea lui. 

Urmând pilda bunilor Domni din trecut și spre amin- 

tirea faptelor împlinite în acest pătrar de vec, vroim a 

inființă un așezămint spre binele tinerimii universitare de 

la tâte facultățile din eră, al căruia scop va fi de a pro- 

cură studenţilor un loc de întrunire, înzestrat cu o biblio- 

tecă tot-deauna deschisă, unde vor pute satisface iubi- 

rea lor de studii; de a veni în ajutorul acelora dintre 

dînșii cari întreprind lucrări speciale sub direcțiunea pro- 

fesorilor lor, sai pentru tipărirea teselor; cum și de a da 

subvenţiuni acelora cari, din lipsă de mijlâce, ar fi siliți să 

întrerupă studiele lor, în dauna culturei generale a țării. 

Spre îndeplinirea acestui scop, facem danie, de pe acum, 

Ministerului Cultelor și al Instrucțiunii publice o casă, ce se 

va clădi cu cheltuiala Nâstră, după planurile aci alăturate, 

pe un loc așezat în fața Palatului Nostru. 

Punem tot de-odată la disposițiunea aceluiași Ministeriit 

suma de 200.000 lei în rentă română 5 la sută. 

Pentru-ca acest așezămint să pâtă luă desvoltarea do- 

ită şi să se întindă cât mai mult efectele sale binefă- 
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„c&tore, dorim ca el să fie recunoscut ca pers6nă morală, 
și ve rugăm, Domnule Președinte al Consiliului, ca îm- 
preună cu colegii D-Vâstre să aduceţi în sesiunea actuală 
a Corpurilor legiuitâre un proiect de lege în acest sens. 

Așezămintul va purtă numele de «Fundaţiunea univer- 
sitară Carol I». 

Cât pentru amănuntele administrațiunii sale și statutele 
după cari se va conduce, acestea se vor fixă mai la urmă. 

Dorința Nâstră, a Reginei și a Principelui Moștenitor, este 
ca acestă fundaţiune să contribue a întări frăția printre ti- 
nerimea universitară și a hrăni simțemintul patriotic, care 
înalță sufletul ei. 

Alegend Noi înșine locul viitârei clădiri, am vroit ca ea 
să se ridice aprâpe de reședința Nostră, adecă sub ochii 
și sub ocrotirea Nâstră, fiind-că vedem în tîn&ra gene- 
rațiune speranța patriei şi unul din spriiinele cele mai 
temeinice ale Tronului și Dinastiei Nostre. 

Plin de încredere că acestă a Nâstră dorință se va 
implini, vE rog, scumpul Meii Președinte al Consiliului, să 
primiţi încredințarea sentimentelor Nâstre de înaltă stimă. 

CAROL. 
Pucuresci, în 3 Matii 1591. 

D-l Ioan C. Brătianu încetâză din viţă la moșia sa Flo- 
rica. 

Alteța Sa Principele Wilhelm de Hohenzollern sosesce 
la Bucuresci, pentru a asistă la serbările jubilare, și este în- 
tîmpinat la gară de Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală 
Principele Ferdinand. 

Maiestatea Sa Regele plâcă la Florica, pentru a depune o 
cunună pe rămășițele mortuare ale lui Ioan C. Brătianu. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand şi Alteța Sa Prin- 
cipele Wilhelm de Hohenzollern asistă la înmormînta- 
rea lui Ioan C. Brătianu la Florica. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina, însoţite de Alteța Sa Regală 
Principele Ferdinand și de Alteța Sa Principele Wilhelm 
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de Hohenzollern, primesc o delegaţiune a funcţionarilor 

căilor ferate, care presintă Maiestăţilor Lor felicitări pentru ju- 

pileul de 25 ani de Domnie şi un album, înfățișând comunica- 

ţiunea cum eră la 1866 și cum se găsesce în present. Maiestatea 

Sa. răspunde: | 

V& mulțumesc pentru cuvintele ce-Mi rostiţi și primesc 

cu vie satisfacțiune acest frumos dar, ca un semn de iubire 

și de devotament din partea Domniilor-Vostre. El îmi va 

aminti trecutul și presentul și însemnatele lucrări de drum 

de fer, pentru care am lucrat și luptat cu multă energie 

de la începutul Domniei Mele, v&dend în căile de comu- 

nicațiune un mijloc puternic pentru propășirea și desvolta- 

rea bogățiilor țării. Sunt fericit de resultatele dobândite 

și mindru de a salută în D-Vostre un corp de ingineri 

distinși, care s'a format în acest pătrar de vec și care 

astădi pâte conduce lucrările cele mai însemnate și cele 

mai grele. Privesc dar viitorul cu încredere. Darul D-V6- 

stre ME mișcă cu atât mai mult, cu cât, de la cel mai 
e 

mare până la cel mai mic din administraţiunea drumului 

de fer, aţi contribuit spre a-Mi face acestă bucurie. 

V& mulțumesc din tot sufletul. 

In acceaşi di sunt primite de Maiestăţile Lur delegaţiunile 

socieţăţilor Furnica și Munca. 

Drapelele tuturor corpurilor de trupă se așâză la Palat. S6ra, 

Casole civile şi militare ale Maiestăţilor Lor, corpul ofiţerilor 

de reservă şi atașaţii militară străini își presintă felicitările 

lor. Apoi se face ceremonia ţintuirii' nouelor drapele pentru 

regimentul 2 de geniii şi pentru batalionul de asedii. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand ce numit Căpitan 

în batalionul 1 de vînători. 

La biserica metropolitană se slujesce un Te-Deum, la care 

asistă Maiostăţile Lor Regele și Regina, Alteța Sa Regală Prin- 

cipele Ferdinand și Alteța Sa Principele Wilhelm de Ilo- 

henzollern. Preşedintele Consiliului de Ministri dă cetire 

următorului act comemorativ: 

Noi, Carol |, Rege al Românici, la chemarea popo- 
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rului român, care s'a rostit prin plebiscitul de la 8 (20) Apri- 
lie 1866 şi prin votul dat de representanţii săi in Adu- 
narea electivă de la 1 (13) Maiti același an, plecat-am de la 
Castelul strămoșesc, de la obârșia Dunării, și încredințân- 
du-Ne destinului acestui popor și valurilor bătrânului rii, 
călcat-a piciorul Nostru pentru prima dată în 8 (20) Maiii 
pămîntul românesc la Turnu-Severin, în acele locuri pe 
unde cu mai bine de 17!'/, secoli înainte intraseră în Da- 
cia și înşii străbunii poporului român. 

La 10 (22) Maiii același an, Locotenența Domnescă, 
Guvernul țării, întrega naţiune, Ne-a primit serbătoresce 
la prima intrare a Nâstră în capitala Bucuresci. 

Cea întâi stăruință a Nâstră, urcându-Ne pe Tronul 
României, fost-a de a asigură națiunii române o cale de 
evoluțiune liniștită, pe cât activă, largă, pe atât înțeleptă, 
cumpetată, pe atât neîmpedecată, spre idealul de dreptate, 
de libertate și de cultură. 

Pentru aceea, cu hotărit cuget; jurat-am în 30 lulie 
1866 păzirea Constituţiunii alcătuite în Adunarea Naţio- 
nală de tâte partidele politice, tâte de o potrivă dorind 
binele patriei. 

Sub scutul acestui act fundamental, România începe 
a păși, domirită și harnică, spre idealul s&ii, când iată so- 
siră dile grele: răsboiul isbucni între Rusia și Turcia și 
ogorele nâstre fură din noă în pericol de a fi pustiite 
de luptele străine înverşunate. | 

Intăriți de credința în Dumnedei, Noi am luat locul 
Nostru în fruntea oștirii române și am înfruntat pericolul. 

Ţera, sprijinită pe vitejia oștirii Nostre și pe devota- 
mentul Domnitorului ei, puse atunci cape&t situațiunii po- 
litice, în care tristele împrejurări ale trecutului o lăsase 
față cu Turcia. In 10 (22) Maii 1877, prin votul unanim al 
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Mai 10 (22) Corpurilor legiuitâre, proclamatu-s'a independența Româ- 

niei. Votul acesta își avu îndată r&sunet în granitul Bal- 

canilor, prin glasul puternic al tunului, care în diua de 

17 (29) Maiii 1877, la Calafat, sub comanda Nâstră, incepi 

răsboiul României contra Turcilor, pentru independenţă. 

Curind apoi, la 17 Iulie 1877, lauri nevestejiţi ai în- 

cununat drapelele oștirii Nâstre, condusă de Noi peste 

Dunăre, la Nicopole, Rahova, Smârdan, Griviţa, Opanez; 

iar în 28 Noembre 1877, prin luarea Plevnei, vitejia oş- 

tenului român a înscris pentru tot-deauna independența 

României în cartea istoriei nemurilor. 

Și atunci vitejiei oștenului respuns-a înțelepciunea și pa- 

triotismul Adunărilor țării. | 

In dorul de a da Statului român, renăscut din conto- 

pirea celor două țări: Muntenia și Moldova, o stabilitate 

deplină și de a-i asigură o neîndoi6să și strălucită ma- 

nifestare a ființei sale, Adunările legiuit6re proclamat-aii, 

in aclamarea entusiastă a întregei ţări, Regatul Român. 

La 10 (22) Maii 1881, națiunea română, prin represen- 

tanţii să, a pus pe capul Nostru Corâna de oțel, făurită 

în Arsenalul armatei din Delul Spirii din unul din tunurile 

luate vitejesce de la neamic,—Cor6nă prin care ţera a sim- 

bolisat stabilitatea și independenţa sa. 

De atunci, profitând de binefacerile păcii, Noi, Carol |, 

şi Regina Elisabeta, iubita Nâstră soție, am făcut din as- 

piraţiunile țării propriile Nestre aspirațiuni. 

Ajutaţi de bărbaţi, cari împrejurările dilei i-ai adus în 

fruntea țării, Noi am veghiat di și nopte ca ea să pășescă 

tot înainte, și când am vădut că decretele divine ai voit 

ca Noi să nu avem un fii, căruia să încredem mai apoi. 

conducerea mai departe a operei Nâstre, am chemat lângă 

Noi, conform Constituţiunii, pe iubitul Nostru nepot Fer- 
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dinand, Principe al României, ca Moștenitor presumptiv 

al Corânei. 

Astădi, având lângă Noi pe iubita Nâstră soție, Regina 

Elisabeta, și pe Moștenitorul Tronului Ferdinand, Princi- 

pele României, înălțăm rugi lui Dumnedei spre a-i mul- 

țumi că, condus de mâna lui puternică, am străbătut 25 

ani până la diua de 1U (22) Maiii 1891, când, serbând nunta 

Nâstră de argint cu România, primim din 'manifestările 

de iubire și de devotament ce întrega ţeră Ne dă și la 

acestă ocasiune, puteri noue pentru a duce mai departe 

opera de consolidare și de cultură a patriei Nostre. 

Ca semn de amintire a serbării jubileului de 25 ani al 

Domniei Nostre, ordonat-am să se facă acest document, 

ornat de mâna principalilor artiști români și semnat de 

Noi, de Regina Elisabeta, de Principele Moștenitor, de 
Principele ereditar de Hohenzollern, și întărit cu sigiliul 
Nostru și cu semnăturile Ministrilor Noștri, ale [. P. S. Sale 
Metropolitului Primat și Metropolitului Moldovei și al Su- 
cevei, ale Președinților Corpurilor legiuitore, ale Preșe- 
dinţilor Inaltelor Curți de Justiţie și Casaţiune și a celei de 
Compturi, ale Ministrilor încă în vicță din cei cari sai 
aflat la Guvern în Maiu 1866, ale Ministrilor cari aă contra- 

semnat jurămintul Nostru asupra Constituţiunii, ale Mi- 
nistrilor sub cari s'a făcut răsboiul pentru independență, 

ale Ministrilor cari la 10 (22) Maiui 1881 Ne-a transmis 
în numele națiunii Corâna de oțel, ale Rectorilor Uni- 
versităților din Bucuresci și Iași și ale Primarilor din aceste 
două capitale ale Nâstre. 

Ordonăm ca acest pergament să se păstreze în Archiva 
Statului din Bucuresci, iar un al doilea pergament să se 
păstreze în Archiva Statului de la Iași, dându-se copii iden- 
tice şi la tote instituțiunile de cultură: Academie, biblio- 
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teci, Atenei și Universităţi, spre amintirea serbări de 

astădi, dar mai ales a bine-cuvintării și protecţiunii ce Dum- 

nedei a dat României în acești 25 ani, cât el, în prea 

măritele și sfintele sale decrete, Ne-a acordat până astădi 

pentru a conduce spre destinele sale pe vitezul și bine- 

credinciosul Nostru popor. 

Semnat-am acest act, astădi, în 10 Maiă, anul una mie 

opt sute nou&-deci și unu, în fața altarului sfint din Me- 

tropolie, în capitala Nâstră Bucuresci. 

Maiestatea Sa Regele încredinţâză nouele drapele regimen- 

telor, apoi primesce defilarea trupelor. La Palat, Maiestăţile Lor 

continuă primirea felicitărilor. 

La cuvintele de felicitare, Maiestatea Sa Regele răspunde 

Corpului diplomatic: 

VE mulțumesc din t6tă inima pentru felicitările şi bu- 

nele urări, ce ați avut amabilitatea a-Mi aduce în numele 

representanților Puterilor acreditați pe lângă Mine. Graba, 

cu care Corpul diplomatic se asociază la serbarea aniver- 

sării a 25-a a Domniei Mele, este adinc simțită de Mine; 

ea este pentru Mine o nouă mărturie a amiciţiei, a sim- 

patici și a viului interes, ce Europa și chiar țerile de peste 

Ocean pârtă României și persânei Mele. VE rog să fiţi, pe 

lângă, Suveranii și Capii de Stat ce represintați, inter- 

preţii simțemintelor Mele de recunoscință și ai ferbinților 

urări ce fac pentru fericirea lor şi a țărilor lor. 

Sfintului Sinod şi înaltului cler: 

Căldurosele urări, ce Inalt Prea Sfinția Vostră Mi-adu- 

ceţi în numele Sfîntului Sinod și al Inaltului cler, ca și 

rugile bine-cuvintate ce neîncetat înălțați pentru Noi, sunt 

scumpe inimii Nâstre. 

Religiunea, care este sorgintea tuturor virtuţilor, este 
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tot odată temelia cea mai statornică a viitorului unei na- 
țiuni. Ea a fost paza naționalități nostre, pentru-că clerul, 
în timpi de amară încercare, a sciut, prin înv&țămintele 
sale mântuitâre și prin frumâsele pilde de pietate și de 
iubire de ţeră, a fi demn de înalta misiune la care este 
chemat. 

Istoria n6stră națională nu va uită nici odată numele 
acestor vrednici păstori, ale căror urme glori6se le găsim 
la fie-care pas şi cari aii însuflat turmelor lor iubirea de 
Dumnedeii, odată cu devotamentul către patrie. 

In acești 25 ani ai Domniei Mele s'a implinit via do- 
rință ce aveam, de a vede biserica română restabilită pe 
basele ei canonice, consfințirea neatârnării sale, alegerea 
înalților demnitari ai săi de către Stintul Sinod și Repre- 
sentațiunea naţională, și în sfirșit recunâscerea și bine-cu- 
vintarea autocefaliei a bisericii nâstre de către Inalt Prea 
Stintul Patriarch ecumenic, păstrând cea mai strinsă le- 
gătură dogmatică cu. celelalte biserici ortodoxe autocefale. 

Neatârnarea bisericii nostre ne impune îndatoriri mari, 
intre cari cea dintâii este înălțarea stării intelectuale. și 
materiale a clerului. Neincetat silințele Mele vor tinde către 
acest stirșit, și nu ME îindoesc că Facultatea de teologie 
ne va da preoți învățați și cuvioși, cari prin luminele lor 
vor întări iubitul Nostru popor în moravuri bune şi în cre- 
dința strămoșescă. 

Nădăjduesc asemenea că fericitele măsuri luate pentru 
retipărirea cărților bisericesci cu tâtă îngrijirea Și cu litere 
latine vor contribui puternic, prin r&spândirea lor, a hrăni 
simțemîntul religios în inima acelora a cărora mântuire 
vă este încredințată. 

Rog Pronia cerescă să reverse binefacerile sale asupra 
poporului român și asupra păstorilor bisericii nâstre na- 
ționale. 
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Corpurilor legiuitre : 

Nunta de argint este o serbare de familie salutată de 

rude şi prieteni cu dragoste și bucurie; aniversarea unei 

Domnii de 25 ani însă este un' eveniment istoric și. po- 

jitic, privit în tâte Statele cu un simțemnint de mulțumire, 

mai ales când sai stabilit strînse legături între Domn şi 

iubitul săi popor. 

Văd dar astădi cu o vie mulțumire împrejurul Mei pe 

membrii Corpurilor legiuitere, representanți ai marei fa- 

milii române, și cu o deosebită plăcere primesc căldu- 

rosele lor urări. 

Nepreţuit este pentru Mine că cerul Mi-a dăruit feri- 

cirea și tăria de a conduce un pătrar de secol, fără sgu- 

duire, prin vremuri adese-ori furtunose, destinele naţiunii, 

încredințate Mie prin libera sa voință. 

In traiul omenesc, acest șir de ani, plini de lupte, griji 

şi grele încercări, este îndelungat; în istorie însă, el se 

infăţișeză ca o clipă. 
Din acest scurt timp totuși doresc ca un răsunet să 

străbată viitorul şi să încăldescă inimile urmașilor noștri, 

pomenind cum erai în trecut și cât drum și câte jertfe 

Sau făcut ca să ajungem acolo unde ne găsim astădi. 

Prin alegerea Mea, România a consfințit una din do- 

rințele ei rostite în epoca redeșteptării sale naţionale, 

punând ast-fel cheia boltei unei opere urmărite cu nea- 

dormire și sprijinite pe o adincă convingere, care singură 

pâte să ducă la isbândă. 

Eră dar o sfîntă datorie pentru Mine de a răspunde 

la chemarea unui popor, care-și dovedise destoinicia în 

învingerea greutăților și în înfruntarea tuturor primejdiilor 

pentru păstrarea moșiei strămoșesci și redobândirea nea- 

târnării sale. Glasul vitezei națiuni române a r&sunat în 
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sufletul Mei; îndemnat de virtuțile sale bărbătesci, Mi-am 
părăsit familia, am lăsat legăturile Mele din trecut ȘI am 
alergat în mijlocul acestei familii mari, care M'a primit 
cu brațele deschise, ca o chezășie a viitorului săă. 

In îndeplinirea sarcinei ce am luat, am adus o inimă 
caldă şi voința hotărită de a-Mi închină tote puterile fe- 
ricirii României, avend o singură ambiţiune, acea ca nu- 
mele Mei să fie inscris alăturea cu acele ale fiilor pred 
iubiți ai patriei. Tin&r şi fără experiență, M'am pus la 
lucru, am îmbrățișat cu ardâre aspiraţiunile țerii; în desele 
Mele călătorii prin tote judeţele, am studiat traiul și obi- 
ceiurile poporului, i-am cercetat nevoile și dorinţele, spre 
a pute ast-tel împlini cu consciință datoria Mea către el. 
Dou& lucruri, de la începutul Domniei Mele, am urmărit 
mai cu semă cu neîntreruptă stăruință, simțind că ele 
vor fi cele mai puternice pârghii ale desvoltării nâstre 
sociale. Aceste două lucruri sunt: armata și drumul de 
fer,—cea dintâiii ca o adevărată șc6lă naţională și ca mij- 
locul cel mai sigur pentru întemeiarea ţării ca Stat de 
sine stătător,— cea-laltă ca o un€ltă dintre cele mai bune 
spre a deschide isvârele bogățiilor nâstre. 

Cu o adincă satisfacțiune pot constată astădi, că aceste 
dou& puternice elemente de tărie ai alcătuit statornica 
temelie a desvoltării nâstre politice și economice. 

Când privim trecutul de acum 25 ani, ne putem făli 
de progresele și de avintul neașteptat al tuturor ramu- 
relor activității publice, avint care astădi nu mai pâte fi 
oprit. Dar nimic naș fi putut face fără increderea na- 
țiunii și fără sprijinul însemnaților bărbați, cari - M'aă în- 
cunjurat cu credință și aă lucrat fără preget la ridicarea 
acestei opere mărețe, care a dat generațiunii de față 
o patrie liberă, iar generaţiunilor viitore o zestre bo- 
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gată, ce sunt sigur că vor sci a o păstră și a o mări. 

România modernă este făcută de Români. Este o fe- 

ricire și o mîndrie pentru Mine că Mam aflat în fruntea 

ei tocmai în cesul reînvierii sale, când ideile sădite de 

cei bătrâni cu atâta rivnă patriotică ai dat r6dele lor. 

Serbăm dar astădi nu numai o Domnie de 25 de ani, 

ci mai mult: întocmirea unei țări unite, de sine stătătore, 

întrun trainic Regat. 

V& mulţumesc pentru simțemintele ce-Mi arătați; ele 

incăldesc inimea Mea şi vor fi pentru Mine un noi îndemn 

spre a îndreptă cugetările Mele către binele patriei, a 

ME răzimă ca și până acum pe Representaţiunea națională 

și respectul legilor și a M& sprijini pe obștescul interes 

și ajutorul lui Dumnedei. 

Inaltei Curți de Casaţiune și de Justiţie, precum şi întregci 

magistraturi: 

Una din cele mai puternice garanții ale libertăţii este 

o magistratură independentă și o justiție nepărtinitore.. 

In decursul acestor 25 ani ai Domniei Mele, organi- 

sarea judecătorescă a făcut progrese însemnate şi s'a sta- 

bilit pe o temelie statornică: juriul a intrat în moravurile 

n6stre, integritatea magistraturii a devenit o preţiosă ga- 

ranție, iar literatura juridică română s'a înzestrat cu pu- 

blicaţiuni vrednice de laudă, pe cari le-am privit, tot- 

deauna cu vie satisfacțiune. 

Asigurarea unei desăvirșite independențe a magistraturii 

eră una din dorinţele țării. Pătruns de acestă trebuinţă, 

am căutat a o încunjură cu garanții. 

Un mare pas sa făcut dejă pentru realisarea acestui 

principii și am tâtă speranța că, întrun timp nu prea 

depărtat, se va împlini pentru totă magistratura. 

Multe îmbunătăţiri saii adus asemenea legilor civile și 
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criminale, îmbunătățiri cerute de desvoltarea nâstră so- 
cială, şi noua nâstră legislațiune comercială pâte fi pri- 
vită ca una din cele mai bune. Aceste progrese însă nu 
trebue să ne ascundă lipsele ce se mai simt, și Inalta 
Curte de Casaţiune, care este menită a asigură unitatea 
jurisprudenţei, își va da de sigur tâte silințele spre a le 
semnală. 

Mare și înaltă este chemarea magistraturii; dovedile 
ce le-a dat până astădi, de demnitate, nepărtinire şi lu- 
mină, ne îndreptățesc a aşteptă pentru viitor mult de la 
dinsa. | 

VE mulțumesc, Domnule Prim Președinte, pentru sen- 
timenteie ce le exprimaţi în numele întregei magistraturi 
a țerii; ținta Mea va fi pururea de a-i înălță prestigiul, 
înlesnindu-i ast-fel marea și binefăcătârea sa misiune în 
Statul român. 

Inaltei Curți de Compturi: 

Inalta Curte de Compturi are o misiune însemnată în 
Stat, prin controlul consciințios al administraţiunii sale 
finanțiare ; căci o bună administraţiune nu pote fi înte- 
meiată decât pe o întrebuințare dreptă şi legală a ba- 
nilor publici. 

“De acestă veghiare neadormită a D-Vâstre atârnă dar 
buna gestiune a întregei averi publice și buna regulă în 
finanţele n6stre. 

Când, în aceste momente de reculegere, ne aducem 
aminte de situaţiunea de acum 25 ani, putem fi mindri de 
starea înfloritore a finanțelor nostre și de înălțarea cre- 
ditului Statului, care astădi este așezat pe o temelie largă 
Și sănătosă. 

Sunt convins că veți sci tot-deauna a apără marile in- 
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Maiii 10 (22) terese ce vă sunt încredințate, și vE mulțumesc, Dom- 

nule Președinte, de felicitările ce Mi le aduceți, urând 

un mers fericit înaltei v6stre instituțiuni. 

Corpului profesoral şi învăţătorese, precum și tinerimii uni- 

versitare 

Urările aduse mie din partea așezămintelor de cultură 

Je primesc tot-deauna cu deosebită mulțumire, și mai cu 

semă astădi, cu prilejul aniversării Domniei Mele de 25 

ni, bucuria Imi este și mai deplină, când vEd împrejurul 

Mei corpul profesoral, pe representanții învEțămintului 

public și pe tinerimea universitară. 

Un loc ales am păstrat în amintirea și inima Mea tu- 

turor acelora, cari sunt chemaţi a răspândi lumina Și ai 

falnica menire de a pregăti generațiunile viitore. 

Necontenit credut-am că, numai prin simțemintul _reli- 

gios și printr'o instrucțiune bine înțelesă, propășirea unui 

popor este asigurată. 

SŞc6la trebue să fie temelia Statului; condus de acestă 

cohvingere, am inființat, în primul an al Domniei Mele, 

șcâla normală din Bucuresci, spre a formă, chiar din ţă- 

rani învățătorii satelor, deschidând ast-fel celor silitori ca- 

lea largă spre a eși din întunericul nesciinței și a pute 

ajunge prin sirguință și studii la treptele cele mai înalte: 

ale societății. 

Neașteptat este sborul, pe care invățărnintul | Va luat 

la noi în acești 25 ani, și mindru sunt de r6dele sale. 

Astădi în orașele cele mai mici, mulțumită dărniciei țării, 

se găsesc nu numai şcele primare, dar chiar gimnasii, 

unde tinerimea găsesce isvre nesecate de instrucțiune. 

Marea și frumâsa sarcină a corpului profesoral nu în- 

timpină multe anevoințe, căci cartea e dragă Românului 
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Și minunată e deșteptăciunea sa, după cum ÎInsumi cu 
bucurie am putut-o constată în tâte șcâlele din ţeră. 

Insă sciința teoretică singură nu este razim îndestu- 
lător. Trebue să îndreptăm generaţiunile viitre și pe o cale 
practică, mai ales în urma desvoltării luate de activitatea 
nGstră naţională în tâte direcțiunile. Din fericire, întocmirea 
de felurite șcâle practice r&spundend la acest scop ne 
vada treptat un personal capabil de a conduce cu di- 
băcie deosebitele ramure ale serviciurilor publice. 

Universitățile sunt cu drept cuvint fruntașele așeză- 
mintelor nostre de cultură; ele ai dat o generaţiune care 
a respândit lumina chiar peste hotare, și sper că dinsele 
vor deveni focare și mai vii, cari ai să atragă tinerimea, 
fără să fie nevoe ca să se depărteze de ţeră spre a-și 
isprăvi studiile, căci tocmai în anii de studii se înrăd&- 
cin€ză mai adinc și mai statornic simțemintul patriotis- 
mului. 

In acestă ardătâre a Mea dorință de a vede corpul 
profesoral ridicându-se la înălțimea unde vitejia și înțe- 
lepciunea ai pus România, stă și dovada încrederii Mele 
că el va lucră fără preget spre a se face vrednic de 
apostolatul săă. De sentimentele ce veţi sădi în inima ti- 
nerimii, prin crescerea ce-i veți da, atârnă tăria morală 
a generațiunilor viitâre. Vicţa D-Vostre urmeză deci să fie 
o pildă neîntreruptă; într'o asemenea propov&duire M& 
veți găsi tot-deauna alături cu D-Vâstre, căci care înde- 
letnicire mai stintă pote fi decât acea de a face din 
copilul de astădi bărbatul, care mâne va fi chemat să 
slujescă și să înalțe patria! | 

Recepţiunile ia Palat se continuă și Maiestăţile Lor primese pe 
rînd felicitările clerului catolic, ale comunităţii evangelice, ale 
representanților eparchiei evangelice-calvine, ale comunităţilor 
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israelite, alo delegaților societăţilor și ședlelor (Ateneul Român, 

Societatea Geografică, colonia română din Viena, Societatea 

pentru îmbunătăţirea rassei cailor, colonia englesă, colonia fran- 

cesă, colonia italiană, colonia austro-ungară, colonia elveţiană, 

Societatea dunărână de navigaţiune rusă, seminariul Veniamin 

din Iaşi, Societatea giuvaergiilor și c&sornicarilor, Societatea is: 

raelită din Iaşi, Societatea de tir, Societatea pentru învățătura 

poporului român, colonia elenă, Institutele-Unite din Iași, Şeâla 

de poduri și şosele, colonia bucovin6nă, Societatea Progresul sil- 

vic, Societatea funcţionarilor publici, corporaţiunile de mese- 

riaşi, industriași și comercianţi, precum şi societăţile filantro- 

pice). Apoi Maiestăţile Lor primesc corpul ofițeresc al garnis6- 

nei, căruia Maiestatea Sa Regele adresâză următorele cuvinte: 

Cu mindrie M& v&d astădi încunjurat de iubita Mea 

armată. 

Din momentul când am pus piciorul pe pămîntul ro- 

mânesc, o lungă cale de muncă neobosită am străbătut 

împreună, uniți prin același gând, întăriți prin aceeași cre- 

dință: mărirea și iubirea patriei. 

Ales ca Domn al țării; de la început am întimpinat mari 

greutăți şi chiar primejdii 

Atunci, pentru întâia Gră, oștirea a fost chemată să 

apere ce eră întemeiat pe voința naţională; dacă la numer 

ma fost mare, sufletul s&i însă eră cuprins de un mindru 

avint, care M'a îndemnat a depune o stăruință de tote 

dilele, spre a pute ridică puterea n6stră militară la înăl- 

țimea armatelor moderne. 

Țera întregă a contribuit la întărirea armatei, și ochiul 

Mei a fost tot-deauna îndreptat cu dragoste spre dinsa, 

urmărind pas cu pas mersul săi în tote transformările și 

desvoltările, prin cari a trecut în acest sfert de vec.. 
ex 

Am vădut crescând o întregă generațiune, pe care am 

găsit-o încă în șc6la militară și pe care cu bucurie astădi 

o ved în fruntea unităţilor tactice. Cu drept cuvînt pot 

dice, că acești ofițeri sunt copiii Mei.  
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Munca Mea și silințele vâstre aă fost resplătite cu prisos 
mai curind decât ne puteam așteptă: neatârnarea României, 
proclamată de țcră, a fost întemeiată de oștire și bote- 
zată cu sângele săi. | 

Biruinţele dobândite de voi strălucesc astădi nu numai 
în istoria națională, ci sunt înscrise în analele militare ale 
lumii, spre fala n&mului românesc. 

Vitejia vâstră din trecut Imi dă o deplină încredere în 
voi pentru viitor. 

Darul ce-Mi aduceți astădi, în amintirea unui traii de 
un pătrar de vec petrecut împreună, îl primesc ca un semn 
de iubire și de credință și-l privesc ca o mărturie că ar- 
mata recunâsce sentimentele ferbinți. de cari sunt însu- 
flețit pentru toţi acei cari pOrtă spada spre apărarea patriei. 
Acest dar Imi este cu atât mai scump, cu cât, odată cu 
semnăturile puse pe acestă carte, Imi dați și sufletele 
vostre. 

La dragoste prin dragoste r&spund, și când datoria ne 
va chemă, tot-deauna, strîns uniți, să arătăm țării că nici 
odată nu va pute să ne ccră atât cât noi vom fi în stare 
să facem pentru dinsa. 

Șirul recepţiunilor la Palat se sfîrșesce prin presentarea tu- turor primarilor comunelor urbane şi rurale, către cari Maie- statea Sa Se vostesce în următorul chip : 

Din vtrfurile Carpaţilor, de pe țărmurile Dunării și Mării 
Negre, din plaiuri bogate și șesuri roditâre, ați alergat 
spre a ve stringe împrejurul Scaunului Regesc. Cu iubita 
Mea capitală în frunte, Imi aduceți urări căldurâse din 
partea orașelor și satelor, M& asiguraţi de credința oră- 
șenilor și ț&ranilor. și salutați cu bucurie a '25-a aniver- 
sare a Domniei Mele, care a adus României o desvoltare 
temeinică și pacinică. 

Trel-dec! de ani de Domnie, II, 
19 
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Pentru bunele vâstre urări, vă mulțumesc. 

Am făcut tot ce a fost în puterea Mea pentru scumpa 

nâstră ţeră, peste care Dumnedei a revărsat cu dărnicie 

bine-cuvintarea sa, dăruind un pămint mănos acestui Voinic 

popor cu inima caldă. i 

Muncitori harnici în timp de pace, cu plugul vostru im- 

bogăţiți țera; în vremuri de primejdie, când am pus spada 

în mânile vâstre, ele n'a tremurat. Nu voii uită nici odată 

că voi, cei de la sate, stropiți țarinele cu o spornică su- 

dâre şi că din pepturile vâstre am făcut scutul puternic 

al mântuirii și al neatârnării nâstre. Duceţi acum la ca- 

sele vâstre mulțumirea Mea pentru trecut și bunele Mele 

urări pentru viitor, spuneți mumelor să sădescă în inima 

copiilor lor iubirea de țeră și hărnicia la muncă și adu- 

ceţi-vă aminte că pe plug și paloș se razimă o mare parte 

a vieţei n6stre naționale. 

M& simt așă de strâns legat de scumpa Mea eră, în 

cât am încredințarea că avem un singur gând și un sin- 

gur suflet. | 

Să trăiască România! Doresc să o v&d atât de mare 

şi de fericită, cât Imi este de mare dragostea pentru po- 

porul Mei! 

La prândul dat în Cismegiii primarilor asistă Maiestatea 

Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Ferdinan d, împre- 

ună cu Principele Wilhelm de Hohenzollern. Maiestatea 

Sa ridică următorul toast: 

Am dorit a veni încă odată în mijlocul vostru, spre a 

închină un pahar în sănătatea vâstră. Vouă, cari ați alergat 

din tote unghiurile țăni pentru a fi martori la a 25-a ani- 

versare a Domniei Mele, cu dragoste v& mulțumesc. În- 

torcându-vă la căminele vâstre, spuneți tuturor că Regele 
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vostru iubesce ț&rănimea, care este temelia Statului, ca 
plugar și ca apărător al patriei. 

La prândul dat la Palat în onrea dilei jubilare, Maiestatea 
Sa Regele pronunţă următârele cuvinte: 

O Domnie fericită și neturburată de 25 ani stabilesce le- 
gături aşă de strînse, că sguduirile trebue să fie prea puter- 
nice ca să pâtă dărimă ce a fost întemeiat într'un pătrar 
de vec printr'o muncă statornică Și o încredere reciprocă. 

Tocmai în aceste dile de serbătâre, națiunea întregă 
ne-a dovedit că este pătrunsă de aceste simțeminte și că 
viitorul României este așezat pe o temelie nesdruncinată 

Cerul a bine-cuvintat Domnia Mea; însă, fără sprijinul 
luminat și patriotic al fruntașilor țării, ea n'ar fi fost așă 
de roditâre. | | 

Implinesc dar o datorie sfintă inimii Mele, închinând 
acest pahar în onorul bărbaţilor de Stat cari ai fost în 
acest sfert de vec sfetnicii Mei credincioși, amintindu-Mi 
tot de-odată cu dragoste și recunoscință de aceia dintre 
ei cari ai trecut într'o vicță mai fericită. 

Să trăiască România! 

Maiestăţile Lor Regele și Regiua, Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand și Alteța Sa Principele Wilhelm de Hohen- 
zollern asistă la serbarea copiilor tuturor şedlelor capitalei în grădina Episcopiei şi după aceea la alergările de cai pe platoul de la Bănssa. 

Alteța Sa Principele Wilhelm de Hohenzollern, condus de Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, visitză Arsenalul ax»- 
matei și plâcă apoi din capitală pentru a se întârce la Sigma- 
tingen. - 
 Maiestatea Sa Regele adresâză Președintelui Consiliului de 

Ministri următârea scrisore: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 
Cu o adincă bucurie sufletescă M'am vEdut încunjurat, 
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la serbarea celui de al 25-lea an al Domniei Mele, de 

sentimentele cele mai calde de dragoste ale iubitului No- 

stru popor. Viul răsunet, ce acestă serbare a găsit, nu 

numai în inima tuturor Românilor, ci peste hotare, Ne 

arată că a fost considerată ca un însemnat act politic şi 

ca un semn că înrădăcinarea principiului monarchic în Ro- 

mânia este privită cu simpatie și cu încredere. 

Inaltele corpuri ale Statului, clerul, armata, delegațiuni 

din tâte judeţele, cetăţeni veniți din tâte unghiurile țării, 

numerose societăți și corporațiuni Mi-ai adus felicitările 

și urările lor; iar nenumerate telegrame, scrisori şi adrese 

Mi-ai fost trimise din tâte părțile. Tote aceste ai fost 

pentru Mine dovedi și mărturisiri scumpe de adevăratele 

sentimente ale ţării și râdele cele dulci ale unui pătrar 

de secol de muncă devotată la înălțarea patriei față cu 

ea însăși și în ochii lumi. - - 

Sunt fericit că iubițul Mei nepot, Principele ereditar 

de Hohenzollern, a fost lângă Mine în aceste memorabile 

împrejurări și a putut vede cât de strinse sunt legătu- 

rile cari unesc Tronul de naţiune şi ce sprijin are Re- 

gele în poporul Săi. Întorcându-se în sinul familiei, el 

va pute duce prea scumpei Mele mame, care iubesce 

țera nâstră cu atâta duioșie, încredințarea că acești 25 

ani de muncă neobosită ai fost răsplătiți cu prisos prin 

faptele săvirșite și prin afecțiunea unui întreg popor. 

Dorinţa Mi-ar fi să mulțumesc fie-cărui; acesta nefiind 

insă cu putință, te rog, scumpul Mei Președinte al Con- 

siliului, să fi interpretul Mei pe lângă tâte corpurile și 

autorităţile Statului și iubita Nostră capitală, care în aceste 

trei dile de s&rbătâre Ne-a dovedit așă de călduros sen- 

timentele sale, în fine pe lângă tote persânele cari, prin 

scrisori, telegrame. și inscrieri, aii luat parte așă de vie 
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la un eveniment atât de însemnat pentru Mine, spre a Mai 16 (28) 
le arătă că nici odată nu se va şterge din inima Mea 
recunosctetâre ceea ce dragostea a săpat așă de adinc. 

Primesce, te rog, cu acestă plăcută împrejurare, în- 
credințarea stimei și afecțiunii ce-ţi păstrez. 

CAROL. Bucuresci, 16 Maaik 7997. 

Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 
Regina-mamă Natalia a Sârbici este expulsată de pe te- 

ritoriul sârbesc și trecută cu forţa peste frontieră. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina, împreună cu Alteța Sa Re- 

gală Principele Ferdinand, asistă la alergările de cai de 
la hipodrom. 

Se deschide calea ferată prin Siberia. 
Se încuviinţâză construcţiunea căiei ferate care l6gă Roşiorii 

prin Alexandria, pe valea Vedei, cu Zimnicea până la port. 
Maiestatea Sa Regele răspunde la Adresa Adunării Deputaţilor 

ast-fel: 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor Deputaţi, 

Primesc cu o deosebită bucurie Adresa Camerei, prin 
care reinnoesce simțemintele sale de dragoste și recuno- 
scință către Mine. 

Dacă putem privi cu vie mulțumire acest pătrar de se- 
col de muncă, de progres și de însemnate resultate do- 
bândite, tocmai acesta trebue să fie un noi îndemn pen- 
tru noi toți de a urmă opera începută și a desvoltă tâtă 
energia și silințele nostre spre a asigură României un viitor 
fericit, căci ceea ce se zidesce cu înțelepciune și cu dor 
de țcră trainic r&mâne, 

Nu M& îndoesc, Domnilor Deputaţi, că D-Vâstre veți 
da Guvernului Mei tot sprijinul, ca lucrările Adunării din 
acestă sesiune să fie roditâre. 

Incă odată, vă mulțumesc din tot sufletul pentru ură- 
rile ce-Mi aduceţi Mie, Reginei și Principelui moștenitor. 

» 19 (31) 
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Maiestatea Sa Regele oferă 25.000 lei pentru ridicarea :unui 

monument în amintirea marelui patriot loan C. Brătianu. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză regimentul 1 de genii şi asistă la di- 

ferite experienţe cu pulbere și cu dinamită, cu comunicări te- 

legrafice şi cu porumbei călători. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senalori, 

Sunt tot-deauna fericit, când primesc din partea Sena- 

tului expresiunea simțemintelor sale de dragoste și de cre- 

dință. 

Putem fi mindri de progresele însemnate ce țera a 
- 

făcut în cursul acestui pătrar de secol al Domniei Mele; 

însă, spre a urmă fără întrerupere opera începută, tre- 

bue să fie o deplină înțelegere între tote puterile Statu- 

lui, fiind-că numai ast-fel vom păstră României înalta și 

frumâsa posiţiune dobândită prin o politică statornică și 

înțeleptă. 

Este dar o sfintă datorie pentru noi toți de a munci 

cu tâtă rivna și a ne gândi neincetat la activitatea na- 

țională, care sa deșteptat în tote ramurele și a început a 

luă un sbor așă de mare. 

Sigur fiind că Guvernul Mei va găsi în Senat un spri- 

iin luminat, vă mulțumesc călduros de cuvintele măgu- 

litâre ce-Mi exprimați în Adresa D-Vâstre, ca și de bu- 

nele urări ce aduceţi Mie, Reginei și Principelui moşte- 

nitor. 

_Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză la casarma Cuza regimentul 8 de in- 

fanterie, | 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, însoţiţi de Alteța Sa Regală 

Principele Ferdinand, plâcă la Câmpulung, inspectâză acolo 

(2 Iunie) lagărul regimentului 30 de dorobanţi, care-și are con- 
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centraţi recruți, şi asistă la serviciul divin celebrat în biserica 
catedrală. Maiestatea Sa Regele visiteză construcțiunea noului 
gimnasiii, spitalul vechiă, construcţiunea noului spital judeţân, 
temniţa, locul unde are să se construiască şedla normală Ca- 
rol Î, biserica catolică și fabrica de hârtie a d-lui St. Ioanide. 
Maiestăţile Lor şi Alteța Sa Regală pl6că apoi la Nămăesci şi la 
Rucăr, unde rămân peste n6pte. A doua di (3 Iunie), Maiestăţile 
Lor şi Alteța Sa Regală visit6ză pescera Dâmbovicidrei şi străbat 
regiunile până la frontieră. Intorcându-Se la Rucăr, visitâza 
(+ Iunie) primăria şi şedlele și apoi se întore la Bucuresci. 

Maiostăţile Lor Regele și Regina și Alteța Sa Regală Princi- 
pele Ferdinand visitză tirgul Moşilor. La discursul Prima- 
vului, Maiostatea Sa Regele răspunde: Ă 

Cuvintarea ce Ne adresați găsesce un vii răsunet în 
inimile Nostre, fiind-că vorbiți de munca națională. 

Venim tot-deauna cu mare plăcere la tirgul Moșilor, 
unde putem constată desvoltarea meseriilor nâstre ȘI in- 
dustriei casnice, la cari ținem așă de mult, ca la un is- 
vor de trdiă pentru poporaţiunea sătescă în timpul ernei. 

Astădi industria naţională a început să se întindă pe 
o scară mare și a luat un avint însemnat, ce trebue să 
fie ocrotit și îndemnat prin tote mijlâcele, fiind-că numai 
ast-fel vom ajunge a asigură în mod statornic intreprin- 
derile industriale, spre folosul propășirii României. 

Cu vie mulțumire vom împărți acum premiele acelor 
cari le-ai câștigat prin muncă și prin stăruinţă. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, inspectâză la casarma Cuza regimentul 5 de in- 
fanterie. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, după ce ascultă sfinta liturghie în catedrala Me- 
tropoliei, asistă la esamenele șcâlei de ofiţeri. 

Se deschide Guvernului un credit de 45 miliâne lei pentru 
terminarea și înarmarea fortificaţiunilor din jurul Bucurescilor 
şi de pe linia Galaţi-Focșani-Nămol6sa. ă 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
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Ferdinand, inspectză în tabăra de la Cotroceni regimen- 

tele 6 şi 21 dorobanţi. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, asistă la esamenul șe6lei de aplicaţiune. 

In Camera italiană se anunţă prelungirea tractatului de 

pace dintre Germania, Austro-Ungaria și Italia. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand plecă la Sigma- 

ringen. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina plecă la Sinaia. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand sosesce la Sig- 

maringen.. 

D-l Michail Kogălniceanu încetâză din vi6ţă la Paris. 

Se publică tarifa generală a drepturilor de vamă pentru 

exportaţiune şi importaţiune. 

Adunarea Deputaţilor votâză cu unanimitate o sumă de 

15.000 lei pentru cheltuelile de înmormîntare ale răposatului 

Michail Kogălniceanu. 

Principele Ferdinand al Bulgariei face o visită Imp&ra- 

tului Austriei la Viena. 

Se înmormînt6ză la Iași cu mare solemnitate rămășițele mor- 

tuare ale lui Michail Kogălniceanu. 

Se publică legea nouei împărțiri teritoriale a armatei, prin 

care se desfiinţeză regimentele permanente și se crează re- 

gimente teritoriale cu un batalion permanent și două bata- 

liâne cu schimbul. 

Maiestatea Sa Regina, fiind suferindă, plecă la Veneţia pen- 

tru căutarea sănătăţii. 

Fundaţiunea universitară Carol I se vecunosce ca institu- 

țiune de Stat. 

Se deschid Guvernului credite de 8.000.000, 8.650.000 şi 8.750.000 

lei pentru construcţiuni, fond de rulment și material în resortul 

căilor ferate. 
Se aprobă regulamentul şi tarifele telegrafice stabilite de 

conferinţa internaţională din Paris la 9 (21) Iunie 1890, 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 1 de vinători, 

staționat în Sinaia. 

Se deschide Guvernului un credit de 3.312.477 lei 26 bani 

pentru sporirea capitalului de esploatare al Regiei monopo- 

urilor Statului. | 

Se anul&ză concesiunea acordată (10 Maiii 1878 și.6 Martie 

1883) d-lui Eugeniu Alcaz pentru fabricarea postavurilor 

şi păturilor pentru armată. 

Se modifică unele articole din legea pensiunilor militare 

(9 Iunie 1889). 
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Regimentele 6, 7, 8 şi Î1 de călărași se organis6ză pe 4 es- cadrâne permanente şi un al 5-lea cu schimbul, 
O escadră francesă sosesce la Cronstadt în Rusia. 
D-l G. Dem. Teodorescu demisionâză din Cabinet şi d-l P. Poni e numit Ministru al Cultelor și Instrucțiunii publice. Se deschide Guvernului un credit de 2.681.500 lei pentru şedle agricole, veterinare, de meserii şi comerciale. 
Pârta intră în negociări cu Anglia pentru retragerea tru- 

pelor din Egipt. 
Regele Alexandru al Serbiei sosesce la Petersburg. 
Maiestatea Sa Regele plâcă din Sinaia în escursiune dincolo de Milcov și sosesce la 'Tîrgu-Ocnei, unde a doua di (28 Iulie), după ce asistă la sfinta liturghie celebrată în biserica Maicei Preciste, inspeet6ză batalionul 4 de vinătoră şi visitză temniţa oraşului, salinele și spitalul eforiei Sf. Spiridon. De la Tîrgu-Ocenei Maies- tatea Sa plâcă la Slănic, unde (29 Iulie) inspectâză diferitele lucrări ale stabilimentului de băi, şi apoi se întârce la Sinaia. 
Marele-Duce Alexie al Rusiei sosesce la Paris, unde r&- 

mâne mai mult timp. 
Pentru terminarea definitivă a lucrăvilor de basenuri și cheuri din porturile Galaţi şi Brăila, se încuviinţ6ză suma de 2.245.644 lei din fondurile acestor porturi. 
Starea sănătăţii Maiestăţii Sale Reginei continuă a fi nesa- tisfăcătâre. 
Maiestatea Sa Regele asistă la inaugurarea clădirii restau- vate a mănăstirii din Sinaia. 
Impăratul Germaniei, însoţit de Cancelarul săi, asistă la ma- nevrele austriace. 
Maiestatea Sa Regele plâcă la Veneţia, pentru a vede pe Maie- statea Sa Regina. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Veneţia și e întîmpinat de Ducele de Genova. 
Alteţele Lor Principesa și Principele de Wied sosesc de ase- menea la Veneţia. Maiestatea Sa Regina e nevoită să stea în pat. Ducele de Genova dă în Palatul Regal din Veneţia un prând în ondrea Maiestăţii Sale Regelui. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina și Alteţele Lor Principesa și Principele de Wied plâcă din Veneţia la lacul Maggiore, Maiestatea Sa Regele face o visită Reginei Italiei la Stresa. Maiestăţile Lor Regele și Regina, însoţiţi de Alteţele Lor Prin- cipesa şi Principele de W ied, sosesc la Pallanza, unde Maic- statea Sa Regina. Iși va continuă cura. 
Regina Italiei și Ducesa de Genova, venind de la Stresa, fac o visită Maiestăţii Sale Regiucă la Pallanza, 
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Maiestatea Sa Regele și Alteţele Lor Principesa și Principele 

de Wied ieaii prândul la Regina Italiei în Stresa. 

Maiestatea Sa Regele face o visită Părechii Regale Italiene 

la Monza, de unde se întârce la Pallanza. 

La căile ferate române se aplică timpul unitar pe zone. 

Regele Carol al Wiirtembergului încet6ză din viâţă. 

Maiestatea Sa Regele primesce în audienţă la Pallanza pe 

Cancelarul Rusiei d-l de Giers. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Leopold de Hohenzollern, plâcă din Pallanza la Sigma- 

ringen. 

Regele Umberto al Italiei, venind de la Monza, face v visită 

Maiestăţii Sale Reginei la Pallanza. 

Cancelarul rus d-l de Giers e primit în audienţă de Regele 

Italiei, 
Regina Saxoniei sosesce la Sigmaringen, pentru a asistă îm- 

preună cu Maiestatea Sa Regele, cu Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand și cu cele-lalte Auguste rude Regale, la serbarea 

dilei aniversare a Alteţei Sale Regale Principesei losefina de 

Hohenzollern. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Sigmaringen la Neu-Wied. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 

Maiestatea Sa Regele, întorcându-se de la Neu-Wied, sosesce la 

Franctort, unde se întilnesce cu Alteța Sa Regală Principele 

Leopold de Hohenzollern şi, împreună, plâcă la Potsdam. 

La Magdeburg, Maiestatea Sa este întîmpinată de personalul ce 

I-a fost atașat pentru timpul cât va petrece la Curtea Imperială 

germană şi se urcă în trenul Imperial, trimis într'adins de 

Impărat. Sosind la Potsdam, Maiestatea Sa e întîmpinată de Im- 

părat, care pârtă marele cordon al «Stelei României», şi e condusă 

la Castelul Regal. Sâra se dă la Castel.un prând în on6rea 

Maiestăţii Sale şi Impăratul bea în sănătatea Maiestăţii Sale. 

Maiestatea Sa Regele, mulţumind, rostesce următorul toast: 

Rog pe Maiestatea Vostră să-Mi dea voe a răspunde 

îndată la cuvintele așă de măgulitore, arătându-l căldu- 

r6sa Mea recunoscință pentru simțemintele ce hrănesce 

față cu Mine. Aceste cuvinte, ca și primirea plină de dra- 

goste făcută Mie, vor găsi un resunet adinc și puternic 

în țera Mea, care pune cel mai mare preț pe raporturile 

de prietenie cu Imperiul German, condus de Maiestatea
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Vâstră cu o mână energică pe calea păcii, către o desvol- 
tare roditre și către un viitor trainic. 

Făcând urările cele mai ferbinți pentru fericirea Maie- 
stății Vâstre și a Casei Sale Regale, de care sunt legat 
prin strînse legături de rudenie și prin numerse și scumpe 
amintiri, ridic acest pahar în sănătatea Maiestăţilor Vâstre, 
rugând cerul a le luă sub bine-cuvintata sa ocrotire. 

A doua di (16 Octobre), Maiestatea Na depune la Charlotten- 
burg două cununi pe sicriurile Impăratului Wilhelm 1 şi 
Impărătosci Augusta; apoi e condusă de Imp&rat și de Inp&- 
răt6să la casarma regimentului 1 de avtilevie, unde se află ȘI 
regimentul 2 de dragoni din gardă, corpuri în eari Maiestatea 
Sa Regele Carol slujise în timpul cât a fost în armata prusiană. 
Aci se dă un banchet, la care, după ce Impăratul bea în să- 
nătatea Maiostăţii Sale, Maiestatea Sa ridică următorul toast: 

Sunt adinc mișcat de graţiosa atențiune a Maiestăței 
Vostre, care a întrunit aci aceste două regimente unde 
am început cariera Mea militară, dându-Mi ast-fel plăcutul 
prilej ca, după 25 ani, să M& aflu din noă în mijlocul 
unui cerc de vechi camaradi. 

Cu deosebire ME simț mulțumit de a purtă uniforma 
acestui regiment, în care am intrat ca tînăr ofițer. Neuitat 
va remâne€ acel frumos timp și cu recunoscinţă îl privesc, 
fiind-că el formeză temelia cunoscințelor Mele militare, 
pe cari le-am putut pune cu folos în serviciul tinerei Mele 
armate. Armata Mea scie acesta şi se mindresce ; de 
aceea dar ea împărtășesce din tâtă inima simțemintele 
Mele căldurâse pentru Maiestatea Vestră şi pentru viteza 
Sa oștire și bucuros se unesce cu Mine în strigătul: Să 
trăiască Maiestatea Sa Impăratul, Capul suprem al armatei 
germane! 

In diua următâre (17 Octobre), Impăratul dispune a se face 
diferite eserciţii de trupe înaintea Maiestăţii Sale. 
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S&ra, Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Princi- 

pele Ferdinand, plâcă din Potsdam pentru a se întrece în ţâră. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand sosesc la Castelul Peleș. 

Rusia opresce exportul cerealelor. 

Se modifică unele articole din legea asupra posiţiunii ofiţerilor. 

Inainte de a-şi permută reşedinţa sa de la Monza la Roma, 

Regina Italiei face o visită Maiestăţii Sale Reginei la Palianza. 

Starea sănătăţii Maiestăţii Sale continuă a fi nesatisfăcătore,. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand, venind de la Sinaia, sosesc la Bucuresti, unde ieaii 

veşedinţa de 6rnă. 
Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod, 

D-l A. Vericeanu e numit Ministru de Domenii şi d-l N. Bla- 

vemberg Ministru de Justiţie. 

Se publică convenţiunea aprobată pentru racordarea căilor 

ferate române cu cele austro-ungare. 

La felicitările trimise la Pallanza cu ocasiunea serbării dilei 

aniversare a nascerii Maiestăţii Sale Regină, Maiestatea Sa r&- 

spunde prin următârea telegramă: 

Domnului General I. Er. Florescu, Preşedinte ul 

Consiliului. 

Bucuvesci. 

Mulţumindu-vă din totă inima pentru bunele D-Vâstre 

urări, vă rog a fi pe lângă Consiliul de Ministri și pe 

lângă ţera întregă interpretul sentimentelor Mele de gra- 

titudine; către toți aceia cari, amintindu-și diua acesta, 

at voit să ME facă a uită bâla și singurătatea Mea prin 

cuvinte dulci, pline de' căldură și afecțiune. Dacă Dum- 

nedeii va îngădui să-Mi recapăt sănătatea și să-Mi lun- 

gescă vicța, dilele Mele vor fi ca și în trecut pentru ser- 

viciul țării Mele și mai cu semă pentru aceia cari sufer 

şi plâng Iată, Domnule Ministru, ceea ce ve rog a r&- 

spunde tuturor pentru depeșele cari Mi-ai făcut atâta 

plăcere. 

ELISABETA. 
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Cancelarul rus d-l de Giers sosesce la Paris. 
Imp&ratul Germaniei primesce la Berlin pe Cancelarul rus 

d-l de Giers. 
Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senalori, 

Domnilor Deputaţi, 

Simt o vie, o deosebită mulţumire, ori de câte-ori M& 
găsesc, ca astădi, încunjurat de vepresentanţii naţiunii; 
căci acâsta Imi dă tot-deauna plăcuta ocasiune de a con- 
stată prin Mine Însumi cât de adinci şi de intime, câţ 
de strînse, ati devenit legăturile dintre ț6ră şi Dinastie. 
Am avut anul acesta fericirea să sărbătorim împreună cu 
iubire jubileul a unui pătrar de secol de Domnie, în mij- 
locul unei prosperităţi morale şi materiale netăgăduite, şi 
care, spre a urmă de a se afirmă, nu cere decât patrioticul 
Domniilor-V 6stre concurs. 

Relaţiunile n6stre cu tote Puterile străine sunt din cele 
mai satisfăcătre şi amicale, şi acest resultat este în mare 
parte datorit înţelepciunii şi prudenţei n6stre. 

Constatăm cu fericire liniştea actuală şi avem cu atât 
mai mult cuvînt să ne felicităm de acâsta, că, dacă pacea 
este o binefacere pentru ori-ce naţiune, fie ea mare, fie 
ca mică, acea pace este o necesitate şi mai imperi6să pentru 
un Stat care, ca al nostru, se găsesce în muncă de tvans- 
formare şi desvoltare. 

Primirea cordială și mărâţă ce Ni s'a făcut în Italia şi 
Germania, cu ocasiunea ultimei Nâstre călătorii, este o 
nouă dovadă cât de mult Statul român s'a ridicat şi po- 
siţiunea sa s'a întărit în faţa Europei. 

Finanţele Statului se menţin în condiţiunile cele mai 
satisfăcătâre. 

Echilibrarea budgetelor a avut drept resultat un esce- 
dent statornic în aceştă din urmă trei ani, şi incassările efec- 
imate în primul semestiu al anului curent ne îndreptăţese 
a prevede un resultat şi mai favorabil pentru esereiţiul 
lucrător. 

Budgetul anului viitor, care se va supune cercetării 
Domniilor-V 6stre, deși mărginit în resursele normale ale 
impositelor existente şi cu tâte că s'a suprimat taxa de 
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5%, asupra salariilor funcţionarilor şi asupra pensiunilor, 

ne va permite să dispunem de Gre-cari adause spre în- 

destularea nouelor nevoi ale serviciilor publice. 

Aplicarea noului tarii vamal a produs dejă o crescere 

în veniturile anului curent de peste 4 miliâne lei. 

'Paxele asupra spiri6selor aii produs de asemenea peste 

1.000.000 lei mai mult în primele șâse luni ale anului curent 

asupra prevederilor budgetului; taxele de timbru şi în- 

registrare sunt şi ele în erescere cu mai mult de 600.000 Lei. 

Veniturile monopolului Statului, cari ai ajuns în anii 

trecuţi să atingă evâluările budgetare, le-ai depăşit în 

cursul eserciţiului închis, şi desvoltarea ce s'a dat esploa- 

tării lor va face ca ele să le întrâcă şi în anul curent. 

“Dejă în primele şâse luni s'a constatat un spor asupra 

prevederilor budgetare de un milion şi jumătate. Chiar 

ţinând s6mă de faptul că lunile de 6rnă sunt mai puţin 

producătâre, totuşi se pote speră că va r&ămân6 dobândit 

tesaurului cel puţin un prisos de un milion. 

Ministrul de Finanţe vă va supune proiectele de legi 

ce s'ati elaborat pentru revisuirea impositelor actuale asupra 

licenţelor şi asupra patentelor în vederea unei mai drepte 

repartiţiună. 
Ca legă organice, se vor supune D-Vâstre proicetele ce 

Sati alcătuit pentru organisarea casselor de credit agricol, 

a Inaltei Curți de Comptură și a creaţiunii unui Munte 

de pietate. 

Creditul Statului nostru este statornic întemeiat. El in- 

spiră cea mai mare încredere şi, dacă în ultimele luni s'a 

produs o scădere în cursul rentelor nostre, causele nu 

trebuesc căutate în situaţiunea nstră finanţiară. 

In ceea ce privesce cultele şi instrucțiunea publică, Gu- 

vernul Mei va căută, ţinând sâmă de iniţiativa luată de 

ambele Corpuri legiuitore, a face cât mai curînd din îm- 

bunătăţirea clerului mirân un fapt îndeplinit. 

Inte reformele cari se impun, reforma instrucţiunii pu- 

Dliee eră acea care grăbiă mai mult. 

Vi se vor presintă de ocamdată următârele proiecte: 

"1. Legea asupra organisării administraţiunii centrale şi 

a controlului instrucţiunii; 

2. Legea asupra organisării învățămîntului primar şi a 
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şe6lelor normale destinate de a formă învățătorii primari; 
3. Legea destinată a asigură construcţiunea localurilor 

de şeâle primare. 
Când basele învăţămîntului vor fi ast-fel aşezate, vom 

procede apoi la reforma, tot aşă de necesară, a învăţă- 
miîntului secundar şi superior, precum şi a celui privat. 

Necesitatea introducerii unor reforme în administraţiune 
a atras de mult atenţiunea tuturor. Guvernul Mei va 
aduce, încă de la începutul sesiunii, proiectele de legi me- 
nite a îmbunătăţi atât administraţiunea centrală cât şi pe 
cea exteridră, punându-le la nivelul trebuinţelor mereti 
simţite. 

Ast-fel, vi se vor înfăţişă proicctele de legi de revisuiro 
a legilor judeţene şi comunale, a reorganisării poliţiilor» 
urbane, a corpurilor de sergenţi, a înfiinţării unui corp 
special de gendarmerie rurală, pentru a asigură un ser- 
vicii administrativ mai regulat. 

Guvernul Mei va căută să stabilâscă definitiv Și prin- 
ir'o lege un serviciii de postă rurală. EL vă va presintă 
asemenea mai multe modificări la legea sanitară oxis- 
tentă, 

Se vor preved6 creditele necesare pentru crearea altor 
spitale rurale şi a două ospicii centrale. 

Guvernul Meii va îngriji ca legea vînqării bunurilor» 
Statului să se aplice în cel mai scurt timp posibil. Totuşi 
constatăm că, din moşiile Statului, s'a vînduţ dejă în lo- 
tură 183, la 19.713 cumpărători. 

Pe de altă parte, s'a ridicat planul a alte 188 moșii, cari 
vor îi vîndute chiar în cursul ernei acesteia, ast-fel în cât: 
alți 23.341 de locuitori vor deveni în curînd proprietari. 

Şedlele n6stre de agricultură, de meşteşuguri Şi de co- 
merci, frecuentate de un număr mereii crescând de elevi, 
ati ajuns a fi neîndestulătâre. 

Intinderea, completarea şi îmbunătăţirea învăţămîntului 
profesional este prin urmare viii simțită şi Guvernul Moti 
v& va presintă proiecte de legi în acest sens. 

Imbunătăţirea și desvoltarea crescerii vitelor vor face 
obiectul unei legi speciale, pe care Guvernul Meii se va 
grăbi a v'o supune. . 

Necesitatea de a garantă la țeră o bună justiţie a preo- 

1892 
Nov. 15 (27)



„1801 
Nov. 15 (27) 

304 

  

cupat şi preocupă cu drept cuvînt tote spiritele. In acest 

ordin de idei, două nevoi se făceaii mai simţite: acea de 

a apropiă cât mai mult pe magistrat de justiţiabil şi acea 

de a ridică cât mai sus nivelul personalului justiţiei de 

pace. Proiectul, ce Ministrul Mei de Justiţie vă va pre- 

sintă încă de la începutul acestei sesiuni, are de scop a 

răspunde la acâstă îndoită nevoe. 

Mai multe alte reforme se impun în acâstă ramură, și 

mai în special revisuirea a unei părţi a Codurilor nostre, 

spre a pune capăt, între altele, unor controverse nesfîr- 

şite, cari fac adesea aşă de îndoi6să s6rta unui proces. 

Lucrările publice ai primit o desvoltare însemnată, în 

urma creditelor ce Domniile-Vâstre aţi votat Guvernului 

Meii cu o patriotică dărnicie. Ş6se-deci şi cinci kilometri 

de drum de fer din noă construite se vor pune în es- 

ploatare chiar în anul acesta şi alte trei sute sunt în 

construcţiune. 

S'aii făcut asemenea mari îmbunătăţiri pe liniile dejă 

existente, înzestrându-le cu materialul mișcător necesar și 

a cărui lipsă eră atât de viu simțită în trecut. 

Intre lucrările însemnate ce mai rămân de realisat, voii 

menţionă desvoltarea gării de Bucuresci, înfiinţarea ate. 

Jierelor în gara Iaşi, esecutarea liniilor de juncţiune cu 

Imperiul Austro-Ungar, pe cari Adunările le-ai votat în 

sesiunea estraordinară din anul acesta, precum şi linia 

Craiova-Bucuresci prin Caracal, menită a scurtă drumul 

între diferitele centruri ale Europei şi Orient,—atâtea lu- 

crări cari vor contribui mult la îmbunătăţirea reţelelor 

n6stre de drum de fer, acâstă puternică unâltă a desvol- 

tării nâstre economice. 

Legi menite a regulă regimul apelor şi a permite de- 

săvîrşirea întrun timp scurt a şoselelor judeţene şi co- 

munale vi se vor înfăţişă tot în sesiunea acâsta. 

Punerea în esploatare a întrepositelor şi dockurilor din 

Galaţi şi Brăila, care s'a făcut chiar în luna acesta, va 

da un avînt şi mai mare transacţiunilor nâstre comerciale 

şi face din construcţiunea repede a şoselelor o necesitate 

şi mai imperi6să. 

Desvoltarea, ce lucrările publice at luat în timpii din 

urmă, cere o nouă organisare a Ministeriului Lucrărilor pu- 
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1891 blice şi a corpului technic pe base mai largi. T6te aceste Nov. 15 (27) reforme fac obiectul unor legi speciale, între cari una va 
Îi esclusiv consacrată modificării legii actuale de esploa- 
tare a drumurilor de fer, cari vi se vor supune peste 
puţin. 

Studiele pentru portul Constanţa se urmâză cu activitate, 
Şi sperăm că încă în primăvară se vor pută începe lu- 
crările. 

Legile militare de mare însemnătate, ce aţi votat în se- 
siunea de primăvară, ati fost aplicate, şi reformele ce aii 
introdus în organisaţia armatei se pot consideră ca rea- 
lisate; am putut, chiar în anul acesta, esecută concentră- 
rile de tâmnă cu regimentele cele nouă, şi apelul reservelor 
s'a făcut cu înlesnirea prevădută, 

Insemnata cestiune a alegerii armei cu repetiţiune şi de calibru mic este resolvată. Vom pute dar acum întrebuinţă 
creditul votat de Corpurile legiuitâre, şi sunt încredinţat 
că în avîntul D-Vâstre patriotic nu veţi refusă tot ce va mai fi necesar, spre a înzestră întrega n6stră armată cu 
acestă armă perfecționată. 
Guvernul va presintă D-Vâstre mai multe legi militare 

pentru îmbunătăţirea cadrului nostru de sub-ofiţeri, pen- 
îru a întări instituţiunea ofiţerilor de reservă Şi a asigură 
armatei un bun corp de Stat-major. 
Armata română a găsit, tot-deauna înaintea Represen- 

taţiunii naţionale dragostea şi sprijinul de care are nevoe 
spre a propăşi, şi sunt, sigur că acest sprijin nui va lipsi 
nică acum. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

După cum vedeţi, un mare câmp de activitate se deschide înaintea D-Vâstre şi o mulţime de reforme nu aşteptă, 
spre a tvece în domeniul. faptelor, decât luminatul D-V6- 
stre concurs. 

Când atâtea reforme bat la ușe, când asigurarea atâtor interese vitale pentru țeră solicită t6tă atenţiunea repre- 
sentanţilor naţiunii, este, cred, locul mai mult decât ţot- 

- deauna la unirea strînsă a tuturor într'un singur gând: 
Tret-deci de ani de Domnie, 1], 
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îmbunătăţirea presentului şi pregătirea unui viitor, care să 

răspundă la aspiraţiunile legitime ale scumpei n6stre patrii. 

Dumnegeii să bine-cuvinteze lucrările D-V 6stre. 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitore este deschisă 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor, General 1. Em. Florescu; 

Ministrul de Interne, Lascar Catargiu; Ministrul Finanţelor, 

G. Vernescu; Ministrul Afacerilor străine, C. Esarcu,; Mi- 

nistru de Resbel, General I. Lahovari; Ministrul Lucrărilor 

publice, C. Olănescu; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii 

publice, P. Poni; Ministrul Justiţiei, Nicolae Biar emberg; 

Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, 

AL Vericeanu. 

Bucuresci, 15 Noembre 1891. 

Ministeriul demisionâză. Noul Ministerii (al XXIII-lea) se for- 

mâză ast-fel: Lascar Catargiu, Președinte şi Interne; Gene- 

val G. Manu, Domenii; Al. Lahovar i, Afaceri străine; A. B. 

Ştirbei, Finanţe; General Iacob Lahovari, Răsboiu; C. 

Olănescu, Lucrări publice; D. C. Sturdza, Justiţie; Tache 

Ionescu, Culte și Instrucţiune publică. 

Im diua aniversară a căderii Plevnei, Maiestatea Sa Regele, 

însoţit de Alteța Sa Regălă Principele Ferdinand, asistă la 

un 'Te-Deum, primesce defilarea trupelor din garnisână şi în- 

tmunesce la masa Regală pe toţi ofiţerii superiori. 

Adunarea Deputaţilor dă noului Guvern un vot de neîncredere. 

Corpurile legiuitâre se disolvă, nouele alegeri se fix6ză pe 

dilele de î până la 7 Februarie şi Corpurile legiuit6re se con- 

vâcă pe 24 Februarie 1892. Aa 

Ministrii General Manu, A. B. Ştirbei şi D. C.Stur dza de- 

mision$ză şi sunt numiţi d-nii: P. P. Carp Ministru al Dome- 

niilor, Menelas Germa ni Ministru de Finanţe, Al. Mar- 

ohiloman Ministru de Justiţie. 

Maiestatea Sa Regele adresâză armatei următorul Inalt Or- 

din de di: 

Ofiţeri, sub-ofițeri şi soldaţi, 

In anul care se sfirșesce, cât și în cei trecuți, ați dat 

tot-deauna dovedi de un nestrămutat devotament Și Su- 

punere către țeră și Tron. Aceleaşi sentimente sunt sigur 

că veți păstră și în viitor. . 
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Disciplina este temelia armatei, iar mărirea și înălțarea 
patriei armata o chezășuesce. 

Am fost tot-deauna mindru de acestă falnică menire a 
Gstei, de aceea am îngrijit-o și am iubit-o din adincul Su- 
fletului Mei. 

Ofiţeri, sub-ofițeri și soldaţi, vă urez să petreceţi sfin- 
tele sărbători și anul noii cu bine și cu fericire! 

Dat în Bucurescă, la 22 Decembre 7997. 

CAROL. 

Maiestatea Sa Regele plâcă la Pallanza și Alteța Sa Regală Principele Ferdinand la Sigmaringen. 
Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Perqi- nand sosesc la Pesta, unde sunt întîmpinaţă la gară de Imp&- ratul Francisc Iosif. Alteţa Sa Regală își continuă drumul spre Sigmaringen, iar Maiestatea Sa e condusă de Impă&rat la Castelul din Buda, unde se sevvesce un prând de gală în on6- vea Inaltului Ospe. Sâra, Maiestatea Sa Regele, însoţit până la gară de Impărat, plâcă spre Pallanza. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Pallanza, unde e primit, la debarcade» de Maiestatea Sa Regina, 
Archiepiscopul catolie Stablewski din Posen depune în mod solemn jurământul înaintea Impăratului Germaniei, Rege al Prusici. 

1891 
Dec. 22 (3) 

» 23 (4) 

> 25 (6) 

> 31 (12)



1892 
Ian. 1 (13) 

„4 (16) 

> 921) 

10 (22) 

> 13 (95) 

» 15 (27) 

„18 (30) 

Feb. 8 (20) 

13 (25) 

24 (8) 

ANUL 1892 

Alteţele Lor Principesa şi Principele de Wied sosese la 

Pallanza. 

Alteţele Lor Regale Principele Leopold de Hohenzollern 

şi Principele Ferdinand al României sosesc la Pallanza. 

Representanţii delegaţi ai alegătorilor români din Transil- 

vania şi Ungaria, întruniţi în congres la Sibiii, hotărese a pre- 

sintă Impăratului Francisc Iosif un memoriii asupra situa- 

ţiunii lor în monarchie. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Terdi- 

nand părăsesc Pallanza, pentru a Se întâvce în ţ6ră. 

Camera Deputaţilor din Viena adoptă tractatele comerciale 

cu Germania, Italia şi Elveţia. | 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer di- 

nand sosesc la Bucuresci. . 

Marele-Duce Alexie al Rusiei face o visită la Curtea Im- 

perială din Berlin. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand asistă la serbarea societăţii de binefacere Elisabeta. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand asistă la serbarea societăţii Furnica. 

La Constantinopole se comite un atentat contra Agentului 

bulgar Vulcovici. 

Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senator, 

Domnilor Deputaţi, 

Este tot-deauna pentru Mine o împrejurare fericită a 

M& găsi în mijlocul Representaţiunii naţionale. 

Aștăqi se împlinesce mai bine de un pătrar de secol de 

când, chemat prin decretele Providenţei şi prin voinţa 

poporului român, M& aflu în capul acestei ţări, căreia 
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i-am consacrat tâte cugetările şi t6te actele vieţei Mele. In acest lung şir de ani, organele constituţionale ale naţiunii Mi-ai dat concursul lor preţios, pentru a lucră cu Mine la înălţarea și propăşirea necurmată a iubitei n6stre Românii. 
Eşiţi din nouă alegeri generale, sunteţi mai cu deose- bire în măsură, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi, a cunosce nevoile cele mai recente ale țării care v'a ales. Corpul electoral, prin alegerea D-Vâstre, a manifestat în modul cel mai neîndoios ideile cari îl conduc. Ţera core înainte de tâte ordine Şi stabilitate. 
Guvernul Mei, putându-se răzimă pe o majoritate în- semnată și constantă, va fi îmbărbătat a desăvîrşi şi a îmbunătăți opera legislativă, ale cărei temelii s'a pus în aceşti patru ani de dile şi căreia ţâra îi dă astădi încu- viinţarea sa. 
Este dar de sperat că Guvernul se va bucură de aci înainte do acea stabilitate şi linişte politică, fără de cari 

reformele nu se pot studiă cu maturitate, nici aplică cu folos. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Numer6se şi importante legiuiri aşteptă soluţiunea lor de la înţelepciunea D-Vâstre patriotică şi de la o muncă luminată şi neobosită. 
Programul, pe care Guvernul Mei Va aşternut în apelul sei către ţeră, nu pote fi decât opera unei întregi legis- laturi, | 
In sesiunea actuală însă, cu tot timpul înaintat, trebue cel puţin începută acâstă lucrare binefăcătâre. 
Inainte de tâte este de neapărată trebuinţă a intră de 

îndată în practica constituţională pentru gestiunea finan- 
ţelor publice. 
Budgetul general al Statului pentru anul finanţiar 1892— 1893 este pregătit şi se “a supune imediat cercetării şi 

aprobării D-Vâstre. E1 se află echilibrat şi este de dorit 
să fie votat la timp şi să se pună în lucrare de la 1 Aprilie, 
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spre a se înlătură aplicarea a două budgete deosebite în 

acelaşi eserciţii. 

Votarea legilor finanţiare va fi, sper, cea mai de căpe- 

tenie grijă a Domniilor-Vstre. 

De asemenea se vor aduce pe rînd în desbaterile D-V6- 

stre proiecte pentru reforma în deobște reclamată a unora 

din impositele în ființă şi proiectui pentru modificările de 

întrodus în actuala lege a Curţii de Compturi. Mai ales le- 

gea pentru organisarea creditelor agricole, înaintată Adu- 

nării Deputaţilor încă din sesiunea anului 1889—1890, re- 

clamă deosebita D-Vâstre atenţiune. Prin votarea ei se va 

put6 aduce la îndeplinire una din disposiţiunile esenţiale 

ale legii pentru vîndarea bunurilor Statului la cultivatorii 

țărani. 

Tot în acest scop veţi av6 a vă ocupă în urmă de ta- 

blourile de preţuri pentru vîndarea domeniilor Statului. 

Modificarea legii dockurilor, a căror administraţiune trebue 

organisată pe base mai potrivite decât acele prevădute la 

înfiinţarea lor, vă va fi de asemenea supusă de către Mi- 

nistrul Domeniilor. 

Ministrul Lucrărilor publice vă va cere credite necesare 

pentru gara centrală. Imensa desvoltare ce a luat circula- 

ţiunea pe căile nstre ferate, deschiderea atâtor linii nous, 

fac neapărată ridicarea unei gări în proporţiuni mai Încă- 

pătâre decât le are gara actuală, care nu mal corespunde 

nici necesităţilor comerciului, nici chiar siguranţei călăto- 

rilor. 
Necesitatea unor reforme în administraţiune a deştep- 

tat îngrijirea tuturor Guvernelor și mai multe proiecte de 

lege ai fost studiate şi supuse Corpurilor legiuitâre de 

Ministeriile precedente. 

Guvernul Mei, folosindu-se de aceste studii şi supu- 

indu-le la o nouă cercetare, se crede în măsură de a vă 

presintă în acâstă cestiune o legislaţiune definitivă, care 

va satisface nisce trebuinţe simţite de ţâra întrâgă şi a 

căror îndeplinire este de mult așteptată. 

Proiecte pentru reorganisarea Ministerului de Interne, 

pentru revisuirea legilor judeţene şi comunale, pentru în- 

fiinţarea unui corp de gendarmerie rurală, pentru posta 

rurală, pentru modificarea legii sanitare, pentru înfiinţarea 
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de nouă spitale rurale, compun acest plan de reforme, din 
care numai o parte va put6 să fie supusă în sesiunea ac- 
tuală, 

Armata, pentru care națiunea s'a arătat tot-deauna dar- 
nică, mulţumită ultimelor credite acordate de Corpurile le- 
giuitâre și legilor nouă de organisare, este din ce în ce 
mai în stare de a îndeplini misiunea sa şi a răspunde în- 
erederii ce națiunea are în vitejia ostașilor şi în buna di- 
recţiune a comendamentului superior. Totuşi se mai simte 
trebuinţă de a armă infanteria cu puşca cea mai nouă şi 
cea mai perfecționată, de a reorganisă cavaleria şi de a 
da trupelor un casarmament sănătos şi raţional. 

Ţera nu se va da îndăr&t înaintea acestor nouă sacrificii, 
pentu a dosăvirși organisarea forţelor sale de apărare. 

Ministrul Justiţiei va supune deliberărilor Domniilor-V6- 
sire reforma judecătoriilor de ocâle; acâstă lege va com- 
pletă reformele întroduse în administraţiunea justiţiei prin 
legea asupra organisării judecătoresci, ale cărei efecte bine- 
făcătâre sunt simţite din di în gi mai mult. 

Din seria proiectelor de legi destinate a săvîrşi reforma 
învăţămîntului, atât de mult cerută de ț6ră, Guvernul Met 
va atrage atenţiunea Domniilor-Vstre mai cu sâmă asupra 
legii învățămîntului primar, legii asupra organisării inte- 
iGre a Ministeriului, legii asupra completării și îmbună- 
tiţirii Facultăţii de drept din Bucuresci. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Suntem în drept de a speră că împrejurările din afară 
nu vor turbură opera la care sunteți chemaţi. Constatăm 
cu fericire că tâte Puterile Europei ai proclamat voinţa 
lor de a menţin pacea, de care lumea se bucură în acest 
moment. 

Politica României fiind asemenea o politică de pace şi 
de ordine, ne putem făli că relaţiunile n6stre cu cele-lalte 
țări sunt din cele mai amicale. 

In iaţa dar a acestui câmp de activitate binefăcătâre, care 
se deschide patriotismului Domniilor-Vstpe, nu M& îndo- 
ese că veţi răspunde la încrederea națiunii şi veţi înde- 
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plini dreptele aşteptări ale ţării pe care o representaţi. 

Dumnegei să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V 6stre. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, 

L. Catargiu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului 

şi Domeniilor, P. P. Carp; Ministrul Afacerilor străine, Al. 

Lahovari; Ministrul de Finanţe, M. Germani; Ministrul de 

Justiţie, Al. Marghiloman; Ministrul de Resbel, General 

I. Lahovari; Ministrul Lucrărilor publice, C. Olănescu,; 

Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, Tache Ionescu. 

Bucuvesei, 21 Februarie 1892. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, merge la noul local al Academiei Române și pre- 

sid6ză ședința solemnă, deschidând-o prin următârele cuvinte: 

Salut cu vie plăcere, pentru întâia Gră în noul stu 

locaș, Academia Română, a cărei desvoltare este așă de 

strîns legată cu Domnia Mea. In acest din urmă an, Aca- 

demia a fost dureros încercată prin perderea unora din 

membrii săi cei mai însemnați, de cari ţera era mindră. 

Faptele lor aparţin astădi istoriei naţionale, numele lor 

sunt întipărite în inimile nâstre; munca și energia lor însă 

vor rămâne ca o pildă frumâsă și un indemn puternic 

pentru Academie, care trebue să iea acum un sbor încă 

mai mare, spre a pute deveni, în al doilea pătrar de secol 

al întemeierii sale, cel dintâi institut de cultură al R&- 

săritului. | 

Acesta este dorința Mea cea mai ardătore, pe care sunt 

sigur că Academia o va împlini prin sirguința sa, pu- 

tendu-se răzimă tot-deauna pe sprijinul Meii cel mai sta- 

tornic. 

Maiestatea Sa dăruesce pentru biblioteca Academiei o carte 

care cuprinde vignete ce înfăţișâză armele Munteniei din v6- 

cul XVII şi tipuri cu port românesc din același timp. 

Maiestatea Sa Regele presidăză ședința Societăţii Geografice Ro- 
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mâne, la care asistă și Alteța Sa Regală Principele Ferdinand. La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele r&- spunde: 

Domnule Preşediule, 
Domnilor Deputaţi, 

Primesc cu o adevărată bucurie Adresa Adunării De- 
putaților. | 

Asigurările de iubire și de devotament, ce-Mi aduceți, 
sunt pentru Mine un noi sprijin și o îmbărbătare de a 
păși înainte în opera ce am intreprins : așezarea Statului 
român pe temelii neperitâre. | 
Ca representanți ai naţiunii, veți indeplini adeverata D-Vo- 
stre menire, consacrându-vă tâtă munca înaltelor interese 
ce ve sunt încredințate. Aducend Guvernului Mei un 
concurs puternic, veți menține între cele două ramure ale 
puterii publice acea înțelegere binefăcătâre, care singură 
dă resultate rodnice. | 

VE mulţumesc încă odată pentru sentimentele leale și 
credinci6se ce-Mi arătați atât Mie, cât și Reginei. Dacă 
sănătatea Reginei nu-l permite de a fi în mijlocul nostru, 
insă spiritul și inima Sa neîncetat sunt unite cu ale Mele 
intr'o singură cugetare Și O singură simţire: fericirea Și 
mărirea iubitei nâstre patrii. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor Senatori, 

Am ascultat cu o vie mulțumire Adresa Senatului. 
Expresiunea simţemintelor de dragoste și de credinţă, 
ce-Mi aduceţi cu acestă ocasiune, o primesc cu recuno- 
scință. Spiritul înțelept și cumpenit, de care acest înalt corp 
este pururea însuflețit, constitue pentru Mine o prețiosă 
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chezășie că Guvernul va găsi în D-Vostre un sprijin lu- 

minat și puternic, atât de trebuincios pentru a asigură 

mersul regulat al afacerilor publice. Numai printr'o de- 

plină înţelegere între puterile Statului se pot îndeplini 

aceste însemnate reforme, aceste numerâse îmbunătățiri, 

pe cari țera este în drept să le aștepte de la munca și 

sîrguința tuturor. Ast-fel, se va întări din ce în ce mai mult 

România, ale cărei progrese în tote ramurele activității 

publice ne dai prosperitatea în năuntru și ne atrag în 

afară încrederea generală. Convins că patriotismul Repre- 

sentaţiunii naționale va fi la înălțimea frumoselor destinuri 

ale patriei, mulțumesc încă odată Senatului, în numele Re- 

ginei și al Mei, pentru urările sale căldurâse. 

In sala Rașca din Bucuresci se întrunesce congresul parti- 

dului naţional-liberal, convocat de d-nii Dimitrie Brătianu, 

Dimitrie A. Sturdza și Eugeniii Stătescu pentru orga- 

nisarea partidului şi stabilirea programului săi politic. 

Principele Pedro de Coburg sosesce la Bucuresci. 

Maiestatea Sa Regele asistă la a doua şedinţă solemnă a Aca- 

demiei Române. 

Principele Pedro de Coburg, condus de Alteța Sa Regală 

Principele Ferdinand, al României, visiteză salinele de la 

Slănic. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand al României și Princi- 

pele Pedro de Coburg visitâză biserica de la Curtea-de-Argeș. 

Principele Pedro de Coburg plâcă din capitală, pentru a 

se întârce în Germania. 

Trupele de artilerie se formâză pe brigade de 3 regimente 

de câte 5 baterii; două regimente alcătuese artileria divi- 

sionară, iar cel de al treilea formâză artileria de corp de a:- 

mată. In acest scop se crează patru regimente nouă de artile- 

vie, câte unul în fie-care brigadă. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand asistă la conferinţa Clubului ofiţerilor de reservă: 

Principele Bulgariei face visite la Curțile din Viena şi Londra. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand visit6ză noul edificii al Băncei Naţionale. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer di- 

nand asistă la alergările de cai organisate de Jockey-Club, 
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Se publică legea pentru organisarea corpului telegrato-po- stal. 
Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. Intoreându-se din o căl&torie în Orient, Principele şi Prin- cipesa ereditară de Saxa-Meiningen sosesc în Capitală, în- timpinaţi la Smârda de Alteța Sa Regală Principele Ferdi- nand şi la gara din Bucuresci de Maiestatea Sa Regele. S&ra, Maiestatea Sa și Alteța Sa Regală, împreună cu Augustii 6s- peţi asistă la serbarea organisată de Clubul ofiţerilor de re- servă în folosul răniților din campania 1877—78. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Inalţii Gspeţi și de Alteța Sa Regală Principele Ferdinan d, visitâză Arsenalul armatei. De la Arsenal, Principele şi Principesa de Sa xa-M einingen, con- duși de Alteța Sa Regală Principele Ferdinan d, visitâză fortu- rile din jurul Bucureseilor. Sâra, Maiestatea Sa dă un prând de gală la Palat în onârea Augustilor 6speţi. 
Maiestatea Sa Regele, împreună cu Augustii Gspeţi şi Alteța. Sa Regală Principele Ferdinand, merg la Sinaia, de unde se întore s6ra în capitală, 
Maiestatea Sa Regele conduce pe Augustii Gspeţi la Manu- 

factura de tutunuri, în lagărul de la Cotroceni şi în urmă la ate- 
lierul de confecţiuni al armatei. Sera, Principele de Saxa-Mei- 
ningen şi Alteța Sa Regală Principele Ferdinand plâcă la 
Focșani, pentru a visită forturile. 

Maiestatea Sa Regele, împreună cu Augustii săi Gspeţi, plâcă la Slănic, unde visitâză salinele. * | 
Principele şi Principesa de Saxa-Meiningen, conduși de Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, visitâză asilul Elena- Dmna și Museul naţional. 
La serbarea dilei de 10 Maii asistă și Principele şi Principesa de Saxa-Meiningen. Sâra, Alteţele Lor, împreună cu Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, plâcă în Germania. 
Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod. 
Incet&ză din viţă la Roman Episcopul Melchisedec, mem- 

bru al Academiei Române. 
Se deschide Guvernului un credit de dece miliGne lei pentru 

construire de casarme nouă, 
La Roman se face, cu onorurile cuvenite, înmormîntarga Epi- 

scopului Melchisedec. 
Maiestatea Sa Regina părăsesce Pallanza, pentru a se stabili 

la Neu-Wied. 
In palatul cel noi de la Potsdam se serb&ză, în presenţa Im- p&ratului Germaniei, logodna Alteţei Sale Regale Principelui 

Ferdinand al Românici cu Alteța Sa Regală Maria Ale- 
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xandra Victoria Principesă de Marea-Britanie și Irlanda, 
Ducesă de Saxa. 

Deputaţiunea Românilor din Transilvania şi Ungaria se pre- 

sintă în Palatul Imperial din Viena, pentru a înmână Imp&ra- 

tului memoriul asupra situaţiunii poporului român în monar- 

chie. Audienţa cerută li se refusă. 

Se publică convenţiunea încheiată cu Anglia la 22 Aprilie 

1892 pentru protecţiunea mărcilor de fabrică şi regularea ra- 

porturilor de comerciil. 

La felicitările Corpurilor legiuitâre cu ocasiunea logodnei 

Principelui României, Maiestaţea Sa Regele răspunde 

Adunării Deputaţilor : 

Cu mare plăcere primesc felicitările, ce-Mi aduceți în 

numele Camerei, şi mulțumesc din tot sufletul pentru sen- 

timentele căldurâse, ce-Mi .exprimaţi pentru familia Mea. 

Am fost convins că logodna iubitului Mei nepot cu 

Principesa Maria de Marea-Britanie și Irlanda va fi sa- 

lutată cu o adevărată bucurie de țera întregă, care vede 

în acest eveniment fericit o nouă şi puternică garanție 

pentru viitorul s&ă. Rog pe Dumnedei să bine-cuvinteze 

acestă unire, care, sper, va împlini tâte speranțele şi do- 

rințele nostre. | 

Senatului: 

Sunt fârte simţitor pentru căldurâsele felicitări, pe cari 

Imi aduceţi în numele Senatului cu ocasiunea logodnei 

iubitului Mei nepot. 

Mulţumesc din tot sufletul pentru acestă nouă dovadă 

de dragoste și credință. Acestă fericită unire, pe care țera 

întregă o salută cu cea mai vie bucurie, este pentru Mine 

o mare fericire și o adevărată mângâiere, fiind-că vEd ast- 

fel opera Mea, care am început-o cu generaţiunea actuală, 

asigurată şi pot privi acum cu tâtă încrederea în viitorul 

scumpei nâstre Românii. 
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La felicitările primite din partea Consiliului de Ministri, 
Senatului și Camerei, Alteţele Lor Regale Principele Fer- 
dinand și Principesa Maria răspund prin următârele tele- grame: | 

Domnului L. Catargiu, Preşedinte al Consiliului 
de Ministyi. ” 

Bucuresci. 
Bunele urări ce ne adresâză Consiliul de Ministrii, ca ex- 

presiune a sentimentelor întregei ţări, ne-ai atins adîne 
şi nimic nu ne-ar fi putut produce o mai vie bucurie ea 
iubirea, pe care poporul român ne-a arătat-o în acâstă 
ocasiune şi la care noi vom răspunde prin o iubire tot atât 
de sinceră pentru patria nâstră adoptivă, a cărei fericire 
oste aşă de strîns legată de a nâstră. | 

Maria, Ferdinand. 

Domnului Gheorghe Gr. Cantacuzino, Preşedinte 
al Senatului. 

Bucuresci. 
Adîne mişeaţi de bunele urări ce faceţi pentru fericirea 

nOstră şi de căldurâsele cuvinte ce Senatul ne adresâză, 
Principesa Maria și ei vă rugăm să bine-voiţi a fi inter- 
pretul sincerelor n6stre mulţumiri pe lângă Senatul român, 
al cărui devotament și iubire pentru patrie ne va facilită 
frumosa misiune, la care Providența ne va chemă într'o 
di şi de care suntem atât de mîndri. | 

Maria, Ferdinand. 

Domnului General G. Manu, Preşedinte al Adu- 
ndvii Deputaţilor. 

| Bucuresei, 
Urările căldurâse ce ne aduceţi, Principesei Maria şi mie, 

adîne ne-aii mişcat, şi sentimentele de dragoste arătate la 
primirea vestei ai umplut inimile nâstre de bucurie, pri- 
vindu-le ca cel mai frumos dar pentru acâstă gi fericită. 
Mulţumim Adunării Deputaţilor din tâtă inima. 

Maria, Ferdinand, 
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Se promulgă legea pentru înfiinţarea de reţele telefonice. 
Maiestatea Sa Regina sosesce la Neu-Wied. 

La Pesta se serbâză jubileul de 25 ani al încoronării Impă- 
ratului Francisc losif ca Rege al Ungariei. 

Congresul Ligei pentru unitatea culturală a tuturor Româ- 

nilor se întrunesce la Bucuresci. 

La felicitările Corpului diplomatic şi ale Consiliului comunal 

al capitalei cu ocasiunea logodnei Principelui României, Maie- 

statea Sa Regele răspunde 

Corpului diplomatic: 

Graba, cu care membrii Corpului diplomatic ai salutat 

logodna nepotului Mei, şi dorința, pe care ați exprimat-o 

de a-Mi presintă cu toții amabilele D-Vâstre felicitări, M'ai 

mișcat adinc. Prin acest demers spontaneii, dovediți cât 

de mult luați parte la bucuria unanimă a țării Mele. 

VE sunt pentru acesta fârte recunoscător. 

Acest eveniment fericit, care de asemenea este primit 

în Europa cu o vie simpatie, va contribui puternic la con- 

solidarea Statului român și va asigură viitorul săi, ceea 

ce r&spunde la un interes în de obște recunoscut. 

Mulţumindu-vă din tâtă inima, în numele Reginei și al 

Mei, de bunele D-Vâstre urări, doresc ca fie-care dintre 

D-Vâstre să pâtă îndeplini încă mulți ani misiunea sa pe 

lângă Mine. 

Consiliului comunal al capitalei: 

Primesc cu o adevărată satisfacțiune felicitările ce-Mi 

aduceți în numele iubitei Mele capitale şi v& mulțumesc 

pentru căldurâsele sentimente ce-Mi exprimați. 

Am fost sigur că Bucurescii, ca și țera întregă, va sa- 

lută cu cea mai vie bucurie acest fericit eveniment, care 

asigură viitorul scumpei n6stre Românii. 

Fiţi, vă rog, interpretul viei Mele mulțumiri lângă ce- 
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tățeni, cari în ori-ce împrejurare Mi-a dat dovedi de dra- 
goste şi de credință. 

Sunt convins că capitala va primi cu brațele deschise 
tînăra păreche când va veni în mijlocul nostru. 

Maiestatea Sa Regina adresâză din Segenhaus Președintelui Consiliului de Ministri următOrea telegramă: 

Domnului L. Catargiu, Preşedinte al Consiliului de 
Ministri. 

Bucuresci. 
Mulțumindu-vă din inimă de felicitările, ce Mi-aţi adre- 

sat cu ocasiunea logodnei Principelui moștenitor, nu în- 
cetez de a face urările Mele cele mai căldurâse pentru 
binele și fericirea țării nostre. 

ELISABETA. 

Altoţa Sa Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern adres6ză Preşedintelui Consiliului de Ministri următGrea tele- oramă: 

Domnului L. 'atavgiu, Preşedinte al Consiliului de 
Ministrii. 

Bucuresei. 
Sincerele Mele mulţumiri Domniilor-V6stre şi colegilor 

Domniilor-Vâstre pentru felicitările ce-mi adresaţi. Impăr- 
tăşese bucuria Regelui, a Domniilor-V 6stre, şi fac urări 
pentru-ca acâstă unire să fie bine-cuvîntată, pentru feri- 
cirea ţării Domniilor-Vâstro mult iubite, de ale căroi des- 
tine inima îmi este legată. Iosefina. 

Alteţa Sa Regală Ducele și Alteța Sa Imperială Ducesa de Edimburg adresâză Președintelui Consiliului de Ministri uv- mătOrea telegramă: 

” Domnului L. Catargiu, Preşedinte al Consiliului de 
Ministri. 

DBucuresci. 

Mulţumim călduros Consiliului de Ministri pentru ură- 
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rile atât de sincere, pe cari ni le exprimă pentru fericitul 

fapt care unesce familiile nâstre. 

Facă cerul ca fiica nâstră să merite tâtă afecțiunea ce 

i se arată cu atât entusiasm şi să fie demnă de marea 

răspundere ce o aştâptă în noua sa patrie. 

Ducele şi Ducesa de Edimburg. 

Se modifică legea organisării judecătoresci (1 Septembre 1890). 
Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Dommnilov Senalori, 

Domnilor Deputaţi, 

Chemaţi mai ales pentru a face posibilă aplicarea din 
vreme a nouelor budgete, Domniile-V 6stre, doritori de a rea- 

lisă acele reforme cari aii constituit programul Guver- 
nului Mei, nu aţi voit să vă despărțiți fără de a începe 
cel puţin marea operă căreia v'aţi devotat. 

Ast-fel, votând legea organisării Ministeriului de Interme 
şi acea a serviciilor administrative exteridre, aţi îndru- 

mat reforma administrativă către un bun şi repede sfîrşit. 
Prin legile creditului agricol, a tabelelor de preţuri pen- 

tru moşiile ce se vînd în loturi mici şi a spitalelor rurale, 
aţi ţinut să arătaţi cât de vie este îngrijirea Domniilor- 

Vostre pentru pătura cea mai numerâsă a Statului român. 

Casarmele, puşea cu repetiţie, pentru cari Domniile-V 6- 
stre aţi votat mijlâcele necesare, vor completă întărirea 

armatei, scutul vieţei nstre de Stat independent. 

Votând legea organisării Ministeriului Instrucțiunii pu- 

blice, aţi pus temelia, pe care, cu patrioticul şi luminatul 
Domniilor-V 6stre concurs, Guvernul Meii va put6 da ţării 

reforma învățămîntului, pe care de atâta vreme ca o 
aşteptă. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor» Deputaţi, 

Opera de reforme, necesară organismului nostru de Stat 
nu se pâte cuprinde în cadrul unei sesiuni. Munca neobo- 
sită şi hotărîrea statornică, pe care o întrerupe numai în- 

chiderea acestei scurte, dar rodnice sesiuni, este o garanţie
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puternică că acea operă o veţi săvirşi-o. In numele Mei 
şi al ţării, vă aduc viile Mele mulțumiri. 

Fii declar închisă sesiunea extraordinară a Corpurilor 
logiuitore. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, L. Catargiu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, P. P. Carp; Ministrul Afacerilor străine, A]. Lahovari; Ministrul de Finanţe, M. Germani; Ministrul de Justiţie, Al. Mar ghiloman; Ministrul de Resbel, Gene- ral I. Lahovari; Ministrul Lucrărilor publice, C. Olănescu; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, Tache Ionese u. 
27 Mai 1892, Bucuresci, 

Maiestatea Sa Regele adresâză Preşedintelui Consiliului de Ministri următorea scrisâre: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Vestea fericită a logodnei prea iubitului Mei nepot cu 
Principesa Maria de Marea-Britanie și Irlanda a fost pri- 
mită de țera întregă cu o adevărată bucurie. Din tâte 
unghiurile României, din orașele cele mai mari, din sa- 
tele cele mai depărtate, am primit nenumărate felicitări. 
Corpurile legiuitâre, înaltul cler, tâte autoritățile constituite, 
armata, consiliurile județene, comunale, cetățenii din tâte 
clasele societății, un șir nesfirșit, de la cel mai mare până 
la cel mai mic, ai ţinut a se uni cu fericirea ce resimt 
la săvirşirea unui eveniment așă de însemnat pentru Di- 
nastia Mea. 

Aceste căldurâse urări, dovedi de simpatie și de iubire 
pentru Moștenitorii Corânei, sunt tot de-odată o garanție 
puternică de strinsă legătură între țeră și Tron, pentru 
fericirea României. 

Dumnedeii, care cârmuesce sârta poporelor, să bine- 
cuvinteze acestă scumpă unire! 

Tre:-deci de ant de Domnie, II. 
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Constat încă odată cu fericire, că ţi-a fost cu adevărat 

dat, scumpul Mei Președinte al Consiliului, să fii tot la 

cârma afacerilor Statului și la acestă mult importantă epocă 

a României și a Mea. 

Aș fi dorit să mulțumesc fie-căruia în parte, dar în faţa 

acestui mare număr de felicitări, care cresce încă în fie- 

care di, trebue să te rog ca să exprimi mulțumirile Re- 

ginei și ale Mele, cele mai vii, tuturor cari cu inima și cu 

sufletul s'aă unit la manifestarea acestor simțeminte de pa- 

triotică bucurie. 

Primesce, scumpul Mei Președinte al Consiliului, cu 

acestă fericită împrejurare pentru Noi toți, încredințarea 

simțemintelor Mele afectuose. 
CAROL. 

Bucuresci, 27 Mail 1892. 

Maiestatea Sa Regina adresâză Senatului și Camerei următ6- 

vele telegrame de mulţumire pentru felicitările ce I s'ai trimis: 

Domnului Gheorghe Gr. Cantacuzino, Preşedinte 

al Senalului. 
: Bucuresci, 

Bucuria țării a fost și va fi tot-deauna pentru Mine cea 

mai mare dorință. | 

Rog pe prea puternicul Dumnedei ca tintra Principesă 

să fie pentru scumpa nostră patrie o adevărată bene- 

dicţiune. | 
ELISABETA. 

Domnului General G. Manu, Preşedintele Adu- 

mării Deputaţilor. 
Bucuresci. 

Primiţi deplinele Mele mulțumiri și fiți interpretul sen- 

timentelor Mele pe lângă Adunarea Deputaţilor; de de-
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„parte, ca și de aprâpe, viitorul țării nâstre nu pote încetă 
un minut măcar ca să umple întrega Mea cugetare. 

ELISABETA. 

Alteța Sa Regală Ducele şi Alteța Sa Imperială Ducesa de 
Edimburg adresâză Senatului următârea telegramă de mul- 
țumire pentru felicitările ce li sait trimis: 

Domnului Gheorghe Gr. Cantacuzino, Preşedinte 
al Senatului. 

Bucuresci. 

Mulţumim amîndoi Senatului României pentru urările 
atât de căldurâse, ce ne exprimă cu ocasiunea atât de fe- 
ricită care unesce ambele nâstre familii. 

Facă cerul ca fiica nâstră să se arate demnă de afec- 
țiunea ce i se arată de către noua sa patrie de adopţiune 
şi să scie a câștigă inima şi simpatia poporului român, cu 
t6tă tinereţea şi neexperienţa sa. 

Ducele şi Ducesa de Edimburg. 

Alteța Sa Regală Principele Leopold de Hohenzollern 
adres6ză Senatului următârea telegramă de mulţumire pentru 
felicitările ce i sai trimis: 

Domnului Gheorghe Gr. Cantacuzino, Preşedinte 
al Senatului. 

Bucuresci. 

Vă rog să bine-voiţi a transmite Senatului expresiunea 
viei n6stre recunoscinţe pentru urările de fericire, ce ne-aţi 
exprimat în numele s&it cu ocasiunea logodnei Principelui 
Ferdinand, şi simţemintele de lealitate, al căror interpret 
ai fost Domnia-Ta. ” 

Noi nu încetăm de a face urări căldurâse pentru pro- 
speritatea României. 

Leopold. 

Se deschid Guvernului trei credite de Lei 3.200.000, 1.000.000 şi 
2.000.000 pentru instalațiuni și construcţiuni “necesare Regiei 
monopolurilor Statului. - 
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Se promulgă legea pentru înfiinţarea unei casse de amorti- 
sare pentru stingerea datoriei publice. 

Se modifică legea pentru înfiinţarea unei Bănci de scompt 

şi circulaţiune (11 Aprilie 1880 și 15 Iunie 1890). 

Se promulgă legea pentru îmbunătăţirea rassei cailor. 
La felicitările înaltului eler cu ocasiunea logodnei Principelui 

Ferdinand al României, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Urările Stintului Sinod Imi sunt tot-deauna forte scumpe; 

mai ales astădi le primesc cu o deosebită plăcere, fiind-că 

constat cu bucurie că înaltul cler se unesce cu țera în- 

tregă spre a salută logodna iubitului Mei nepot. V& mul- 

țumesc din tot sufletul pentru sentimentele ce-Mi expri- 

mați. Sunt sigur că biserica română va înălță împreună 

cu Mine rugi ferbinți către A-Tot-Puternicul, ca să bine-cu- 

vinteze acestă fericită unire, care va asigură viitorul scumpei 

n6stre Românii. 

Alteța Sa Regală Principele Leopold de Hohenzollern 
adresâză Inaltei Curți de Casaţiune și de Justiţie următorea 
telegramă de mulţumire pentru felicitările ce i sau trimis: 

Domnului Preşedinte Grigorie Ioan Lahovari. 

Bucuvesciă, 

Suntem forte mult mișcaţi de urările, ce Ne adresaţi în 

numele Înaltei Curți de Casaţiune; bine-voiţi a transmite 

adîneile n6stre mulțumiri. 

Leopold. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand adresâză Înaltei 

Curți de Casaţiune şi de Justiţie următârea telogramă de mul- 

pumire pentru felicitările ce i s'au trimis: 

Domnului Grigorie Ioan Lahovari. 

Bucuvesei. 

Sunt mişcat de căldurâsele felicitaţiuni cc-Mi- adresaţi. 
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Primiţi pentru D-Vâstre și exprimaţi Înaltei Curți de Ca- 
sațiune şi de Justiţie, precum şi parchetului, viile Mele 
mulţumiri. | i 

Ferdinand al României. 

Ministeriul Cultelor şi al Instrucțiunii publice e autorisat a 
cheltui 4.074.175 lei 32 bani pentru construcţiuni bisericesci şi 
şcolare și 2.099.461 lei 62 bani pentru continuarea și termi- 
narea restaurărilor monumentelor religi6se. 

Se modifică legea serviciului sanitar al armatei. 
Se promulgă legea pentru Creâitul agricol și legea pentru 

servitori. 
Se încuviinţză Convenţiunea postală universală şi un cre- 

dit de 3.000.000 pentru construeţiunea unui local al serviciului 
telegrafo-postal în capitală. 

Maiestatea Sa Regele plâcă la Sigmaringen. 
Alteța Sa Regală Principesa losetina de Ilohenzollern 

adresâză Inaltei Curți de Casaţiune şi de Justiţie următOrea 
telegramă de mulţumire pentru felicitările ce i vai trimis: 

Domnului Președinte al Inaltei Curți de Cusaţiune şi 
de Justiție, Grigorie Ioan Lahovari. 

Bucuresci, 

VE mulţumesc sincer pentru felicitaţiunile ce am primit 
sosind aici ori seră. Impărtăşesc din inimă bucuria țării 
D-Vstre, văgând astăqi fericirea tinerilor logodiţi. 

Sigmaringen, 12 Iunie. losetina. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Sigmaringen, unde este în- 
timpinat de Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Ho- 
henzollern, de Alteța Sa Imperială Ducesa de E dimburg 
cu Alteța Sa Regală Principesa Maria de Marea-Britanie 
şi Irlanda, şi de Alteţele Lor Regale Principele şi Principesa 
Leopold de Hohenzollern, împreună cu Principele Ferdi- 
nand al României. 

Maiestatea Sa Regele, Alteța Sa Imperială Ducesa de Edim- 
burg cu fiicele sale și Augustii membri ai Casei Hohen- 
zollern fac o escursiune la castelul Zollern. 

Alteța “Sa Imperială Ducesa de Edimburg cu fiicele sale 
plâcă din Sigmaringen la Londra. 

D-l Dimitrie Brătianu încetâză din vi6ță, 
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Părechia Regală Italiană face o visită Curţii Imperiale Ger- 

mane la Potsdam. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Sigmaringen la Neu-Wied. 

Intruniri de studenți în Bucuresti și Iași fac manifestaţiuni 

simpatice pentru Românii din Tr ansilvania şi Ungaria. 

Maiestatea Sa Regele pl&că din Neu-Wied, pentru a face o 

visită Reginei Angliei la Londra. In drum, la Bruxella, se ală- 
tură Maiestăţii Sale și Alteța Sa Regală Principele Leopold de 
Hohenzollern. La Calais, Maiestatea Sa Regele e întîmpinat 

de Alteța Sa Regală Ducele de Edimburg. 
Regina Angliei primesce pe Maiestatea Sa Regele în Castelul 

de la Windsor, unde Regina dă sâra un prând în on6rea Ma- 
iestăţii Salo şi Îi conferă «Ordinul Jaretierei.» 

Maiestatea Sa Regele părăsesce Londra, însoţit de Alteţele 

Lor Regale Principele Leopold şi Principele României, și 

sosesce la Bruxella. 
Regele Belgilor, sosit de la Ostenda, face o visită Maiestă- 

ţii Sale Regelui Carol și dă la Castelul Regal un prând în on6rea 

Maiestăţii Sale. 

Maiestatea Sa Regele Carol, însoţit de Alteța Sa Regală Prin- 
cipele României, plecă din Bruxella la Neu- Wied, unde sosesce 

a doua qi. Alteța Sa Regală se întârce la Sigmaringen. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Segenhaus, pentru a se în- 
trece în ţ6ră. La Miinchen se întilnesce cu Alteța Sa Regală 

Principele Ferdinand, cu care continuă călătoria. 
Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand sosesc la Sinaia. 
Se publică legea telegrafo-postală. 
Se publică legea pentru organisarea serviciului postal rural. 
Trupele artileriei de asedii se organisâză ast-fel, că cele 

4 companii din regimentul ce ocupă linia de fortificaţiuni a 
Bucurescilor formâză un batalion independent, iar cele 6 com- 
panii cari ocupă linia Focșani-Nămol6sa-Galaţi alcătuesc un 
regiment cu două batali6ne. | 

Se aprobă declaraţiunea care regulâză în mod provisoriu ra- 

porturile comerciale cu Germania până la 18 (30) Noembre. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 1 de vînători, sta- 

ţionat în Sinaia. Alteța Sa Regală Principele Ferdinand se 
află în frontul batalionului. 

Primul Ministru bulgar Stambulov e primit'de Sultan la 
Constantinopole cu mari onoruri. 

Alteța Sa Imperială Ducesa de Edimburg, însoţită de Al- 
teţa Sa Regală Principesa Maria de Marea-Britanie și 
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Irlanda, face o visită Maiestăţii Sale Reginei la Neu-Wied. 
Maiestatea Sa Regele asistă la un eserciţiii pe teren al ba- 

talionului 1 de vînători şi al bateriei de munte a regimentului 
2 de artilerie. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand plâcă la Coburg, 
unde se află familia ducală de Edimburg. 

Maiestatea Sa Regele inspect&ză batalionul 1 de vînători înar- 
mat cu pusci de sistem noit. 

Maiestatea Sa Regele primesce în audienţă pe comandantul 
corpului de armată al Transilvaniei Generalul de Szveteney, 
care împreună cu suita sa îşi presintă omapgiele. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 1 de vînători. 
Sosese la Galaţi încrucișătorul «Elisabeta» şi bricul «Mircea», 

venind de la serbările din Genova. 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, întors din Co- 

burg, însoţesce pe Maiestatea Sa Regele la Focșani, unde se 
fac pe câmpul întărit eserciţiile de tragere de răsboiii ale ar- 
tileriei. După terminarea eserciţiilor, Maiestatea Sa ridică la 
prândul din Focșani următorul toast: 

Este tot-deauna o mare bucurie pentru Mine, când Mă 
găsesc în mijlocul ofițerilor Mei, cari ai falnica datorie 
de a pregăti armata pentru timpurile de primejdie. Mare 
și frumâsă este dar misiunea lor; mai mare încă este r&s- 
punderea, care pote fi ușurată numai prin o muncă sta- 
tornică, o silință neîntrecută și pătrunși fiind de simțemin- 
tele datoriei. Nu vor fi fortificațiunile de la Bucuresti și în- 
tăririle de la Galaţi-Focșani, cari fac onorul armelor nostre 
speciale, singurul scut. Adevărata apărare a țării este avin- 

tul și vitejia ostașului, cu ofițerii în frunte. Convins că con- 
ducătorii armatei vor fi în tot-deauna la înălțimea chemă- 
rii lor, ridic acest pahar în onorul Corpului III și al ofi- 
țerilor lui, mulțumindu-le pentru simțemintele exprimate 
prin comandantul lor. 

Impăratul Wilhelm II al Germaniei face o visită Impăra- 
tului Austriei la Viena. - 

- Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 
dinand plâcă din Sinaia la Sigmaringen. 
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Ministrul plenipotenţiar. al Greciei la Bucuresci face cunos- 

cut, Guvernului român că Guvernul elin rupe relaţiunile cu 

România din causa afacerii Zappa şi că el va părăsi cu în- 

treg personalul Legaţiunii teritoriul român. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand sosesc la Sigmaringen. 

Alteța Sa Regală Ducele şi Alteța Sa Imperială Ducesa de 

E dimburg și Alteța Sa Regală Principesa Maria de Marea- 

Britanie şi Irlanda sosesc la Sigmaringen. 

Alteța Sa Regală Ducele de Edimburg plcă din Sigma- 

ringen, în Englitera. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfîntului Sinod. 

Se inaugurâză noul local al Institutului de fisiologie în ca- 

pitală. 
Bastimentul rus <Olga» încârcă să intre cu forța în Dunăre 

fără a se opri în carantină; un staționar român descarcă asupra 

luă patru umpluturi de tun şi-l opresce în loc. 

Alteța Sa Imperială Ducesa de Edimburg, împreună cu 

Alteța Sa Regală Principesa Maria, se întorc din Sigma- 

ringen la Coburg. 

Maiestatea Sa Regele plâcâ din Sigmaringen la Neu-Wicd. 

Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfîntului Si- 

nod. 
Maiestatea Sa Regele plâcă din Neu-Wied, se întilnesce la 

Miinchen cu Alteța Sa Regală Principele Ferdinand și con- 
tinuă împreună drumul spre Viena. 

Principele moștenitor al Rusiei face o visită Impratului 

Austriei la Viena. 
Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele per - 

dinand sosesc la Viena, unde sunt întîmpinaţi la gară de 
Imp&rat şi conduşi la Palatul Imperial. S6ra, Maiestatea Sa şi 
Alteţa Sa Regală asistă la un prând de familie în Burg. 

La Curtea Imperială a Austriei se dă un prând de gală în 

on6rea Maiestăţii Sale Regelui. 
Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand plâcă din Viena, conduși până -la gară de Im- 

perat. 

Marele-Duce Vladimir al Rusiei face o visită Curţii Im- 
periale Germane la Potsdam. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fex- 

dinand sosesc în Bucuresci. 
Alteța Sa Regală Maria, Principesă de Marea-Britanie și 
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Irlanda, adresâză d-nei Eufrosina L. Catargiu următorea 
scris6re : 

Clarence House,St. James's, S. W. 

8 Novembre 1892. 

Madame, 

L'6poque de mon arrivâe en Roumanie n'est plus 6loi- 
en6e. C'est avec une grande joie et une vive impatience 
que j'attends le jour, oi je me trouverai dans ce beau 
pays, dont j'ai d6jă recu tant de t6moignages de sym- 
pathie et auxquelles je râpondrai de toutes mes forces 
et de tout mon coeur. 

J'ai 6t6 informâe de l'aimable intention de m'offrir un 
cadeau; on ne saurait me faire plus grand plaisir qw'en 
le rendant utile au pays, dont les peines et les joies sont 
dorânavant les miennes. 

J'ose donc espârer qwune fondation de bienfaisance, 
adaptâe aux besoins du moment, sera le plus beau sou- 
venir qwon puisse m'offrir. 

Recevez, madame, Pexpression de mes sentiments les 

plus distinguâs. 

Marie 
Princesse de Grande-Bretagne 

et d'Irlande, 

(In românesce :) 

Domnă, 

Epoca venirii mele în România nu mai este depărtată. 
Cu mare bucurie și cu vie nerăbdare aştept diua când 
mă voiit găsi în acea frumâsă ţâră, de la care am Şi pri- 
mit atâtea dovedi de simpatie, la cari voii răspunde din 
tâte puterile mele şi din ttă inima mea. 
Am fost informată de amabila intenţiune de a mi se 

oferi un dar; nu mi s'ar put6 pricinui o mai mare plă- 
cere decât de a-l face folositor ţării, ale cărei nevoi Şi 
bucurii de acum înainte sunt şi ale mele. 

Sper că o fundaţiune de binefacere, adaptată trebuin- 
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ţelor. momentului, ar fi. cel mai frumos suvenir ce mi s'ar 

put6 oferi. 
Primiţi, dâmnă, expresiunea sentimentelor mele cele mai 

distinse. 
Maria 

Principesă de Marea-Britanie 

şi Irlanda. 

La Iaşi se întrunesce congresul partidului naţional-liberal, 
care stabilesce programul săi politic şi proclamă șef al par- 
tidului pe d-l Dimitrie A. Sturdza. 

Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagiii 
Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Deschidând astădi a doua sesiune ordinară a Repre- 

sentaţiunii naţionale în nisce împrejurări atât de îmbu- 

curătâre pentru națiunea română şi Dinastia Mea, simt o 

plăcere deosebită de a M& vedă încunjurat de aleşii ţării. 

Căsătoria apropiată a iubitului Meu nepot, Moştenito- 

rul Tronului, care se va sărbători chiar în cursul anului 

acestuia, este un eveniment fericit, de la care ţera aşteptă 

asigurarea viitorului săi. Legăturile, ce acâstă cununie for- 
mâză între Casa Mea şi Casa ilustră a Marei-Britanii şi 
Ivlandei, vor întări şi desvoltă relaţiunile amicale, folosi- 

târe pentru toţi, ce din vechime se află întocmite între 

amîndouă popârele, engles şi român, şi pe cari nică un 
conflict de interese nu le-a turburat vre-odată. Tînă&ra Prin- 

cipesă, care peste curînd va sosi în mijlocul nostru, simte 

pentru noua sa patrie iubirea şi devotamentul nedespăr- 

ţite de frumâsa misiune care o aştâptă pe pămîntul Ro- 

mâniei. 
Relaţiunile n6stre cu Puterile străine sunt din cele mai 

amicale. România, prin corectitudinea sa în raporturile in- 
ternaţionale, prin moderaţiunea sa, prin dorinţa nestră- 

mutată de a păstră Europei, în marginele puterilor sale, 

nepreţuitele binefaceri ale păcii, a devenit un factor sti- 

mat în concertul europân. 
Primirea strălucită şi cordială, ce Mi s'a făcut anul acesta 

în călătoria Mea la Curțile din Londra și din Viena, este 
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o dovadă vie de preţul ce se pune pe amiciţia nâstră și 
de buna situaţiune a Statului român. 

Conflictul, ce Regatul Greciei a credut că trebue să-l ri- 
dice într'o afacere relativă la nisce interese private de 
competenţa instanţelor judecătoresci, nu e de natură a 
atinge acâstă situaţiune. In acâstă cestiune, România n'a 
făcut decât să menţină drepturile sale de Stat suveran, 
pe cari este hotărîtă a le ap&ră în contra ori-cui, fără pro- 
vocare, dar fără slăbiciune. 

Nimie dar nu va împedecă Representaţiunea naţională 
de a urmă și de aci înainte în deplină linişte, fără şovă- 
ire, opera însemnată a reorganisării serviciilor publice. 

Budgetul Statului pe eserciţiul viitor se află pregătit 
şi va fi imediat supus deliberării Domniilor-V6stre, pe do- 
plin echilibrat în strictele limite ale mijlâcelor sale nor- 
male, fără a fi nevoe de a mai recurge la resurse extra- 
ordinare sai la nouă imposite, deşi a trebuit să se prevadă 
însemnate sporuri de cheltueli la diferitele departamente. 

Crescerea continuă a veniturilor Statului, datorită des- 
voltării firescă a avuţiei ţării, precum şi unei regulate şi 
scrupulose gestiuni a finanţelor publice, ne-a dat şi pen- 
tru ultimul eserciţii închis un escedent de aprâpe 12 mi- 
li6ne, care, împreună cu escedentele anilor trecuţi, lasă 
la disposiţiunea tesaurului, pe diua de 30 Septembre tre- 
cut, o sumă de peste 22 miline lei. 

Judecând după aceste resultate şi după incassările efec- 
tuate în primele şăse luni ale anului curent, este proba- 
bil că şi eserciţiul 1892 —1893 se va încheiă în condițiuni 
destul de favorabile spre. a-și put6 acoperi sarcinele cu 
propriele sale venituri, aşă în cât resursa extraordinară 
de 3.887.000 lei, ce aţi acordat în anul trecut din escedent, 
să rămână neîntrebuinţată. 

Importanţa însă, ce aă dobândit diversele servicii finan- 
țiare din faptul chiar al desvoltării veniturilor fiscului, re- 
clamă imperios reorganisarea lor pe o scară mai largă şi, 
în acest scop, Guvernul a pregătit proiectul necesar, care se 
va supune Domniilor-V6stre împreună cu proiectele asu- 
pra comptabilităţii publice şi asupra modificărilor de adus 
în organisarea Înaltei Curți de Compturi. 

Pe lângă aceste legi, cari sunt menite a aşeză pe base 
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mai raţionale întregul nostru sistem finanţiar, se vor mai 

aduce în deliberarea Domniilor-Vâstre şi unele din pro- 

iectele cari fac parte din lucrarea întreprinsă pentru re- 
formarea impositelor existente şi a mijlâcelor de consta- 

tarea şi perceperea lor; acestea sunt de-ocamdată mo- 

dificarea legii de constatare şi percepere şi revisuirea legii 

patentelor. De asemenea se află pregătit şi proiectul pen- 

tru crearea unei Bănci agricole, destinată a aduce pro- 
prietarilor mari aceleaşi înlesniri cari ai fost asigurate 

micilor cultivatori prin înfiinţarea Creditelor agricole. 

Pentru a put6 duce la un bun şi repede sfîrșit reforma 

administrativă începută în sesiunea trecută, Guvernul Meii 

va presintă de îndată proiectele de lege relative la revi- 

suirea legilor sanitară, comunală urbană, comunală ru- 

rală şi judeţână, a legii pentru reorganisarea poliţiei şi în- 

fiinţarea gendarmeriei rurale. 

Pe lângă reformele administrative, se simte trebuinţa 

unei îmbunătăţiri a legii judecătoriilor de ocâle, care va 
pune acestă instituţiune, şi ca funcţionare, şi ca competinţă, 

mai la îndemâna poporaţiunii rurale. Terminând cu acâstă 

lege reorganisarea magistraturii, va fi timpul să supunem 

la un noii studiu părţile .dovedite defectudse din Codicele 
n6stre civile şi criminale. 

In Ministeriul de Domenii, reforma şedlelor profesionale 

se impune ca o condiţiune a progresului pe calea econo- 
mică, şi Ministrul Meii la acest Departament va supune 

Domniilor-V 6stre un proiect, în care se face o parte egală 
cerinţelor teoriei şi ale practicei. Tot ca condiţiune de pro- 
gres se presintă reforma tocmelelor agricole. Fără a vă- 

tămă libertatea absolută a învoelilor, ea va contribui a 

face mai intime raporturile de muncă dintre marea şi mica 

proprietate, pe care este basată în bună parte averea şi 

puterea Statului. De un interes mai mic, deşi fecund în 

învă&țăminte, este statistica, căreia i se va da, prin o orga- 

nisare completă, posibilitatea de a pune în evidenţă avîn- 

tul economic ce a luat ţâra, arătându-ne tot de-odată şi 

părţile acele ale activităţii naţionale cari aii nevoe de o 

energică imboldire. Deşi s'a făcut mult, remâne încă mult 

de făcut, — și faptele trecutului trebue să fie un îndemn 
pentru toţi de a spori activitatea presentului. 
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Inmulţirea căilor nâstre ferate a dat un avînt puternic 
agriculturii şi industriei, şi sacrificiile ce ț&ra a făcut pen- 
tru înfiinţarea lor sunt justificate prin prosperitatea şi în- 
florirea localităţilor ce dinsele străbat. Nu M& îndoesc că 
Domniile-V6stre veţi acordă Guvernului Mei tâte mijl6- 
cele, de cari se simte încă nevoe pentru completarea reţelei 
de drumuri de fer. Pentru-ca toţi contribuabilii însă să pâtă 
profită din fiinţa căilor ferate, acestă lucrare trebue Com- 
pletată prin crearea unci reţele întinse și bine chibzuite 
de şosele. 

Lipsa acestora se resimte de ţâra întrâgă. Experienţa 
făcută întrun pătrar de secol ne-a dovedit că mijlâcele 
create de actuala lege a drumurilor sunt neîndestulătâre 
pentru construcţiunea lor întrun timp scurt şi în mod 
trainic şi metodic. In acest scop, Ministrul Meii de Lucrări 
publice va presintă Domniilor-Vâstre în acestă sesiune 
legea drumurilor. Va aduce asemenea în desbaterea Dom- 
niilor-Vâstre legea corpului technic şi a organisării Mini- 
steriului de Lucrări publice, ambele menite a asigură buna 
şi repedea aplicaţiune a legii drumurilor şi a statornici 
basele diferitelor serviciuri dependinte de acest departa- 
ment. 

Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice va supune des- 
Dbaterilor Domniilor-V6stre legile relative la învățămîntul 
primar, secundar şi superior. 

Legea clerului mir6n și a seminariilor va răspunde unei 
cereri așă de des exprimate şi va asigură bisericii române 
condiţiunile necesare pentru împlinirea şi de aci înainte 
a înaltei și sfintei sale misiuni. 

Asemenea, Ministrul Afacerilor străine vă va presintă o 
lege de reorganisare a serviciilor sale. 

Printre proiectele de legi ce vă va presintă Ministrul 
Moi de Răsboiii, cele mai de căpetenie sunt acele desti- 
nate a asigură mijlâcele necesare spre a reorganisă siste- 
mul reangagiărilor gradelor inferiâre, în scop de a formă 
un cadru tare de sub-ofiţeri. 

Odată cu reorganisarea cavaleriei, care se va efectuă 
după aprobarea budgetului anului viitor, putem dice că 
tâte clomentele armatei nâstre aii primit o formă ce va r&- 
mân6 mult timp statornică, rămânând numai a le întări 

1892 
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Nov. 15 (27) progresiv în fie-care an, potrivit cu miji6cele de cari vom 
dispune. 

Instrucţiunea armafei este pe o cale de propăşire sigură ; 

concentrările anuale se fac cu multă ordine şi regularitate 

şi modul cum contingentele de râservă şi Gmenii conce- 

diaţi răspund la chemările, ce li se tac, dovedesce că sen- 

timentul datoriei către ţâră este adînc săpat în inimile 

ostașilor. 

'Țâra se pote rezimă cu încredere pe vitejia lor. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, i 

Câmpul unei munci roditâre este astădi deschis înaintea 

D-Vâstre. T6te ramurele activităţii naţionale reclamă de - | 

mult îmbunătăţiri menite a da un avînt şi mai puternic 

prosperității publice, de care cu drept cuvînt avem a ne 

ferici cu toţii. Adunările actuale vor continuă, sunt sigur, 

în actuala sesiune, mărâţa lucrare începută de dînsele şi 

împinsă aşă de departe, mulţumită patriotismului lor şi rîv- 

nei neobosite ce aii arătat pentru binele și mărirea scumpei 

n6stre ţări. | 
Dumnegeii să bine-cuvinteze lucrările D-Vostre. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministou de Interne, 
IL. Catargiu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comereiului 

şi Domeniilor, P. P. Carp; Ministrul Afacerilor străine, Al. La- 
hovari; Ministrul de Finanţe, M. Germani; Ministrul de Ju- 
stiţie, Al. Marghiloman; Ministrul de Resbel, General I. La- 

hovari; Ministrul Lucrărilor publice, C. Olănescu; Ministrul 

Cultelor și Instrucțiunii publice, Tache Ionescu. 

Bucuresci, 15 Noembre 1892. : ii 
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„» 28 (5) Alteța Sa Regală Principele Ferdinand plâcă la Londra, pen- E 
tru a presintă încă înaintea căsătoriei omagiele sale Reginei ă 
Victoria. 

» 20 (7) Adunarea Deputaţilor votâză legea, prin care se institue Prin- 
cipelui Moștenitor al României, până la urcarea pe Tron, o do- . 
taţiune anuală de 300.000 lei, reversibilă pe jumătate asupra Al- : 
teţei sale Principesei României. 

20 (9) Senatul adoptă legea pentru dotaţiunea Principelui Moștenitor. i 
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Alteța Sa Regală „Principele Ferdinand sosesce la Londra, 
unde sosise de mai înainte Alteța Sa Regală Ducele și Alteța 
Sa Imperială Ducesa de Edimburg, împreună cu „Alteța Sa 
Regală Principesa Maria, și este primit la Castelul Windsor 
de Regina Angliei. 

Maiestatea Sa Regele răspunde la Adresa Adunării Deputa- 
ţilor următârele: 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor Depulaţi, 

Am primit tot-deauna cu adincă mulțumire asigurarea 
simțemintelor de dragoste și de credință, pe cară Mi le-a 
arătat Camera Deputaţilor. Astădi însă, sunt cu deosebire 
mișcat de modul călduros, prin care Adunarea Imi reîn- 
noesce expresiunea lor, precum și a viei bucurii ce o simte 
țera, împreună cu Regina și cu Mine, de apropiata că- 
sătorie a scumpului Meii nepot. 

Unanimitatea, cu care națiunea a salutat vestea bună 
a logodnei Moștenitorului Corânei, este, nu numai mani- 
festarea unei. mulțumiri firesci, ci și a unui sentiment de 
conservare naţională, adinc săpat în inima tuturor. Toţi 
Românii aă priceput că ceea ce a fost dobândit de o ge- 
nerațiune întregă prin lupte și trude grele este astădi cu 
desăvirșire întărit și pus la adăpostul ori-cărei neprevedute 
împrejurări. 

Camera, prin votarea unei dotaţiuni tinerei părechi, do- 
tațiune care le va înlesni a ajută pe cei nenorociţi, a vrut 
să dea o nouă dovadă de devotamentul s&ă către Dina- 
stia română, a cărei sârtă este nedespărțită de sârta na- 
țiunii. VE mulţumesc din inimă pentru acesta. 

Tote gândurile Mele, munca și sirguința Mea ai fost 
și vor fi de-apururea îndreptate spre a câștigă României 
un present liniștit și un viitor asigurat. Rog dar pe Dum- 
nedeii ca să-Mi dăruescă încă mulți ani puterea și sănă- 
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tatea, așă de trebuinci6se pentru săvirșirea acestei misiuni, 

pe care am îmbrățișat o cu atâta căldură. 

O lungă Domnie, bine-cuvintată de cer și sprijinită pe 

încrederea și iubirea poporului, stabilesce legături strinse, 

cari sunt o puternică chezășie pentru ori-ce Stat, dar mai 

ales pentru Statul român, a cărui ființă a fost de atâtea 

ori primejduită prin schimbări și sguduiri aduse de eve- - 

nimentele politice. 

Sunt convins, Domnilor Deputaţi, că întemeindu-v€ pe 

tot ce am câștigat în trecut prin prudența și sforțările n6- 

stre, vă veţi pune astădi cu rîvnă și hotărire la Jucru. și 

veți da Guvernului Mei tot concursul vostru pentru re- 

formele și îmbunătățirile cerute de desvoltarea țării în tâte 

ramurele activității publice. 

Plin de încredere în patriotismul Representațiunii națio- 

nale, vă mulțumesc încă odată, în numele Reginei, al Mei, 

al Moştenitorului Cor6nei și al logodnicei sale, pentru bu- 

nele D-Vâstre urări. 

Dovedile căldurâse de iubire ce Mi-aţi arătat găsesc 

în inima Mea un adinc r&sunet. 

Alteța Sa Regală Ducele și Alteța Sa Imperială Ducesa de 

E dimburg şi Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi 

Principesa Mari ia părăsesc Londra pentru a merge la Coburg. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde:: 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor Senalori, 

Incredinţările sentimentelor de dragoste și de devotament, 

pe cari Senatul Mi le aduce în fie-care an, Imi sunt scumpe 

și de mare preţ. Cu o.deosebită recunoscinţă însă, primesc 

astădi căldurâsele sale urări pentru apropiata căsătorie a 

iubitului Mei nepot. 

Constat cu o vie mulțumire că Corpurile legiuitore ai 
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simțit și aă invederat națiunii însemnătatea acestui eveni- 
ment. Printr'insul se aduce o p&tră mai mult la opera pentru 
care bătrânii noștri ai lucrat cu atâta stăruință și băr- 
băţie, și se încunună dorințele unei întregi generațiuni. 

Intărind temeliile Dinastiei, liber alesă de poporul ro- 
mân, nu îndeplinesc decât o sfintă datorie către țcră, 
care nu a cruțat nici o jertfă pentru asigurarea _viitoru- 
lui ei. 

Sunt convins că am atins acest scop printr'o alianță, 
care va reversă o nouă splendâre asupra Corânei Ro- 
mâniei și va fi un razim mai mult, prin legăturile de în- 
rudire ce stabilesce cu Casele Domnitâre cele mai pu- 
ternice ale Europei. 

Acest resultat, de care sunt mindru, ne arată calea 
lungă ce am străbătut întrun timp așă de scurt şi ce 
avint măreț a luat România. Și de astădi înainte voiti 
lucră necurmat la propășirea ţării și voiă veghiă cu ge- 
losie ca dinsa să păstreze acestă situațiune înaltă, do- 
bândită prin vrednicie și înțelepciune. 

Senatul, votând cu aprâpe unanimitate: dotațiunea Moș- 
ștenitorului Corânei, — înlesnindu-i ast-fel de a r&spândi 
binefaceri cu o mână darnică, —a vrut să dovedescă că 
în fața Tronului toți Românii sunt uniți. V& mulţumesc 
din t6tă inimă pentru acest semn de dragoste. 

Nu ME îndoesc că Senatul va da Guvernului Meă tot 
sprijinul s&ă pentru legile însemnate supuse deliberărilor 
sale. Ast-fel, D-Vâstre veţi lucră la desvoltarea Și înflo- 
rirea scumpei n6stre patrii. 

Încă odată vă mulțumesc, Domnilor Senatori, pentru 
„bunele urări ce aduceți Reginei și Mie, precum Și tinerei 
părechi, care cu veselie și nerăbdare așteptă diua când 
va fi în mijlocul nostru. 

Trei-deci de ani de Domnie, II. 
22 

Dec. 
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„. Sobrania bulgărâscă acceptă modificarea Consţituţiunii. 
Se deschide sesiunea extraordinară a Sfîntului Sinod. 
Se alege P.'S. Sa archiereul Inocenţii Moisiu Ploes- 

c6nu Episcop al eparchiei Romanului. 
Se face investitura P. S. Sale Episcopului Romanului. Cu acâstă 

ocasiune, Maiestatea Sa Regele adresăză noului Episcop urmă- 

t6rele cuvinte: 

Prea Sfinte Părinte, 

Ales Episzop al Romanului de către membrii S-tului 

Sinod și representanții națiunii, ţi-am încredințat cârja 

episcopală, după vechile datine ale țării. 

In acest moment solemn, amintesc Prea Sfinţiei Tale 

marea chemare, ce de astădi înainte te așteptă în acest 

scaun episcopal al vechei capitale a Moldovei-de-jos, care 

are pagine așă de frumose în istoria bisericii și a țării. 

De la acele timpuri depărtate, când Roman-Vodă fundă 

Metropolia din Roman, până în dilele nâstre, vei întilni 

aci urme neintrerupte și ncuitate de pilde mari, cari au 

revărsat o adevărată strălucire asupra bisericii autocefale 

române. 

lerarchi ca Leon, Ioanichie, Veniamin și, mai presus de 

toți, învățatul Dositeii, «acest păstor cucernic și blând 

ca un miel»,— cum spune chronicarul Neculcea, —vor r&- 

mân€ de-apururea în amintirea poporului român. 

Miîndru trebue să fii, Prea Sfinte, de a te sui pe acest 

scaun ilustrat de Prelaţi așă de vrednici, cari, în shnta 

lor vicță, ai lucrat cu atâta rivnă la înălțarea bisericii 

și cu atâta voinicie la apărarea drepturilor ţării. 

Cu dragoste și îngăduință păstoresce dar turma ce este 

încredințată Prea Sfinţiei Tale; fii pentru dinsa o pildă 

vie de credință și de fapte bune; stringe-o în jurul tei, 

spre a o. îndulci cu hrana sufietului și a o mângâiă în 

vremuri grele. 
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Ast-fel, Prea Sfinția Ta vei fi un adevărat părinte al 
drept-credincioșilor și vei atrage asupră-ți bine-cuvintările 
cerului. | 

Mulțumindu-ți pentru bunele felicitări și asigurările de 
credință ce-Mi aduci, îţi urez, Prea Sfinte Părinte, vicță 
lungă și fericită pe Scaunul episcopal al Romanului. 

Se publică în «Monitorul Oficial» următorul act cu privire 
la căsătoria Alteţei Sale Regale Principelui Ferdinand: 

CAROL 1. 
Prin grația lui Dumnedei și voința naţională, Rege 

al României. 

La toți de față și viitori, sănătate: 
Prin acest act al Nostru facem cunoscut tuturor acelora 

cărora se cuvine a-l vede sai audi, cum că, consimțind 
la căsătoria prea iubitului Nostru nepot, Alteța Sa Regală 
Principele Ferdinand Victor Albert Meinrad al României, 
cu Alteța Sa Regală Principesa Maria Alexandra Victoria 
de Marea-Britanie și Irlanda, Ducesă de Saxonia, căsă- 
torie la care ai consimțit și Maiestatea Sa Regina Re- 
gatului-Unit al Marei-Britanii și Irlandei, Imp&rătesă a In- 
dici, precum și Alteța Sa Regală Principele Leopold de 
Hohenzollern-Sigmaringen, prea scumpul Nostru frate, s'a 
stipulat de către deplin imputernicitul Nostru numit în 
acest școp și deplin împuternicitul Maiestăţii Sale Brita- 
nice, în tractatul ce s'a incheiat şi semnat la Bucuresci 
în 3 (15) Decembre anul curent, următârele articole cu 
privire la acestă căsătorie: 

Tvactat între Maiestalea Sa Regele României şi Ma- 
1estatea Sa Regina Regatului Unit al Marei Britanuză si 
Îrtandei, privitor la căsătoria Alteţei Sale Regale Priu- 

1892 
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Dee. 14 (26) cipelui Ferdinand al Românael cu Alleța Sa Regală Prin- 

cipesa Maria de Marea-Britanie şi Irlanda, Ducesă de 

Saxonia. 

Maiestatea Sa Regele României, pe de o parte, și Ma- 

iestatea Sa Regina Regatului-Unit al Marei-Britanii și Ir- 

landei, Împ&rătesă a Indiei, pe de altă parte, uniţi mai 

dinainte prin legături de amiciție, aă găsit de cuviință 

să contracteze o alianță între Casele lor Regale respec- 

tive prin o căsătorie, primită de ambele părți, între Al- 

teța Sa Regală Ferdinand Victor Albert Meinrad Principe 

Regal al României, al doilea fiii al Alteţei Sale Regale 

Leopold Stefan Carol Anton Gustav Eduard Thassilo 

Principe de Hohenzollern, Burgraf de Nuremberg, Comite 

de Sigmaringen și Weringen, Comite de Berg, Domn de 

Haigerloch şi Woebhrstein etc. etc. etc., și al Alteţei Sale 

Regale Principesei Antonia de Portugalia, Ducesă de Sa- 

xonia, şi nepot al Maiestăţii Sale Regelui României, — și 

Alteța Sa Regală Maria Alexandra Victoria Principesă 

de Marea-Britanie și Irlanda, Ducesă de Saxonia, nepotă 

a Maiestăţii Sale Reginei Regatului-Unit al Marei-Britanii 

și Irlandei, Impărătesă a Indiei, și fiica cea mai mare 

a Alteţei Sale Regale Alfred Ernest Albert Duce de 

Edimburg, Comite de Kent și Ulster, Duce de Saxonia, 

Principe de Saxa-Coburg și Gotha etc. etc. etc., și a 

Alteţei Sale Imperiale Maria Alexandrovna Mare-Ducesă 

a Rusiei; 

După ce și Înaltele părți cari contracteză căsătoria, pre- 

cum și Alteța Sa Regală Principele Leopold de Hohen- 

zollern și soția Sa Alteța Sa Regală Principesa Antonia 

ai declarat că consimt la acestă căsătorie; 

Și pentru îndeplinirea acestei dorințe și în scopul de 

a negociă, încheiă și stabili contractul privitor la acestă 

  

 



341 

căsătorie, Maiestatea Sa Regele României, pe de o parte, 
și Maiestatea Sa Britanică, pe 'de altă parte, ai numit 
spre acest stirșit ca plenipotențiari ai Lor, şi anume: 

Maiestatea Sa Regele României pe Domnul Alexandru 
N. Lahovari, mare-cruce al ordinului S&ă al «Corânei 
României» etc. etc., Ministrul S&i Secretar de Stat la 
departamentul Afacerilor străine; 

Și Maiestatea Sa Regina Regatului-Unit al Marei-Bri- 
tanii și Irlandei, Impărătesă a Indiei, pe Onorabilul Carol 
Hardinge, Însărcinat cu afaceri al Maiestăţii Sale Brita- 
nice la Bucuresci etc.; 

Cari, după ce şi-a comunicat deplinele lor puteri, aflate 
în bună și cuvenită formă, sai învoit asupra articolelor 
următore: 

„Art. 1. Sa convenit și hotărit: căsătoria Alteţei Sale 
Regale Ferdinand Victor Albert Meinrad Principe Regal 
al României, fiii al doilea al Alteţei Sale Regale Leopold 
Stefan Carol Anton Gustav Eduard Thassilo Principe de 
Hohenzollern, Burgraf de Nuremberg, Comite de Sig- 
maringen și Weringen, Comite de Berg, Domn de Hai- 
gerloch și Woehrstein etc. etc. etc., și al Alteţei Sale 
Regale Principesei Antonia de Portugalia, Ducesă de Sa- 
xonia, cu Alteța Sa Regală Principesa Maria Alexandra 
Victoria, fiica cea mai mare a Alteţei Sale Regale Prin- 
cipelui Alfred Ernest Albert Duce de Edimburg, Comite 
de Kent și Ulster, Duce de Saxonia, Principe de Saxa- 
Coburg și Gotha etc. etc. etc., și a Alteţei Sale Impe- 
riale Maria Alexandrovna, Mare-Ducesă a Rusiei, se va 
săvirși în pers6nă, la Sigmaringen, pe dată ce împre- 
jurările vor permite. 

Indată după celebrarea căsătoriei se va liberă de au- 
toritatea în drept un act autentic în legiuită formă. 

1892 
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Art. 2. Convenţiunile matrimoniale de încheiat cu pri: 

vire la disa căsătorie între Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand Victor Albert Meinrad și Alteța Sa Regală Prin- 

cipesa Maria Alexandra Victoria se vor stabili și formulă 

intrun deosebit contract de căsătorie. 

Art. 3. Inaltele părți ieai act de faptul că, prin Căsă- 

toria Sa cu Alteța Sa Regală Principele Ferdinand Victor 

Albert Meinrad, care aparţine religiunii catolice-romane, 

Alteța Sa Principesa Maria Alexandra Victoria, conform 

legilor englese, renunță pentru tot-deauna la tote drep- 

turile Sale de succesiune la Corna și Guvernul Marei- 

Britaniă și Irlandei și al teritoriilor dependente, sai la ori-ce 

porțiune dintr'insele. 

Art. q. Presentul tractat se va ratifică și ratificările 

se vor preschimbă în Bucuresci îndată ce se va pute. 

Drept care plenipotențiarii respectivi ai semnat acest 

act şi Pai învestit cu sigiliile lor. 

Făcut în dublu original la Bucuresci, în a treia (cincă- 

spre-decea) di a lunci lui Decembre, anul mântuirii una 

mie opt sute nouă-deci și doi. 

Al. Lahovari. Charles Hardinge. 

(L. 5.) (L. $.) 

Ratificările acestui tractat s'aă preschimbat la Bucuresci, 

în diua de 14 (26) Decembre 1892. 

Pentru conformitate : 

Secretarul general al Ministeriului Afacerilor străine, Mi- 

nistru plenipotenţiar, Alezandru Em. Lahovari. 

Noi declarăm prin urmare că, cetind și cercetând cu 

luare aminte articolele de mai sus și găsindu-le pe de în- 

tregul potrivite intențiunilor Nostre, le-am primit și primim
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ca bune și Ne legăm formal și solemn a le ţin€ și înde- 
plini din parte-Ne cu cea mai mare credință. Drept care 
și pentru mărturie, am semnat acâstă carte şi am întărit-o 
cu sigiliul Nostru. 

Dată în Bucuresci, în a Patru-spre-decea di a luneă 
Înă Decembre, anul Domnului una mte opt sute noue-deci 
si doi. 

(L. S.) CAROL. 
Ministrul Afacerilor străine, Al. Lahovari, 

Maiestatea Sa Regina trimite următorele telegrame de mul- 
țumire: 

Domnului L. Catargiu, Președintele Consiliului de 
linisti. 

DBucuresci, 

In neputinţă de a r&spunde numerâselor telegrame ce 
Mi sai trimis, ve rog, Domnule Președinte, să fiți in- 
terpretul iubirii Mele nestrămutate și a dragostei ce umple 
inima Mea pentru toți și pe cari nici timpul nici depăr- 
tarea nu le-ar pute șterge. 

ELISABETA. 

Domnului Catargiu, Președintele Consiliului de 
AMinistri. 

Bucuvesci. 

Sunt fârte simţitâre pentru urările ce-Mi exprimă Con- 
siliul de Ministri. M& găsesc nemângâiată, că, fiind încă 
suferindă, nu pot răspunde cu tâtă grăbirea la o dorință 
atât de scumpă. Dumnedeii să bine-cuvinteze România, şi 
să o facă fericită. 

"ELISABETA, 

1892 
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Alteța Sa Imperială Ducesa de Edimburg, însoţită de Al- 

teța Sa Regală Maria Principesă de Marea-Britanie și de Ir- 

landa, precum și de Alteța, Sa Regală Principele Ferdinand 

al României, sosesce la Neu-Wied. Maiestatea Sa egina dăruesce 

Alteţei Sale Regale Principesei Maria o frumâsă carte zugră- 

vită şi scrisă de mâna Maiestăţii Sale. 

Se promulgă legea relativă la dotaţiunea Alteţei Sale Regale 

Principelui Ferdinand. 

Alteța Sa Imperială Ducesa de Edimburg şi Alteța Sa Re- 

gală Principesa Maria plâcă din Neu-Wied la Coburg, iar Al- 

teța Sa Regală Principele Ferdinand la Sigmaringen. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Ministrii Lascar Catargiu 

şi Al. Lahovari, de Președinții Corpurilor legiuit6re G. Gr. 

Cantacuzino şi General G. Manu și de foștii Ministri Ge- 

neral IL. Em. Florescu şi Dimitrie A. Sturdza, plâcă la 

Sigmaringen, unde are a se celebră căsătoria Alteţei Sale Regale 

Principelui Ferdinand cu Alteța Sa Regală Principesa Maria. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Sigmaringen. O oră după so- 

sirea Maiestăţii Sale, sosesce acolo și Impăratul Germaniei. Al- 

teţa Sa Regală Principele Ferdinand e decorat cu <Vulturul- 

Negru». 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand e numit Maior co- 

mandant al batalionului 1 de vînători. 

La Sigmaringen se încep serbările cununiei. La 3'/ ore după 

am6qă, Excelența Sa d-l de Weede, Ministrul Casei Regale 

Prusiane, îndeplinesce ca ofiţer al stării civile al familiei prin- 

ciare--de Hohenzollern formalităţile preserise de lege. Ac- 

tul cununiei civile este semnat de Maiestatea Sa Regele Carol, 

de Alteţele Lor Regale Principele şi Principesa Leopold de 

Hohenzollern şi de Alteța Sa Regală Ducele şi Alteța Sa 

Imperială Ducesa de Edimburg. La 4'/ ore se celebrâză 

cununia religi6să în biserica Curţii de către decanul Lau- 

chert. La acâstă ceremonie sunt presenţi, afară de Augustii 

miri: Maiestatea Sa Impăratul Vilhelm II al Germaniei, Ma- 

iestatea Sa Regele Carol, Alteța Sa Regală Ducele și Alteța 

Sa Imperială Ducesa de Edimburg, Alteța Sa Regală Prin- 

cipesa losefina de Hohenzollern, Alteţele Lor Regale 

Principele și Principesa Leopold de Hohenzollern, Du- 

cele şi Ducesa de Conaught ca representanţi ai Reginei Ma- 

reă-Britanie, Marele-Duce Alexie al Rusiei, Principesele Vic- 

toria și Alexandra de Marea-Britanie și Irlanda, Principele 

Alfred de Marea-Britanie şi Irlanda, Comitesa de Flandra 

şi Principele Albert al Belgiei cu fiul săi, Principele moșşte- 
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nitor de Saxa-Meiningen cu Principesa, Principele şi Princi- 
pesa Wilhelm de Hohenzoller n, Principele și Principesa 
Frideric'de Hohenzollern, Principele Carol de: Hohen- 
zollern, Comitele Schuwalov Ambasadorul rus la Berlin, Sir 
Malet Ambasadorul engles la Berlin, Sir John Cowel Ge- 
neral-Maior și Mareșalul Curţii Reginei Victoria, General- 
Maiorul Arthur Ellis Maveşalul Curţii Principelui de Walles, 
General-Maiorul Sehra biseh trimisul Ducelui de Cobur g, d-l 
de Wedel Ministrul Casei Regale Prusiane, Edgar de Wedel 
Șambelan şi trimis într'adins al Impărătesei Frideric a 
Germanici, d-nii Lascar Cata rgiu, Al. Lahovari, G. G. 
Cantacuzino, General G. Manu, Dimitrie A. Sturdza, Ge- 
neral |. Em. Florescu șil. Kalinderu. După terminarea cu- 
nuniei în biserica Curţii, Pastorul anglican Mr. Lloyd, trimis 
într'adins de Regina Victoria, săvîrșesce într'unul din sa- 
Inele Castelului căsătoria religi6să după ritul anglican. 

La masă, Alteța Sa Regală Principele Leopold de Hohen- 
zollern rostesce următârele cuvinte către Impă&ratul Germa- 
nici și către Augustele rude ale mirilor: 

Rog pe Maiestatea Vâstră Imperială şi Regală să-mi per- 
mită de a-l exprimă respectuos simţemintele de bucurie şi 
de recunoscinţă pentru-că a bine-voit a luă parte la acâstă 
serbare de familie şi a-i da ast-fel prin presenţa Sa o so- 
lemnitate cu totul particulară. Tîn&ra păreche mulţumesce 
asemenea, prin graiul mei, Maiestăţii Vâstre pentru marea 
ondre ce I s'a făcut prin participarea personală a Șefului 
suprem al Casei de Hohenzollern la acâstă însemnată di, 
când pentru dinsa o nouă viâţă se începe. 

Arăt asemenea mulțumirea mea Augustilor părinţi ai 
logodnicei şi ilustrei bunice, Maiestăţii Sale Reginei Marei- 
Britanii şi Irlandei, Impărătâsă a Indiilor, care, deşi de- 
parte de noi, totuşi cu gându-i ne trimite în acest mo- 
ment bine-cuvîntările Sale. Mulţumesc mai cu deosebire 
unchiului Imperial, precum şi representanţilor Augustelor 
rude. Exprimând, înt”un cuvînt, simţemintele de bucurie 
şi de recunoscinţă cari mă însufleţese, strig: Să trăiască 
Maiestatea Sa Impăratul şi Rege, precum şi Augustele rude 
ale tinerei părechi! 

1892 

Dec. 29 (10)
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i După acâsta' se vidică Maiestatea Sa Regele Carol și închină 
cu următârele urări pentru tînăra Păreche Princiară: 

Cu inima plină de veselie salut unirea ce sa săvirșit și 

sa sfințit, ca o asigurare pentru viitorul României. Ţera 

Mea privesce cu mîndrie acestă strinsă legătură a ti- 

nerei sale Dinastii cu puternice Case domnitâre și cu mari 

Imperii. Urarea Mea: «Să trăiască tinerii căsătoriți» nu 

r&sună numai vii şi plăcut în acest Castel, legănul fami- 

liei Mele; urarea Mea este purtată de talazurile. Dunării 

până în mare, departe, unde e audită de un popor care 

cresce şi se desvoltă și câre, la rindul s&ă, ridică strigări 

de vie veselie și de sinceră recunoscință pentru Augustii 

Şefi ai amînduror familiilor și pentru prea iubiții părinți 

ai tinerei părechi. | 

Să ridicăm dar paharele n6stre şi să bem în sănăta- 

tea scumpilor Mei nepot și nepotă. 

Bine-cuvintările cerului să-i conducă pe calea cea nouă 

a vieții. 

Să trăiască tin&ra păreche! 

Alteţele Lor Regale Principele şi Principesa României plecă 
la Castelul Krauchenwies. 

La Curtea Maiestăţii Sale Reginei Angliei se face o mare 
serbare în on6rea Augustilor noit căsătoriţi. 

Maiestatea Sa Regina mulțumesce pentru felicitările primite 
prin următârea telegramă: 

Monrepos, 30 Decembre 1892 (11 Ianuarie 1893). 

Consiliului de Ministrii. 

DBucuresei. 

Gândirile și cuvintele ceie iubitore ce-Mi adresați Mi-ai 

adus o mare mângâiere, și rog pe A-Tot-Puternicul să fie 

un ajutor și un sprijin pentru tinera Principesă, care vine 

în iubita țeră ca un scump odor. VE rog mulțumiți în nu-    
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Da 1892 
mele Mei „la tâte Legaţiunile. nâstre şi la toți cari Mi-au * Dec. 30 (11) 
telegrafiat. 

ELISABETA. 

Alteța Sa Regală Ducele Alfred de Edimburg mulţu- 
mesce pentru felicitările primite prin următ6rea- telegramă: 

Sigmaringen, 30 Decembre 1992 (1 Ianuarie 1693). 

Consiliului Ministrilor. — Domnului P. Carp. 

Ducuresci. 

Suntem adine simţitori de dovada particulară do afec- 
țiune, pe care ne-o adreseză Guvernul român cu ocasiu- 
nea căsătoriei fiicei n6stre. 

Vii mişeaţi, vă rugăm de a fi interpretul mulţumirilor 
n6stre cele mai sincere pe lângă poporul român de sen- 
timentele sale pentru tînăra Păreche Princiară. 
Urăm călduros fericire şi prosperitate României. 

Alfeed. 

Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern 
adres6ză următ6rea telegramă de mulţumire și de urări: 

Domnului Ministru, Carp. 

Bucuresci. 

Căldurâsele mele mulţumiri Domniilor-V 6stre Şi colegi- 
lor Domniilor-V6stre pentru sentimentele ce-mi exprimaţi 
şi de cari sunt profund mișcată. Impărtăşese cu Domnia- 
V6stră bucuria acestei qile, care promite atâta fericire Ro- 
mâniei şi Dinastiei sale. 

Principesa duarieră de Hohenzollern. 

Imperatul Germaniei se întârce de la Sigmaringen la Berlin. 
Maiestatea Sa Regele primesce în audienţă pe Ahmed-Tevfik 

Pașa, Ambasadorul ture la Berlin și trimisul extraordinar al 
Sultanului la Sigmaringen pentru a-l representă la căsătoria 
Părechii Moştenitâre a României.
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Maiestatea Sa Regele adresâză din Sigmaringen armatei ro- 

mâne următorul Inalt Ordin de qi: 

Ostaşi, 

Constat cu o adincă mulțumire că sacrificiile făcute de 

țeră pentru armată dai în fie care an râdele lor. 

Sentimentul de datorie și de onore, ce necontenit în- 

suflețesce vicța vostră, este o vie dovadă de spiritul vostru 

de disciplină, spirit ce doresc să-l păstraţi şi de aci îna- 

| inte neatins, întocmai ca O sfintă moștenire. 

Țera se razimă pe părbăţia fiilor săi; de aceea dinsa, 

împreună cu Mine, ve privim cu mindrie și încredere. 

Departe de țeră, totuşi cugetarea și inima Mea sunt 

indreptate cu statornicie către scumpa Mea 6ste, și din 

aceste locuri, cari Mai vEdut născând, vE urez vouă, în 

mijlocul cărora trăesc de 217 ani, mulţi şi fericiţi ani! 

Dat în Sigmaringen, la 31 Decembre 1892. 

CAROL.



  

ANUL 1893 

La felicitările Consiliului de Ministri pentru anul noi, Maie- 
statea Sa Regele răspunde prin următorea telegramă: 

Sigmaringen, 1 (13) Ianuarie 1893. 

Domnului Ministru Carp. 

Bucuresci, 

Felicitările Consiliului Ministrilor, concepute în termini 
așă de călduroși, Mi-ai umplut inima de bucurie. Primiţi, 
pentru D-Vâstre și pentru membrii Guvernului, mulțumi- 
rile Mele cele mai vii și tâte urările cu ocasiunea reîn- 
noirii anului care începe sub auspicii așă de fericite. Opera, 
căreia Mi-am devotat vicța, găsesce astădi o nouă con- 
secrațiune și resimt o profundă satisfacțiune de a vede 
asigurat viitorul scumpei nâstre Românii. 

CAROL. 

Maiestatea Sa Regina adresâză Consiliului de Ministri urmă- 
torea telegramă de mulţumire pentru felicitările ce I sai adre- 
sat de anul noii: 

Monrepos, 1 (13) Ianuarie 1893, 

Domnului Carp. 
Ducuresci. 

La mulți ani tuturor acelora cari Mi-aă trimis urări și 
suveniruri! Rog pe Dumnedei ca să bine-cuvinteze acestă 
scumpă eră și a o protege invederat tot-deauna. VE rog 
să mulțumiți la toți în numele Mei. 

ELISABETA. 

1893 
Ian. 1 (13)
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Alteţele Lor Regale Principele și Principesa României adre- 
s6ză Consiliului de Ministri următOrea telegramă de mulţu- 
mire pentru felicitările ce li s'aii adresat de anul noi: 

Sigmaringen, 1 (13) Ianuarie 1893. 

Domnului Carp, Ministrul Domeniilor. 

Bucuresci. 

Primiţi pentru bunele D-Vâstre urări mulţumirile n6stre 

cele mai vii, rugându-vă să bine-voiţi a le transmite Con- 

siliului Ministrilor. Sperăm că anul 1893 va aduce scumpei 

n6stre patrii totă fericirea ce-i dorim. 

Maria, Ferdinand. 

Maiestatea Sa Regele adresâză din Sigmaringen Preşedinte- 

lui Consiliului de Ministri următârea scris6re: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Nenumăratele felicitări ce am primit aci cu prilejul că- 

sătoriei scumpului Mei. nepot, Principele Ferdinand al Ro- 

mâniei, cu Principesa Maria a Marei-Britanie și Irlandei, 

ati umplut sufletul Mei de cea mai adincă mulțumire. În 

aceste momente solemne, când cele mai vii aspirațiuni 

ale poporului român își găsesc mult dorita lor împlinire, 

simt că inima ţării este cu Noi și împărtășesce bucuria 

N6stră. Recunoscinţa Mea pentru mărturisiri atât de scumpe 

este nemărginită. Doritor de a răspunde cu aceeași căldură 

de inimă la bunele urări ce sai adus Reginei, Mie, ti- 

nerilor soți şi familiilor lor, din tâte unghiurile țării, atât 

pentru serbările cununiei, cât şi de anul noi, te rog, 

scumpul Meii Președinte al Consiliului, să fii interpretul 

Mei, al familiei Mele și al părinților tinerei Principese 

Moștenitâre, împărtășind tuturor viile Nostre mulțumiri pen- 

tru dovedile de iubire ce Ni sai dat și aducend mult 

iubitului Mei popor urările Regelui s&ii pentru fericirea 

și propășirea sa. 
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_ Primesce,, te „LOg,. cu acestă, fericită imprejurare, incre- 
dințarea stimei și afecțiunii ce-ţi păstrez. 

“sii tus 1 

CAROL. 

. ELI - „- pa Sigmaringen, 2 Januarie 1893. 

Alteța Sa Regală Ducele şi Alteța Sa Imperială Ducesa de 
Edimburg plâcă din Sigmaringen la Coburg. 

Maiestatea Sa Regele adresâză din Sigmaringen Preşedintelui 
Inaltei Curți de Casaţiune următârea telegramă: 

Primaului Preşedinte al Inaltei Cunţi de Casaţiune. 

Bucuresct. 

Cu vie mulțumire am primit expresiunea sentimentelor 
de credință, ce D-Vostre Imi trimiteţi în numele Inaltei 
Curți cu ocasiunea căsătoriei scumpului Mei nepot și pen- 
tru anul noă, rugându-vă de a fi interpretul recunoscinței 
Nâstre cea mai căldursă către Inalta Curte și întrega 
magistratură. VE urez tuturor ani mulți și fericiți! 

CAROL. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria ai României, venind de la Krauchenwies, sosesc la Sig- 
maringen. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Sigmaringen la Neu-Wied, pen- 
tru a vedâ pe Maiestatea Sa Regina, care se află mai bine. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria plâcă din Sigmarigen la Coburg. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Neu-Wied, pentru a se întârce 
în ţâră, 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Bucuresci. 
Se promulgă convenţiunea de comercii și de navigaţiune în- 

cheiată cu Imperiul Britanic la 1 (13) August 1892. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand și Principesa 

Maria plâcă din Coburg, pentru a-și face intrarea în țâră. 
Sosind la Viena, Alteţele Lor Principele şi Principesa Ro- 

mânici primesc visita Imp&ratului și asistă la un prând dat 
de Impărat la Hofburg în onrea tinerei Părechi Princiare. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa Ma- 
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aria ai României sosesc la Bucuresci, unde sunt întîmpinaţi 

la gară de Maiestatea Sa Regele şi de tâte autorităţile înalte ale 

ţării. Conduși la biserica metropolitană, Președintele Consi- 

liului dă cetire, după terminarea sfintei leturghii, următorului 

act comemorativ: 

Sub Domnia Mea, Carol I, primul Rege al României, în 

anul mântuirii 1893 și al Domniei Mele al dou&-deci și 

șeptelea, săvirșitu-s'a, în diua de 29 Decembre (10 la- 

nuari€), cununia prea iubitului Mei nepot, Alteța Sa Re- 

gală Principele Ferdinand, al doilea fiii al fratelui Mei, Al- 

teța Sa Regală Principele Leopold de Hohenzollern, și 

al Alteţei Sale Regale Principesa Antonieta de Portuga- 

lia, Moştenitorul Mei la Cor6na României, cu Alteța Sa 

Regală Principesa Maria de Marea-Britanie și Irlanda, fica 

Alteţei Sale Regale Alfred Duce de Edimburg, Principe 

de Marea-Britanie și Irlanda, şi a Alteţei Sale Imperiale 

Alexandra Mare-Ducesă de Rusia, în Castelul de la Sig- 

maringen, în care Mam născut Ei, Castel scăldat de un- 

dele măreţei Dunăre, 'la ale cărei guri stă Regatul Meu. 

După cununie, la care a asistat Maiestatea Sa Impe- 

ratul Germaniei, Capul familiei de Hohenzollern, mama 

Mea, Alteța Sa Regală Principesa losefina de Hohenzol- 

lern, părinții mirilor, representanţii Caselor Imperiale și 

Regale cu cari se înrudesc iubiții Mei nepot și nepotă, 

şi din partea țării Primul Mci Ministru Lascar Catargiu, 

Președinții Adunărilor Mele legiuitâre Gheorghe Canta- 

cuzino și General Gh. Manu, Ministrul Mei de Afaceri 

străine Alexandru Lahovari și foștii Mei Ministri General 

loan Em. Florescu și Dimitrie A. Sturdza, iubiții Mei nepoți, 

în diua de 23 Ianuarie 1893, în ajunul aniversării Unirii celor 

două Principate, din cari, cu voia lui Dumnedeiă și vitejia 

poporului, întemeiat-am un Regat în anul mântuirii 1881, aă 

sosit în capitală și, după vechile datine ale țării, în mijlocul 
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veseliei obștesci a credinciosului Mei popor, aă mers 
drept la Metropolie, unde, în fața Mea, a Consiliului Mei 
de Ministri, a representanților țării și a înalţilor demnitari 
ai Statului, |. P. S. Sa Metropolitul Ungro-Vlachiei, împre- 
ună cu |. P. S. Sa Metropolitul Moldovei Și Sucevei și cei- 
alți Episcopi şi Archierei, at înălțat la cer rugăciunile 
sântei n6stre biserici pentru fericirea și mărirea iubiților 
Mei nepot și nepâtă. 

Intru de-apururea amintire a acestei dile falnice, în care 
sa încununat munca Mea de 27 de ani pentru întărirea 
Dinastiei și propășirea nemului românesc. 

Se celebrâză în 31 biserici ale capitalei cununiile religidse a 
31 părechi de săteni veniţi din tot atâte judeţe ale ţării. Nuni 
la aceste cununii sunt Alteţele Lor Regale Principele și Prin- 
cipesa României. La biserica Sf. Spiridon se serbâză cununia 
a 32-a în presenţa Maiestăţii Sale Regelui, a Alteţelor Lor 
Regale şi a tuturor celor-lalte 31 părechi. Noii cununaţii icau 
parte apoi la o masă dată în onrea lor la Atenei. 

La Palat se primesc felicitările diferitelor autorităţi şi cor- poraţiuni. Alteţele Lo» Regale Principele şi Principesa României 
adresâză Președintelui Consiliului următorea seris6re: 

Domnului Preşedinte al Consiliului. 
Inimile nâstre sunt pline de recunoscință pentru fru- 

mOsa şi cordiala primire, ce era ne-a făcut. 
Dorind ca şi săracii să împărtășescă bucuria nâstră şi 

„a tuturor, vă rugăm să bine-voiţi a primi lei noi 15.0V0, 
spre a se împărţi pe la familiile cele mai sărmane din 
capitală, din Iași şi din judeţe. 
Aducându-vă viile nâstre mulțumiri pentru tot ce veţi 

face spre grabnica împlinire a acestor dorinţe, vă rugăm, 
Domnule Preşedinte al Consiliului, să primiţi încredinţa- 
rea sentimentelor de inaltă stimă ce vă păstrăm. 

Bucuresci, 25 Ianuarie 1893. 
Ferdinand 

Principe al României, 

Maria 
Principesă a României. 

Trek-deci de ani de Domnie, II, 
23 

1893 
Ian. 23 (4) 

» 
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25 (6)
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Maiestatea Sa Regele adresâză Președintelui Consiliului ur- 

mătârea scris6re: 

Seumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Strălucita primire, ce ţera, în aceste dile de s&rbătore 

națională, a făcut Principelui și Principesei României, Ma 

mișcat adînc. Orășenii din capitală, ca în tot-deauna, ai 

arătat în acestă împrejurare viul patriotism de care sunt 

însufiețiți, prin avintul călduros și cordial cu care au sa- 

lutat sosirea tinerei părechi în mijlocul Nostru. 

Aceste: mărturisiri, scumpe inimii Mele, ar întări și mai 

mult, dacă acesta ar fi cu putinţă, credința ce am în dra- 

gostea și în devotamentul poporului român pentru Di- 

nastia sa. 

In numele Mei, al Principelui Ferdinand și al Princi- 

pesei Maria, te rog să arăţi tuturor, mai cu semă iubi- 

tei Nostre capitale și numeroselor deputaţiuni și societăți 

ce sai presentat la Palat, cât suntem de simțitori la atâ- 

tea dovedi de iubire ce Ni sai dat și cât de vie este 

a N6stră recunoscință. 

Primesce, scumpul Mei Președinte al Consiliului, în- 

credințarea sentimentelor de afecțiune ce-ţi păstrez. 

CAROL. 
Bucurescă, în 28 Januarte 1993. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, asistă la serbarea Societăţii funcţionarilor publici. 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand iea, în presenţa Ma- 

iestăţii Sale Regelui, comanda batalionului 1 de vînători. Cu 

acâstă ocasiune, Maiestatea Sa rostesce următârele cuvinte: 

Am hotărît ca batalionul 1 de vinători, de astădi îna- 

inte, să fie comandat de Moștenitorul Cor6nei. Acesta este 

o deosebită cinste pentru voi, de care nu ME îndoesc că 

vă veți arătă vrednici. Trebue ca să desfășurați acum o 
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mare activitate ȘI Sirguință, spre a vă atrage mulțumirea 
Mea, fiind-că sunt în drept a cere de la batalionul 1 de 
vinători să fie în fruntea tuturor trupelor. In acestă aş- 
teptare, încredințez batalionul Moștenitorului Corânei. 

Maiestatea Sa și Alteța Sa Regală asistă apoi la concursul ședlei practice de tragere în țintă a ofiţerilor. 
Maiestatea Sa Regele şi Alteţele Lor Regale Principele și 

Principesa României asistă la serbarea societăţii de bine- facere Regina Elisabeta. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, asistă la o conferință la Cercul militar. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Rogală Principele Ferdinand, asistă la serbarea societăţii Tinerimea Română. 
Rusia protestâză prin o notă adresată Puterilor contra stă- rilor de lucruri din Bulgaria și în deosebi contra modificării Constituţiunii. ” 
Maiestatea Sa Regele presidâză şedinţa solemnă a Academiei Române, la care asistă şi Alteța Sa Regală Principele Ferdi- nand. La cuvintele de întîmpinare ale Secretarului general d-l D. A. Sturdza, Maiestatea Sa respunde: 

Tot-deauna vii cu deosebită plăcere în sînul Acade- 
miei, mai ales astădi când o radă mindră lumineză vii- 
torul României, pe care îl putem privi cu liniște, asigu- 
rat fiind prin căsătoria Moștenitorului Corânei. Academia, 
împreună cu țera întregă, a salutat cu vie mulțumire acest 
eveniment, ca o puternică chezășie a instituțiunilor nâstre. 
Neincetat gândesc la întărirea lor și la progresele Aca- 
demiei. De câți-va ani, dinsa a fost dureros încercată prin 
perderea unor membri însemnați, cari ai lucrat cu inima 
Și mintea la renascerea Statului român, şi cu drept cu- 
vint d-l Secretar general al Academiei a putut aminti că 
lipsa lor este o grea lovitură, simțită de noi toți. Multe 
scaune sunt vacante; nu trebue să întârdiem dar a le în- 
credință la bărbați destoinici a ne aduce nou& lumini și 
un noii avint lucrărilor nostre. Cu acestă dorință viu în 
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mijlocul D-Vestre, urând ca sesiunea din anul acesta să 

fie spornică. 

Maiestatea Sa Regele presideză ședința Societăţii Geografice 

Române, la care asistă şi Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand. | m: 

Regina-mamă Natalia a Sârbiei face o visită Sultanului la 

Constantinopole. 
[. P. 3. Sa Metropolitul Primat Iosif Gheorghian se re- 

trage din scaun. 

Se deschide Guvernului un credit de 6.900.000 lei pentru lucrări 

în resortul Ministeriului de Domenii. 

Maiestatea Sa Regele asistă la a doua ședință solemnă a Aca- 

demiei Române. 

Se promulgă convenţiunile de comerciii încheiate la 16 (28) 

Februarie 1893 cu Francia şi la 19 Februarie (3 Martie) 1893 

cu Elveţia. 

Impărătâsa Frideric a Germaniei face o visită la Segen- 

haus Maiestăţii Sale Reginei Elisabeta, a cărei sănătate se în- 

drâptă în mod simţitor şi constant. 

Președintele Guvernului bulgar Stam bulov e primit în au- 

dienţă la Viena de Imp&ratul Austriei. 

Trupele de asedii se formâză pe regimente de câte 10 com- 

panii. 
Regele Alexandru al Sârbiei ordonă arestarea Regenţilor 

şi se declară major. 

In capitală se întîmplă turburări de stradă în urma agita- 

țiunii produse de legea maximului taxelor comunale. 

Se promulgă legea pentru organisarea învăţămîntului pro- 

fesional. 

Principele Ferdinand al Bulgariei se căsătoresce la Pia- 

nore cu Principesa de Parma. 

Părechia Regală Italiană își serbâză cununia sa de argint, 

de faţă cu Impăratul și Impărătesa Germaniei. 

D-l Gheorghe Barițiu, Președintele Academică Române, 

încetâză din vi6ţă la Sibiiu. a m 

Ploile torențiale produc mari inundaţiuni în ţâră şi mai 

ales în capitală. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteţele Lor Regale Prin- 

cipele Ferdinand şi Principesa Maria, visitâză şcola cen- 

trală de fete, : 

  
i
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Maiestatea Sa Regele adresâză Preşedintelui de Consilii ur- 
măt6rea scris6re: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Raporturile, ce Domnia Ta Mi-ai supus despre nenoro- 
cirile pricinuite prin inundaţiile ivite în cele mai multe 
judeţe ale țerii, Ne-ai cuprins de cea mai vie întristare 
şi compătimire pentru toți acei cari ai fost loviți de acest 
flagel. 

Aceste suferințe găsesc un adinc r&sunet în inima Re- 
ginei și a Mea, în tot-deauna deschise la tâte nevoile 
iubitului Nostru popor. De aceea te rog, scumpul Mei 
Președinte al Consiliului, să nu cruți nimic pentru grab- 
nica lor alinare, făcând apel la tâte inimile generâse şi 
compătimitâre din ţeră. 

Am trimis lei noi 30.000 la comitetul central insti- 
tuit pentru ajutorul incendiaților și inundaților. Nu Me 
indoesc că se va da acestui comitet, din partea admini- 
strațiunilor publice, tot concursul trebuincios, spre a pute 
respunde pe deplin frumâsei misiuni la care este chemat. 

Cât despre sentimentele de compătimire ce de-apu- 
rurea au însuflețit pe Români, sunt convins că ele se vor 
arătă vii şi căldurâse, după cum cer împrejurările de față. 

In deosebi, dorința Mea este ca cheltuelile, ce obicinuit 
se fac de autorități pentru serbarea dilei de 10 Maiă, să 
fie şi ele vărsate la comitetul de ajutor pentru inundați. 

Primesce, scumpul Mei Președinte al Consiliului, încre- 
dințarea, stimei și afecțiunii ce-ţi păstrez. 
o CAROL. 

Bucuresăă, 1 Muii 7993. 

Demisiunea 1. P. S. Sale Metropolitului Primat Iosif Ghe- 
orghian este primită de Guvern. 

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 
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Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteţele Lor Regale Prin- 
cipele Ferdinand şi Principesa Maria, asistă la alergările 
de cai de la hipodrom. 

Guvernul dă 200.000 lei din visteria Statului pentru cei ne- 
norociţi prin inundaţiuni. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, inspecteză şela de ofiţerii 
Propunerea de amânarea discuţiunii legei tocmelelor agri- 

cole e respinsă de Adunarea Deputaţilor cu 84 contra 49 voturi. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- 

dinand asistă la serbarea celei de a 31-a aniversare a fun- 

dării Societăţii de Dare la semn. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand visitză locurile 

inundate din capitală și împarte ajutâre celor bântuiţi de flagel. 

In presenţa Maiestăţii Sale Regelui și a Alteţelor Lor Regale 
Principele şi Principesa României, se face la Palat; ceremo- 
nia ţintuirii stâgurilor nouă pentru regimentele 9, 10, 11 şi 12 

de artilerie și 4 de roșiori. 
Incetâză din viţă generalul I. Em. Florescu. 
După Te-Deumul obicinuit celebrat la Metropolie, Maiesta- 

tea Sa Regele predă nouele drapele comandanților de regi- 

mente şi le adres6ză cu acâstă ocasiune următârele cuvinte: 

Incredințez nouelor regimente aceste steguri, ca cel mai 

înalt simbol ostășesc; în timp de pace, el trebue să ve 

amintescă jurămintul și datoria vâstră către ţeră; iar în 

timp de răsboiii, să strălucescă ca un semn falnic, impre- 

jurul căruia ostașii se string, nădăjduind că cu Vulturul 

Român este și isbânda. 

Am ales diua de 10 Maii sprea vă înmână stegurile 

vâstre, căci serbătorim astădi a 16-a aniversare a ne- 

atârnării României, care a fost trainic întemeiată pe câm- 

piile din Bulgaria. 

- Nu ME îndoesc că veți încunjură stegul vostru: cu dra- 

goste și credință. 

Maiestatea Sa Regele şi Alteţele Lor Regale Principele Fer- 

dinand și Principesa Maria asistă la serata dată în Cismegiii 

în folosul victimelor ultimelor inundaţiuni.
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Regina-mamă Natalia a Sârbiei sosesce la Bucuresci şi e 
întimpinată la gară de Maiestatea Sa Regele Carol. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria visiteză asilul Elena-Dâmna. 

Se modifică legea pentru alegerea Episcopilor (14 Dec. 1872), 
Marea Sobranie bulgară votâză modificările Constituţiunii, 
P. S. Sa Ghenadie, Episcopul Argeșului, este ales Archie- 

piscop şi Metropolit al Ungro-Vlachiei și Primat al Româ- 
nici. , 

Se deschide Guvernului un credit de 1.700.000 lei pentau clă- 
direa unei Reşedinţe Regale la Cotroceni. 

Se promulgă legea asupra învăţămîntului primar şi normal 
primar. 

Corpurile legiuit6re se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Inchidând a doua sesiune a acestei legislaturi, după o 
plină şi rodnică activitate, ME simt fericit de a vă exprimă 
via Mea mulţumire pentru modul, cu care aţi răspuns pro- 
gramului de reforme ce vi s'a înfăţişat de Guvernul Meii, 

In acâstă sesiune, proiectele de legi anunţate de Guver- 
nul Mei ai fost supuse deliberărilor Domniilor-V 6stre, în- 
drumându-se ast-fel din ce în ce mai mult vi6ța nâstră 

parlamentară către deprinderea sănătâsă de a îndeplini în 
cursul sesiunii programul de lucru pentru care a fost des- 
chisă. | 

Din aceste proiecte, unele ai devenit dejă legi organice; 
altele, ca legea comunală, legea judeţână şi legea organi- 

sării Ministeriului de Externe, aii fost votate de unul din 

Corpurile legiuitâre şi cercetate de cel-lalt; iar altele, ca 
legea Curţii de compturi, legea Băncei agricole, legea ser- 

viciului technic, legea drumurilor, legea judecătoriilor de 

ocdle, prin faptul că aii fost aprobate de secţiunile unuia 

din Corpurile legiuitâre, Ne daii încrederea că vor fi de- 
săvîrșite în sesiunea viitore. 

Lăsând însă la o parte îmbunătățirile neîndeplinite încă, 
totuşi lucrarea Domniilor-Vostre merită să vă atragă în- 

delunga vecunoscinţă a ţării. 
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Prin legea clerului mirân, aţi completat opera legiuito- 

rului de la 1872 şi, dând bisericii mijlocele de cară aveă 
nevoe ca să-şi îndeplinâscă înalta şi sfinta ei misiune, aţă 

resolvit una din cestiunile cele mai însemnate ale orga- 

nismului nostru social, una: din costiunile pe care de mai 

multă vreme interesele permanente ale religici şi ale ţării 

cereaii să o vadă -hotărită. 
Prin legile învăţămîntului primat şi învăţământului pro- 

fesional, aţi realisat în parte reforma învăţămîntului nostru, 

căcă aţi asigurat şi răspândirea culturei în straturile cele 

mai adîncă ale ţării şi îndrumarea nouelor generaţiuni către 

acele ocupaţiuni cari contribuese mai mult la crescorea şi 

îmbogățirea naţiunii. 
Prin votarea legii sanitare şi a legii. relative la toeme- 

lele agricole, aţi continuat opera de reforme destinate a îm- 

bunătăţi s6rta poporaţiunii n6stre rurale, operă pe care 

cu atâta rivnă aţi început-o în sesiunile trecute; iar prin 

legea gendarmeriei rurale, aţi dat acelei poporaţiuni si- 

guranţa aşă de trebuitâre pacinicei ei desvoltări. 

Modificând legea de constatare şi percepere a contribu- 

ţiunilor directe, menită a aduce o mai mare dreptate în așe- 

zarea impositelor, legea comptabilităţii şi legea organisării 

Ministeriului de Finanţe, aţi dovedit încă odată nestrămu- 
tata D-Vâstre hotărîre de a face ca finanţele ţării să r&- 

mână tot-deauna în bună rîndudlă. Cea mai netăgăduită 

dovadă a bunei lor stări actuale este, de sigur, votarea la 
timp a unui budget, în care cheltuelile Statului ai sporit 

cu mai mult de 5%, fără ca echilibrul budgetar să tie sdrun- 
cinat, fără a cere ţării nouă sacrificii. 

In dorinţa D-Vâstre de a asigură interesele economice 

ale ţării, garantând atât exportul cât şi industria nostră 

născândă, aţi inaugurat opera încheierii unor convenţiuni 

comerciale, cari ne dau stabilitatea relaţiunilor n6stre eco- 

nomice stabilite, fără de cari nică comerciul nică industria 

nu pot propăşi. 

Interesele comunelor nâstre n'ai fost uitate. Pentru a le 

da putinţă de a-şi creă nouă resurse şi a aduce ordinea şi 

metoda într'o materie în care lipsiai, aţi votat legea maxi- 

mului taxelor comunale cu acea hotărîre care este datoria, 

“cinstea şi cuvîntul de a fi al regimului parlamentar. 
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teformând legea rocruţării, reorganisând cavaleria şi asi- 
gurând formarea cadrelor de sub-ofiţeri, aţi îndeplinit unele 
din lipsele de căpetenie ale armatei și aţi continuat ast-fel 
acel șir de îmbunătăţiri menite a o face să răspundă cât 
mai mult la aşteptările nâstre. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Bucuria adîncă şi generală cu care ț6ra întrâgă a primit 
pe scumpa Mea nepâtă, dovadă netăgăduită a credinţei şi 
devotamentuluiiubitului Mei popor pentru Mine şi Dinastie, 
ale cărei destine sunt aşă de strîns şi pentru vecinicie le- 
gate de destinele naţiunii române, a încăldit inima Mea 
şi M'a făcut să văd încă odată că țera scie să preţuâscă 
munca fără de preget, pe care de 27 ani am adus-o prinos 
pe altarul ei. 

Domnilor Senatori, | 
Domnilor Deputaţi, 

In vi6ţa unei ţări care merge înainte, opera de reforme 
nu este nici odată isprăvită; muncea D-Vâstre de agi are 
nevoe de munca D-Vâstre de mâne. 

In numele Meit şi al țării, vă mulţumesc. 
Eu declar închisă sesiunea extraordinară a Corpurilor 

legiuitâre. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne, 
L. Catargiu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comereiului 
şi Domeniilor, P. P. Carp; Ministrul Afacerilor străine, Al. La- 
hovari; Ministrul Finanţelor, M. Germani; Ministru de Jus- 
tiţie, Al. Marghiloman; Ministrul de Resbel, General I. La- 
hovari; Ministrul Luerărilor publice, C. Olănescu; Ministrul 
Cultelor şi al Instrucțiunii publice, Tache lonescu. 

Bucuresci, 20 Mai, 1893. 

Maiestatea Sa Regele, însoțit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, asistă pe platoul de la Cotroceni la experienţe 

„Cu un noi proiector foto-electrie pentru serviciul forturilor. 
La Palat se face investitura I. P. S. Sale Metropolitului Pri- 
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mat Ghenadie cu ceremonialul obicinuit. Maiestatea Sa Regele 

adres6ză cu acâstă ocasiune IL. P. S. Sale următârele cuvinte: 

Incredinţez Inalt Prea Sfinţiei Tale toiagul archipăsto- 

resc, spre a te învesti Metropolit al Ungro-Vlachiei și 

Primat al României. 

Inalt Prea Sfinția Ta, fiind ridicat la cea mai înaltă treptă 

a sfintei biserici autocefale române, cu vie mulțumite ţi-am 

înmânat, tocmai în diua Sfinţilor Imp&raţi Constantin și 

Elena, când Metropolia prăznuesce hramul săi, toiagul 

archiepiscopal, ca să oblăduesci cu dragoste și îngăduință 

turma ce-ţi este încredințată. 

Inalt Prea Sfihția Ta ești al treilea Metropolit al Ungro- 

Vlachiei și Primat al României ales de marile adunări 

după legea organică, prin care sa restabilit biserica pe 

temeliile canonice, păstrând şi vechile datine ale țării. 

Sunt mindru că sub Domnia Mea sa așezat statornic 

Episcopatul și sa îmbunătăţit, în sfirșit, starea clerului 

miren, asigurându-se tot de-odată și viitorul s&u. 

Măgulit poți fi Inalt Prea Sfinţia Ta că glasul popo- 

rului și încrederea fraților tăi în Christos te-ai desemnat 

a ocârmui, ca Președinte al Sinodului, trebile bisericesci. 

Acestă mare şi vrednică sarcină va mângâiă pe Inalt Prea 

Sfinția Ta că părăsesci acum frumosa Episcopie de Argeș, 

pe care ai păstorit-o 18 ani cu blândețe și cumințenie și 

unde ai avut fericirea a târnosi cel mai falnic monument 

religios, reînviat din cenușă în totă strălucirea sa. 

Te mai poți mîndri, Inalt Prea Sfinte Părinte, de a fi 

urmașul atâtor Metropoliţi mărinimoși, cari ai ridicat scau- 

nul archiepiscopal al Ungro-Vlachiei prin evlavie și eru- 

dițiune, dându-i un renume care a străbătut peste hotarele 

țării. Neuitat a rămas numele lui Antim, care, în fericitele 

vremuri ale lui Constantin Basarab, a fost plin de grijă
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pentru sfinta biserică și care a încăldit .pe fiii săi sufle- 
tesci cu cuvintare mișcătâre și cu înv&țătura evangelic€- 
scă, răspândite de el însuși în mai multe limbi în tot 
R&săritul. Didachiile sale sunt încă astădi pilde frumâse 
de cugetări adinci și sfaturi duhovnicesci pentru ierarchi 
şi slujbași ai bisericii. Păstrăm și o amintire recunoscătâre 
Metropolitului Grigorie II. Tălmăcirea sub vlădicia sa a celor 
dou&-spre-dece Minee, cari se retipăresc astădi, a deschis 
drept-credincioşilor un isvor bogat de mângâiere și de 
inălțare de suflet. Episcopul Chesarie de la Rimnic dice 
de acest vrednic Archiepiscop, în precuvintarea sa a Mi- 
neelor: «Păstorul Ungro-Vlachiei, pe care vecul de acum 
şi-l socotesce și e de cinste şi patria sa se fălesce cu el 
ca o pod6bă». 

Nu ME îndoesc că vei păși, Inalt Prea Sfinte Părinte, 
pe urmele acestor însemnați Metropoliţi, cari ati desfășu- 
rat atâta rivnă și osirdie spre a întări credința în inima 
poporului. | 

Suindu-te acum pe scaunul metropolitan ai Ungro- 
Vlachiei, Inalt Prea Sfinţia Ta poți fi sigur de tot spri- 
jinul Mei; din adincul sufletului îţi doresc mulți ani de 
stăpânire și ca Dumnedei să te conducă și să te lumi- 
neze în sfinta ta chemare. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand plâcă la Iaşi, pen- 
îru a representă pe Maiestatea Sa Regele la punerea petrei 
fundamentale a noului palat al Universităţii. Cu acâstă oca- 
siune, Alteța Sa Regală adresâză corpului profesoral univer- 
sitar din Iaşi următârele cuvinte : 

Domnule Rector, 

Domnilor Profesori, 

Sunt fericit că Maiestatea Sa Regele, prea iubitul mei 
unchii, n'a însărcinat ca, în numele Lui, să preşed acâstă 

serbare naţională. 
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Este o adevărată sărbătâre, veri de câte-ori se ridică 

sait se sporesce un așezămînt de cultură; sărbătorea însă 

este îndoită pentru noi, când ea se face în a doua capi- 

tală a ţării, în orașul în care nădăjduim că de aci înainte 

ne vom put6 găsi adesea; în orașul care, spre îndeplinirea 

ursitei n6mului românesc, jertfit-a de sigur din interesele 

sale. 

Jertfa însă nu a făcut Iaşii mai puţin priincios ca să fie 

şi cl un centiu de viâţă sufletâscă a României. Dimpo- 

trivă. Adevărat oraş universitar, în el se pâte întemeiă 

acea lume de gândire curată şi senină, în care mintea 

omenâscă, vecinic însetată după lumină, clădesce, pentru 

ca iar să clădâscă, măreţele concepţii cari sunt podba 

cea mai scumpă a n6mului omenesc. 

Universitatea, al cărei falnic palat îl înălțăm astădi, este 

dejă un vechii aşezămînt în acâstă ţâră. Fără a mai aminti 

începuturile, pe cari ar trebui să le r&scolim în t6tă istoria 

vremurilor trecute, sunt 60 ani acum de când ea a fost de- 

săvîrşit alcătuită cu caracterul de învăţămînt superior și 

general, pe care de atunci încâce nu Pa mai perdut. 

De sigur, nu clădirea, oră-cât de mărâţă, face meritul 

unei şcâle. Munca încordată şi dragostea adevărului, acea 

flacăre nemistuită care însufleţesce pe şcolar şi pe învă- 

țător, au făcut să 6să descoperiri minunate şi frumuseți 

neperitâre din cele mai smerite locaşuri. Dar în vremurile 

n6stre şi cu desvoltarea sciinţelor experimentale, clădirea, 

clădirea înzestrată cu tâte trebuinci6sele sciinţei, are şi ea 

partea ei însemnată în răspândirea şi propăşirea culturei. 

Gândul dea înălţă acestei Universităţi un palat vrednic 

de dînsa nu este nou. La întruparea lui at lucrat multe 

sîrguinţe, multe bune-voinţe. Astăgi el se făptuesce şi 

diua, în care năd8jduim să sărbătorim desăvîrșirea lui, 

nu este departe. 

Regele este sigur că din acest palat, în care se vor des- 

pică tainele sciinţei și se vor propovădui cu înţelepciune 

adevărurile neperitâre, cari sunt temelia neclintită a Sta- 

tului, tâte împodobite cu acel cald patriotism, fără de care 
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vi€ţa nu are preţ, vor eşi nouăle generaţiuni oţelite pen- 
tru marea menire dăruită acestei țări, 

Cu nouăle generaţii, într'o gi, — şi rog pe Cel A-Tot-Pu- 
ternic ca acea qi să vină cât mai târgiti,— voii av6 şi eu 
să aduc prinosul mei de muncă pentru întărirea, înălţarea 
şi propăşirea scumpei n6stre Românii. 

, 
Se înmormîntâză la cimitirul Şerban-Vodă Generalul 1. Em. 

Florescu. 

Se promulgă modificările la legea tocmelelor agricole. 
Maiestatea Sa Regele însoţit de Alteța Sa Regală Principesa 

Maria, visitâză mănăstirea Cernica. 
Maiestatea Sa Regele, inspectâză șcâla de răsboiă. 
Se modifică legea constatării şi perceperii contribuţiunilor 

directe. 
Maiestatea Sa Regele visitâză șc6la normală de institutori. 
Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod. 
Se deschide Guvernului un credit de 7.000.000 lei pentru tran- 

sformarea podurilor căilor ferate. 
Se promulgă legea clerului mirân şi a seminariilor. 
Se promulgă legea asupra maximului taxelor şi contribuţiu- 

nilor comunale. 

Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 
nand asistă la examenele Conservatoriului de musică și de- 
clamaţiune. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand, inspectâză pe poligonul de la Cotroceni regimen- 
tele Michaiu-Vitezul Nr. 6,4 Ilfov Nr. 21 și 3 Dîmboviţa No. 22. 

Maiestatea Sa Regele, împreună cu Alteţele Lor Regale Prin- 
cipele Ferdinand şi Principesa Maria, asistă la serbarea 
societăţii Furnica. 

Se promulgă convenţiunea de comerciii încheiată cu Au- 
stro-Ungaria la 6 (18) Aprilie 1893. 

Curtea Regală iea reședința la Sinaia. 
Se promulgă modificările legei sanitare. 
Arangiamentul comercial provisoriu cu Germania se prelun- 

gesce până la 19 (31) Decembre 1893. 
Reiehstagul german votâză legea militară. | 
Diarele din capitală publică adrese de simpatii către Comi- 

tetul naţional din Transilvania, subscrise de mai multe mii de 
cetăţeni din capitală şi din provincie. 

Curtea Regală română iea doliă de 21 dile pentru încetarea 
din viâţă a Marelui-Duce de Coburg-Gotha. 
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Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principesa 
Maria, inspectâză batalionul 1 de vînători, care pentru prima 
Gră este presentat la inspecţiune de către noul săi comandant, 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand. | 

Alteța Sa Regală Principesa Victoria de Marea-Britanie și 
Irlanda sosesce la Castelul Peleș. 

Maiestatea Sa Regele plâcă la Coburg şi Neu-Wied. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Coburg, unde e întîmpinat 

de Alteța Sa Imperială Ducesa de Edimburg. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Neu-Wied, unde e întîmpinat de 

Maiestatea Sa Regina și de Alteța Sa Principesa-mamă de Wied. 
In castelul Segenhaus se serbâză, în presenţa Maiestăţilor Lor 

Regelui Carol și a Reginei Elisabeta, a Alteţelor Lor 'Princi- 

pesei-mame, a Principelui și Principesei de Wied, întâia îm- 
părtăşire a tinerilor Principi Wilhelm şi Victor de Wied. 

Maiestatea Sa Regele plecă din Neu-Wied la Umkireh, pentru 

a vede pe Augusta Sa mamă, Alteța Sa Regală Principesa Io- 
sefina de Hohenzollern. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Umkireh la Ragaz, pentru a 

face o cură. 
Maiestatea Sa Regele plâcă din Ragaz, se opresce puţin la 

castelul Weinburg și de aci se îndreptâză către ţâră. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Sinaia. 

La serbarea aniversară a luării Griviței, Maiestatea Sa Re- 
gele răspunde urărilor înaltului cler prin următârea tele- 
gramă din Sinaia: 

Forte mișcat de urările, ce-Mi faceți pentru reîntâr- 

cerea Mea în ţeră și cu prilejul dilei de 30 August, 

v& mulțumesc din tot sufletul, rugând cerul ca glasul 

sfintei biserici să pătrundă cât mai adinc în inima po- 

porului, spre întărirea și înălțarea scumpei n6stre patrii. 

CAROL. 
Se promulgă legea gendarmeriei rurale. 
In toastul rostit la prândul dat în Boros-Sebes, unde se află 

cu ocasiunea manevrelor, în diua onomasticei Țarului, Impă- 
vatul Austriei numesce pe Impăratul Rusici «amic credincios». 

Se încep manevrele mari austriace, la care asistă și Impă- 
ratul Germaniei. 

Alteța Sa Imperială Ducesa de Saxa-Coburg-Gotha, Du- 
cesă de Edimburg, împreună cu fiicele sale, Alteţele Lor Re- 
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gale Principesele Victoria, Alexandra și Beatrice, sosese 
la Castelul Peleş. 

Intre Impă&ratul Germaniei și Principele de Bismarck se face 
un schimb de depeși, care pune capăt încordării din trecut. 

La Buşteni se serbâză hramul bisericii Domnesci, la care 
serbare asistă Alteța Sa Imperială Ducesa de Coburg cu fii- 
cele sale, Alteţele Lor Regale Principesele Vict oria, Alexan- 
dra și Beatrice. 

Maiestatea Sa Regele, Alteța Sa Imperială Ducesa de Co- 
burg și Alteţele Lor Regale Principesele Victoria, Alexan- 
dra şi Beatrice visitâză băile de la Slănic. 

Maiestatea Sa Regele, Alteța Sa Imperială Ducesa de Co- 
burg și Alteţele Lor Regale Principesele Victoria, Alexan. 

"dra și Beatrice sosesc la Bucuresci pentru o di şi visit6ză 
Ateneul, Museul naţional, biserica Stavropoleos, biserica Dom- 
niţa-Bălașa, Metropolia și Palatul de la Cotroceni. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Tecucii, pentru a asistă la 
manevrele de cadre. La prânqul din Tecuci, Maiestatea Sa ros- 
tesce următorul toast: ! 

Tecuciul are demult strînse legături cu armata. Este 
aprope un sfert de vec, când orașul eră un centru militar 
prin tabăra de la Furceni. 

Astădi, sunt tocmai 11 ani de când am petrecut câte-va 
dile, cu ocasiunea marilor manevre, în mijlocul D-Vâstre, 
primit atunci, ca și acum, cu cea mai mare căldură. 

În curind, o garnisOnă însemnată de cavalerie va aduce 
aci o nouă vicță. 

Ast-fel, orașul vostru a crescut şi se desvoltă împreună 
cu armata. 

Sunt fericit că, sub Domnia Mea, Tecuciul s'a ridicat 
și a prosperat și că cetăţenii Imi arată recunoscința lor, 
intimpinându-Mă tot-deauna cu dragoste și bucurie. 

Mulțumindu-v& pentru bunele urări ce-Mi exprimați, 
închin acest pahar pentru viitorul orașului și în sănătatea 
locuitorilor lui! 

După terminarea manevrelor, Maiestatea Sa Regele visitâză 
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la Tecuciii gimnasiul, ședlele de băeţi Nr. 1 şi 2 şi tribunalul. 

La banchetul oferit de cetăţeni, Maiestatea Sa rostesce urmă- 

torul toast: 

Sunt tot-deauna fericit când pot fi impreună cu armata 

pe câmpul de manevre, locul cel mai priincios spre a ju- 

decă dacă ostașul este pregătit pentru mindra sa chemare. 

Din nenorocire, împrejurări neprevădute ai împedicat 

de câţi-va ani marile concentrări de tâmnă, așă de ne- 

cesare pentru desvoltarea nâstră militară şi cari trebue 

să fie privite de corpul ofițeresc ca răsplata muncei sale 

în cursul anului. 

Salutăm dar cu vie mulțumire școla practică, ce am 

făcut în dilele acestea cu cadrele trupelor. 

Acestă întrunire militară a fost o mică despăgubire pen- 

tru suspendarea manevrelor și tot de-odată o mare plă- 

cere, fiind-că M& pot găsi adi în mijlocul D-Vostre. 

Urând ca să ne întîlnim anul viitor împreună cu trupa 

pe câmpul de manevre, ridic acest pahar în onorul ar- 

matei şi în deosebi în sănătatea ofițerilor Corpurilor II 

și III de armată. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Tecuciii la Galaţi, oprindu-se 

la Bărboși, unde inspoctâză fortificaţiunile. La Galaţi, Maiestatea 

Sa visit6ză dockurile, arsenalul flotilei, liceul, spitalul militar, 

şe6la de meserii, spitalul Elisabeta, șo6la normală şi Curtea de 

apel. La dejun, Maiestatea Sa rostesce următorul toast: 

Vii tot-deauna cu o mare bucurie în mijlocul D-Vâstre. 

Astă dată însă am avut o deosebită dorință a visită 

Galaţi, aflând că, prin ivirea cholerei, orașul a trecut prin 

timpuri grele și că comerciul stii a fost jignit. 

Sunt adînc mişcat că, cu tâte aceste, Gălăţenii Mi-ai 

făcut o primire atât de strălucită și de căldurosă, pe care 

Mi-o voiii aminti-o tot-deauna cu o adevărată plăcere. 

Am multă spreranță că călătoria Mea prin marile nostre 
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porturi va contribui, ca încrederea să renască și ca aface- 
rile să reieă un noi avint. 

Asigurându-vă că voii păstră și în viitor cel mai viă 
interes pentru desvoltarea şi propășirea Galaţilor, cari Mi-ati 
dat atâtea dovedi de dragoste și de devotament, vă mul- 
țumesc din suflet de bunele vâstre urări și de frumâsa 
întimpinare ce Mi-aţi făcut, și închin acest pahar în să- 
nătatea orășenilor, dorindu-le tote fericirile. 

După am6gă, Maiestatea Sa, imbarcându-se pe încrucişătorul «Elisabeta», sosesce la Brăila, unde rostesce la prând următorul 
toast: 

Am luat cea mai vie parte la tote grijile, prin cari Brăila 
a trecut în timpul cholerei, care a lovit în comerciul săi. 

Atunci, deşi departe de țeră, cugetările Mele erai în 
mijlocul D-Vâstre, urmărind de aprope greutăţile ce orașul 
a străbătut, 

Astădi, sunt fericit că am putut reveni la Rrăila, care 
Mi-a dat de atâtea ori dovedi de dragoste și de devo- 
tament și care M'a primit cu atâta entusiasm. 

„ Doresc din suflet ca visita Mea să aducă o îndreptare 
în comerciă, fiind sigur că el va luă o desvoltare neaș- 
teptată, prin îmbunătățirile făcute în amindou& porturile, 
și mai ales prin instalarea dockurilor și întrepositelor, ce vor 
înlesni și grăbi tote transacțiunile. 

Mulţumindu-vă de căldursele vâstre urări, ridic paharul 
Meit pentru prosperitatea Brăilei ȘI în sănătatea orășenilor. 

După ce visiteză la Brăila casarma artileriei, arestul pre- 
ventiv, liceul rea], biserica Cuvi6sa Paraschiva, palatul admi- 
nistrativ și gimnasiul clasic, Maiestatea Sa Se întârce la Sinaia. 

Alteța Sa Regală Principesa Moșştenitre Maria nasce în Ca- 
stelul Peleș (Foişor) un Principe, căruia i se dă nnmele Carol, 

Alteţele Lor Regale Principesele Victoria, Alexandra și 
Trel-deci de ani de Domnie, II. 

24 
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Beatrice de Marea-Britanie și Irlanda plâcă din Sinaia la 

Coburg. 
Se promulgă legea comptabilităţii publice. 

Maiestatea Sa Regele adreseză Președintelui Consiliului de 

Ministri următOrea scrisre: 

Scumpul Mei Preşedinte ul Consiliului, 

Fericita nascere a unui Principe în Casa Nâstră înde- 

plinesce o dorință scumpă inimii Nostre. Indoit de mare 

insă Ne-a fost bucuria, când am vădut cu ce căldură ea 

a. fost împărtășită de întregul popor român. Din tâte păr- 

ţile țării, numerâse adrese de - felicitări Ne-aii mărturisit 

în adevăr mulțumirea sufletescă, cu care s'a primit vestea 

acestui însemnat eveniment. Neputând mulțumi fie-cărui 

în parte, după cum am dori, îndeplinim o dulce îndatorire 

rugându-vă, scumpul Mei Președinte al Consiliului, a ex- 

primă autorităților, diferitelor instituțiuni și societăți, ca și 

tuturor persânelor private, Domni și Dâmne, din partea 

Noâstră și din partea Princip elui și Principesei României, 

cât suntem de mișcaţi și recunoscători pentru acestă nouă 

și scumpă dovadă de dragoste, cu care poporul român 

scie a iîncunjură pe familia sa Domnitore în dilele de fe- 

ricire, ca și în cele de restriște. 

Facă bunul Dumnedeă ca frumosele urări, ce s'au adus 

în jurul legănului Principelui noă născut, să se îndepli- 

nescă, spre binele și mărirea scumpei nostre țeri. 

„ Primiţi, scumpul Mei Președinte al Consiliului, încredin- 

țarea afecțiunii ce vE păstrez. 

Castelul Peleş, în 3 Octombre 1893. 

| CAROL. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 

Ministeriul austriac Taaffe demision6ză. 

In presenţa Maiestăţilor Lor Regelui și a Reginei, a Alteţei 

Sale Imperiale Ducesei de Coburs, a Alteţelor Lor Regale
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Principelui şi Principesei României, se face în sala cea mare 
a Castelului Peleș, de către I. P. S. Sa Metropolitul Primat, 
botezul Prineipelui Carol. Nașii sunt: Maiestăţile Lor Regele 
şi Regina, Alteța Sa Regală Ducele şi Alteța Sa Imperială Du- 
cesa de Coburg-Goth a, Alteţele Lor Regale Principele şi Prin- 
cipesa Leopold de Hohenzollern şi Alteța Sa Imperială 
Marea-Ducesă Xenia a Rusiei. 

Alteța Sa Imperială Ducesa de Coburg plâcă din Sinaia şi 
se întârce în Germania. 

Se inaugurâză de către d-l [. Kalinderu, administratorul 
Domeniilor Cor6nei, șe6la rurală din comuna Macleiu (Mălini), 
clădită eu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui. 

Comitele Kâlnok y, Ministrul Afacerilor străine al Austro- 
Ungariei, e primit în audienţă de Regele Italiei la Monza. 

Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Astădi, mai mult decât oră-când, Mă8 simt fericit de a 
Mă găsi în mijlocul Representaţiunii naţionale. 

Căsătoria iubitului Meit nepot a fost bine-cuvîntată de 
Providenţă. Nascerea pe pămîntul României a tînărului 
Principe Carol a strîns şi mai mult puternicele legături, 
cari unesc Dinastia Mea cu sârta acestei ţări şi asigură 
pentru vecie viitorul ei. 

Cu acest prilegiă, am avut mulțumirea să constat încă 
odată cât de adînc înfipte în inimile naţiunii sunt dra- 
gostea şi credinţa către 'Tron. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Şi anul acesta putem constată cu o vie mulţumire că 
tâte Puterile proclamă, în ori-ce împrejurare, voinţa lor 
nestrămutată de a păstră lumii nepreţuitele binefaceri 
ale păcii. 

Ţera n6stră trebue să se fericâscă de aceste solemne 
declaraţiuni, cari, asigurând liniştea Europei, ne permit 
să lucrăm la desvoltarea nâstră pe tâte căile progresului. 
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Politica României fiind şi dînsa călăuzită de aceeaşi do- 

rinţă, raporturile nâstre cu t6te Puterile sunt amicale şi 

pe deplin satisfăcătâre. 

Puteţi dar, fără altă preocupare, urmări şi desăvirși 

opera de reforme, cu care v'a însărcinat acum doi ani 

încrederea naţiunii şi pe care cu atâta rîvnă şi cu atâta 

succes aţi realisat-o în parte în sesiunile precedente. 

Pe lângă proiectele de legi presentate dejă D-V6stre de 

către Guvernul Meii şi cari, din lipsă de vreme, ai fost 

amânate pentru est-timp, nevoile mereii crescânde ale 

vieţei nâstre de Stat cer de la luminatul D-Vâstre patrio- 

țism să cercetaţi şi nouă măsuri, menite a desăvîrși lucra- 

rea întreprinsă de D-Vâstre. 

Pentru a completă reforma administrativă, Guvernul 

Mei va supune deliberărilor D-Vâstre legea electorală co- 

munală şi legile asupra organisării comunei rurale şi asu- 

pra poliţiilor; iar pentru a întregi reforma şedlei, aşă de 

bine începută, legea asupra învăţămîntului secundar şi 

superior. 

Mai multe legi privitâre la lucrările n6stre publice se 

află în deliberarea D-Vâstre din sesiunea trecută. Guver- 

nul Meu va sfirşi acâstă lucrare, depunând un proiect de 

lege asupra regimului apelor şi un altul asupra r&ăspun- 

derii întreprindătorilor în cas de accidente. 

Ministeriul Justiţiei vă va presintă legea modificătâre a 

cărţei a treia din Codul de comertciii, legea de organisare 

a Ministeriului şi legea de expropriaţiune pentru causă 

de utilitate publică. 
Desvolţarea produeţiunii actuale a ţării şi deschiderea 

de nouă isvâre de avuţie a fost constanta preocupare a 

Guvernului Mei. In scopul acesta, Ministeriul de Domenii 

vă va cere modificarea legii silvice şi va îndeplini pre- 

scripţiunea Constituţiunii care pune cu drept cuvînt legea 

minelor între legile obligatorii. Şi una și alta din aceste 

două legi vor căută să împace interesele generale cu cel 

mai scrupulos respect al drepturilor private. 

Situaţiunea. favorabilă, la care ait ajuns finanţele Sta- 

tului în anii din urmă, se menţine tot atât de satisfăcă- 

i6re. 

Esereiţiul trecut 1892-93 s'a soldat cu un oscedent. de
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peste trei miliâne, fără să fi fost nevoe de a se atinge re- 
sursa extraordinară de 3.887.000 lei din escedent, prevă- 
dută în budgetul respectiv, şi Ministrul Mei la Departa- 
mentul finanţelor vă va supune cuvenitele propuneri pentru 
întrebuințarea sumelor de cari dispune astădi tesaurul 
public din escedentele succesive ale eserciţiilor închise. 

Incassările primelor șâse luni ale anului budgetar cur- 
g&tor at întrecut și est-timp ovaluaţiunile corespungătore 
ŞI este dar probabil că şi acest cserciţiii sc va încheiă 
în aceleaşi bune condițiuni. 

Aceste resultate permit ca budgetul pe 1894-1895, care 
este dejă pregătit, să se presinte cchilibrat numai cu mij- 
loce normale, fără adaus de iîmposite sait mijl6ce extra- 
ordinare, cu tote că am avut a face faţă trebuinţelor ce 
isvorăse din punerea în aplicare a reformelor dejă votate 
de Corpurile legiuitre în diversele ramure ale adminis- 
traţiunii publice. 

Mulțumită reformei sistemului nostru monetar şi a con- 
solidării valutei, săvîrşite cu succes la momentul oportun, 
ț6ra n6stră s'a găsit la adăpost de perturbaţiunile ce a 
provocat în alte ţări crisa argintului. 

Creditul Statului român este bine întemeiat şi fluctua- 
țiunile neînsemnate, ce s'aii ivit în urmă în cursul efec- 
telor n6stre, îşi aii sorgintea în cause cu totul străine de 
situaţiunea n6stră finanţiară. 

Proiectele relative la modificarea legii licenţelor şi la 
revisuirea legii patentelor sunt gata a se supune Domni- 
ilor-Vstre, spre a fi luate în deliberare împreună cu pro- 
iectele rămase nevotate din sesiunea precedentă, comple- 
tând ast-fel succesiv opera întreprinsă pentru reformarea 
sistemului şi organisării n6stre finanţiare. 

Esperienţa făcută cu noul tarif vamal şi trebuinţa de a 
asigură produselor n6stre agricole pieţele cele mari de 
consumaţiune ale Europei ne impun o modificare parţială 
a acestui tarif, modificare însă care nu va atinge întru ni- 
mic protecţiunea industriei naţionale. 

Studiând convenţiunea încheiată de Guvernul Mei cu 
Imperiul German şi care va fi supusă deliberărilor Domni- 
ilor-Vâstre, vă veţi convinge că am isbutit să lărgim de- 
bușeurile producţiunii nâstre agricole, fără a știrbi câtuşi 
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de puţin protecţiunea pe care tariful autonom o acordă 

industriei n6stre. 

Armata este pe aceeași cale de propăşire ca și în anii 

din urmă. 'Ţâra se pâte cu încredere răzimă pe dinsa. Un 

simţemînt de prudenţă ne-a făcut în anul acesta să su- 

primăm concentrările și manevrele de tâmnă, aşă de ne- 

cesare instrucţiunii ei; experiența a dovedit însă îndestul 

că, pe viitor, în aceleaşi împrejurări, nu va mai fi nevoe 

a face un asemenea sacrificiul. 

Reforma Codului penal militar şi a legii de organisare 

a Statului-major general vor fi supuse în sesiunea ac- 

tuală studiului Domniilor-V 6stre. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Țâra aştâptă de la Domniile-Vâstre desăviîrşirea înţe- 

leptelor reforme, cărora le-aţi închinat dejă neobosita Dom- 

niilor-Vâstre muncă. Lucrând ast-fel, veţi fi şi în sesiunea 

actuală la aceeaşi înălţime, şi nu M& îndoesc că opera le- 

gislativă a acestei Adunări va rămân6 una din cele mai 

însemnate ale vieţei n6stre parlamentare şi va constitui 

o pagină memorabilă -în analele României. 

Dumnedeii să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V 6stre. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor și Ministru de Interne, 

L. Catargiu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comeroiului 

şi Domeniilor, P. P. Carp; Ministrul Afacerilor străine, Al. 

Lahovari; Ministrul de Finanţe, M. Germani; Ministrul de 

Justiţie, Al. Marghiloman; Ministrul de Resbel, General 

IL. Lahovari; Ministrul Lucrărilor publice, C. Olănescu; 

Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice, Tache Ionescu. 

Bucuresci, 15 Noembre 1893. 

Se supune Camerei din Pesta proiectul de lege pentru intro- 

ducerea căsătoriei civile în Ungaria. 

Cu oeasiunea discuţiunii Adresei la Mesagiii, senatorul Di- 

mitrie A. Sturdza desvoltă în Senat cestiuinea naţională. 

Se promulgă legea pentru creare de şcâle de către judeţe 

și comune, 

R
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Convenţiunea comercială germano-română e primită de Reich. Dec. 1 (13) 

stagul german. 

Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. > 2 (14) 
La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: » 3 (15) 

Domnule Președinte, 

Domnilor Senatori, 

Sunt tot-deauna fericit, când primesc din partea Sena- 
tului expresiunea sentimentelor sale de dragoste şi de 
credință. Astădi însă, mai mult decât ori-când, inima Mea 
este plină de bucurie, vădând iubirea cu care representan- 
ţii națiunii inconjoră familia Mea, care prin noul vlăstar 
sădit pe acest pămint și-a întărit și mai temeinic legă- 
turile sale cu scumpa nâstră Românie. Dacă acest feri- 
cit eveniment se pote privi de generaţia actuală ca o r&s- 
plată a lungilor sale stăruințe întru conservarea operei na- 
ționale, el se presintă pentru generaţiile viitâre ca o che- 
zășie plină de speranțe. 

Legile însemnate, ce se vor supune desbaterilor Sena- 
tului, deschid și în sesiunea acesta un câmp întins acti- 
vității D-Vâstre. Sunt convins că, însuflețiți de dorința 
binelui obștesc, veți da Guvernului Mei un sprijin înțe- 
lept, pentru a duce mai departe opera începută, adecă: 
îmbunătățirea legislațiunii și desvoltarea. forțelor produc- 
tive ale țării. 

Plin de încredere in patriotismul încercat al Senatului, 
nu ME îndoesc că el va lucră cu rivnă și bărbăție la în- 
plinirea acestei înalte misiuni. Cât pentru Mine, condus 
fiind numai de simțemintul datoriei, singura Mea țintă, 
ca și singura Mea dorinţă, este de a așeză Statul român 
pe temelii neclintite, cari să asigure viitorul său. 

VE mulțumesc, Domnilor Senatori, din tot sufletul; în 
numele Reginei și al Mei, precum și în numele Princi-
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pelui Moștenitor și al Principesei Maria, pentru căldur6- 

sele urări ce Ni le aduceţi; ele ne sunt scumpe și gă- 

sesc în inimele Nostre un adinc răsunet de recunoscință. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand și Principesa 

Maria ai României plecă la Coburg împr eună cu Alteța Sa 

Principele Carol. 
Generalul Cernat încetâză din vi6ţă la Nizza. 

“La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele răs- 
punde: 

Domnule Preşedinie, 

Domnilor Deputaţi, 

Cu vie mulțumire am ascultat Adresa Camerei De- 

putaţilor şi primesc, cu deosebită recunoscință, asigură- 

rile sale de dragoste și de credință, cari Îmi sunt fârte 

preţiose. 

Sentimentele de bucurie, ce Corpurile legiuitâre Ne-aii 

arătat cu atâta căldură cu prilejul nascerii Principelui 

Carol, Ne sunt o nouă și șcumpă mărturie despre bucu- 

ria ţării întregi. Acestă manifestaţiune unanimă ME va în- 

demnă și mai mult de a împlini datoriile Inaltei Mele che- 

mări; ea este tot de-odată și o frumâsă r&splătire a mun- 

cei nepregetate ce am închinat fericirii și măririi scumpei 

nâstre patrii. 

Dorința, de care sunteți însuflețiți, de a îndreptă tâtă ac- 

tivitatea D-Vâstre spre consciinți6sa îndeplinire a însem- 

natei sarcine, ce vă este încredințată, nu pâte da decât 

râde folositâre pentru propășirea țării și întărirea bunei 

sale stări economice, căci numai acele State pășesc îna- 

inte pe calea desvoltării, cari sunt cârmuite cu prevedere 

şi hotărire. Nu M& îndoesc dar, că și sesiunea acesta va 

asigură un adevărat progres și va r&spunde ast-fel aștep- 

tărilor naţiunii. 

Urarea D-Vostre, de a M& vede incă mulți ani con- 
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ducend destinele României, încunjurat de încrederea na- 
țiunii întregi, M'a mișcat adiric şi v& mulțumesc din su- 
flet pentru tote dovedile de dragoste, ce arătați Reginei, 
Principelui moștenitor și Principesei Maria, cari de-apuru- 
rea sunt pătrunși de simțemintele cele mai calde pentru 
țera n6stră. 

Se modifică tarifa generală a drepturilor de vamă. 
Se publică convenţiunea comereială încheiată cu Germania 

la 9 (21) Octobre 1893. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 

Maria ai României plâcă de la Coburg la Neu-Wied, de unde 
se întore după două ile iarăşi la Coburg. 
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Maiestatea Sa Regele adresză armatei următorul Înalt Ordin 

de di: 

Ostuşi, 

Anul cel noii sosind, pe voi vE găsesc tot credincioși 

apărători ai ţerii și ai Tronului, iar pe Mine mindru că sunt 

Căpetenia vOstră. 

Insuflețiţi de stinta-vE datorie și Eu sigur fiind că în 

ori-ce împrejurare veţi r&spunde la înalta vâstră chemare, 

sprijiniți-vE tot-deauna pe îngrijirea și dragostea Mea 

Ofițeri, sub-ofițeri și soldaţi, v& urez ani mulți și fericiți! 

CAROL. 

Dat în DBucuresci, la 1 Ianuarie 1994. 

La felicitările înaltului cler, ale Consiliului de Ministri și ale 
Inaltei Curți de Casaţiune și de Justiţie, Maiestatea Sa răspunde: 

Am început anul noi prin a îndreptă întâiul nostru gând 

către Dumnedei, rugându-l să bine-cuvinteze și să ocro- 

tescă scumpa n6stră țeră. 

Pătruns de o vie recunoscință pentru tâte harurile pe 

cari cerul le-a r&spândit asupra nâstră, sunt adinc mișcat 

de cuvintele pline de dragoste și de bunele urări ce-Mi 

adresaţi. Le primesc mai cu semă pentru fericirea Româ- 

nici, care este nedespărțită de fericirea Mea. 

Doresc din fundul inimii. ca anul noi să fie tot așă de
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spornic ca cel ce s'a încheiat şi care ne-a adus realisarea 
speranţelor nâstre celor mai scumpe. 

Mulţumindu-v& și în numele Reginei și al familiei Mele 
de călduresele D-Vâstre felicitări, pe cari le ieai ca o 
bună prevestire pentru noi toți, vă urez ani mulți și fericiţi! 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand și Principesa 
Maria ai României plâcă de la Sigmaringen la Darmstadt, unde 
se întîlnesc cuj Alteța Sa Regală Ducele Și Altoţa Sa Impe- 
rială Ducesa de Coburg. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria ai Românici plâcă de la Darmstadt spre Bucuresci; la 
Ulm se întîlnesc cu Alteța Sa Principele Carol, care veniă de 
la Sigmaringen. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria ai României, împreună cu Alteța Sa Principele Carol, 
sosesc la Bucuresci. 

Principesa Bulgariei dă nascere unui Principe. 
Deputatul C. Stoicescu își desvoltă în Cameră interpelarea 

sa asupra neajunsurilor şi relelor din armată. | 
Din causa aplicării legii maximului taxelor comunale şi a dării 

pentru preoţi la țâră, sătenii se r&sc6lă în mai multe localități 
din judeţul Fălciu. Ordinea se restabilesco numai după interven- 
ţiunea armatei. 

Colonelul Djurcovich, Trimis extraordinar al Principelui 
de Muntenegru, sosesce la Bucuresci. 

Peste o sută de ofiţeri din cavalerie își dai demisiunile din 
armată. 

In judeţul Fălciă isbucnesce o nouă revoltă de săteni, care 
e potolită prin intervenţiunea armatei. 

In judeţul Covurluii se produc de asemenea turburări printre 
săteni. 

Deputatul N. Fleva desvoltă în Cameră interpelarea sa asupra 
demisiunii ofiţerilor de cavalerie. 

Senatorul D. A. Sturdza desvoltă în Senat interpelarea sa 
asupra demisiunii ofiţerilor de cavalerie. 

Imp&ratul Germaniei face o visită Principelui de Bismarck 
la Friedrichsruh. 

Senatorul P. S. Aurelian desvoltă în Senat interpelarea sa 
asupra revoltelor ţărănesci. 

Ministrul de Răsboii L. Lahovari demisionâză și Președiu- 
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tele Consiliului Lascar Catargiu e însăreinat cu intorimul 
Ministeriului de Răsboiu. 

In judeţele Tutova şi Tecuciii se întîmplă nouă turburări 

printre săteni. 
Cu ocasiunea unei întruniri a oposiţiunii în capitală, armata 

intervine pentru a împedecă manifestaţiuni. 
Se promulgă legea judecătoriilor de pace. 

In judeţul Argeș se ivesc turburări printre săteni. 
Reichstagul german vot6ză tractatul comercial cu Rusia. 

Maiestatea Sa Regele presidâză şedinţa Societăţii Geogralice 

Române. | 
Ludovic Kossuth încet6ză din viţă la Turin. 

PP. SS. Lor archiereii Dionisie Climescu Craiov6nu 
şi Gherasim Timuș Pitesc6nu sunt aleși Episcopi ai epar- 

chiilor Buzăului şi Argeşului. 
Se deschide sesiunea extraordinară a Sfintului Sinod. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, asistă la şedinţa solemnă a Academiei Române, 
pe care o deschide prin următârele cuvinte: 

Simt tot-deauna o vie mulțumire, când pot arătă Aca- 

demiei marele interes ce am pentru activitatea sa; vii 

dar astădi cu deosebită plăcere în mijlocul D-Vâstre, spre 

a vE aduce urările Mele de bună-venire și a luă parte 

la lucrările D-Vâstre. 

Sunt tocmai dece ani de când am întemeiat un premii 

anual pentru o carte cuprind&târe a tuturor cuvintelor 

limbei române, așă de bogată în felurite expresiuni. Un 

început, de o erudițiune vrednică de admirațiune, s'a făcut. 

Toţi dorim să ne bucurăm întrun timp nu prea depărtat 

de acestă lucrare însemnată, și mai ales noi, cari am trecut 

pragul unei jumătăţi de secol din vicța nostră. Prin Mag- 

num Etymologicum Romanzae, distinsul s&i autor, ca și 

Academia, își vor ridică un monument neperitor; iar Eu 

pururea voii fi mindru că am îndemnat la o muncă, ce 

va deveni un isvor nesleit pentru limba n6stră. și filologie. 

Mulţumindu-v& pentru simţemintele de dragoste și cre- 

dință, ce Academia Îmi mărturisesce în tote împrejurările, 
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și mai cu semă în fericitele evenimente ce privesc fa- 
milia Mea, declar ședința deschisă. 

Un comunicat al Guvernului constată că r&selele ţărănesciă 
s'aii potolit fără vărsare de sânge. 

PP. SS. Lor Dionisie Climescu Craiovânu şi Ghe- 
rasim Timuș Pitesc6nu, noi aleși Episcopi ai eparchii- 
lor Buzăului și Argeşului, primesc la Palat, după ceremonialul 
obicinuit, investitura de la Maiestatea Sa Regele, asistat de Alteța 
Sa Regală Principele Ferdinand. Incredinţându-le cârja epi- 
scopală, Maiestatea Sa adresâză noilor prelați următârele cu- 
vinte: 

Incredințând Prea Sfinţiilor Vestre cârja episcopală, ca 
semn al puterii duhovnicesci, cu încredere vă văd por- 
nind în eparchiile vâstre spre a îndeplini înalta vâstră 
chiemare. Nu M& îndoesc că de-apururea veţi fi pătrunși 
de sfinta vâstră datorie şi că veţi desfășură tâtă sirgu- 
ința spre a vă atrage bine-cuvintarea cerului și dragostea 
turmei vâstre sufletesci. 

Prea Sfințile Episcop al Buzcului, 

Eşti chemat a cârmui o eparchie unde vei găsi urme 
adinci de evlavia străbunilor noștri; în creerii munților, 
ca și în fundul văilor, ei ai ridicat sfinte locașuri, spre a 
pute trăi retrași de vicța sgomotâsă a lumii, închinându-se 
numai la A-Tot-Puternicul. Multe biserici, împrăștiate în 
locuri singuratice, sunt încă astădi dovedi netăgăduite ale 
credinței din vremurile de aspre griji când țera eră pradă 
năvălirilor și turburărilor răsboinice. Prea Sfinția Ta ai în 
același timp, ca să-ți slujescă drept pildă, pe Episcopi 
Chesarie și Dionisie, cari, prin nemărginita lor hărnicie 
și rivnă, ai ridicat eparchia Buz&ului, unde ai lăsat amintiri 
neșterse. Nu ME indoesc că Prea Sfinţia Ta vei păși pe 
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urmele. acestor doi păstori vrednici și învețaţi, propovt- 

duind iubirea de patrie și de lege. 

Prea Sfinţile Episcop al Argeşului, 

Mindru poți fi că te sui pe scaunul acestei eparchii 

cu un trecut istoric așă de însemnat. De trei vecuri și 

jumătate se înalță pe frumosul mal al Argeșului falnica 

biserică a lui Neagoe-Voevod, privită pe acea vreme 

de tot R&săritul ca o adevărată minune. Multe vijelii, foc 

şi cutremur trecură, în cursul anilor, peste acest sfint 

locaș, ce ajunse aprâpe de peire. Insă, în dilele de re- 

deşteptare a simțemintului național, când România se ri- 

dică ca Stat de sine stătător, biserica episcopală de Argeş 

se reclădi și, astădi, ea strălucesce în vechia sa splendâre, 

ca o mărturie trainică a credinței poporului din trecut și 

a puterii sale de vicță în present. 

Doi Episcopi ai cârmuit sub Domnia Mea acestă fru- 

m6să eparchie și amîndoi, prin rivna și dragostea lor 

pentru biserică și țeră, sai suit la trepta de Metropoliți 

ai Regatului, înălțând prin acesta și mai mult scaunul 

episcopal al Argeșului. 

Prea Sfinţiţi Părinţi, 

Duceţi-v& acum la eparchiile vâstre, spre a munci cu 

ostrdie și statornicie la cinstirea bisericii și la binele no- 

rodului; vă urez să culegeți cu îmbelșugare râdele bu- 

nătăților ce veți semEnă împrejuru-v&. 

Mulțumindu-v& pentru simțemintele ce Ne arătați prin 

căldurâsele vâstre cuvinte, vă dorim Prea Sfințiilor Vâstre 

ani mulți și fericiți pe scaunele vâstre episcopale. 
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Corpurile legiuitâre se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Inchigând astăgi a treia sesiune a acestei legislaturi, vă mulţumesc de activitatea rodnică ce aţi depus, spre a con- duce cu un pas mai departe opera legislativă ce wa supus 
Guvernul Mei pentru îmbunătăţirea diferitelor ramure ale administraţiunii publice. 

Votând, cu o lună înainte de aplicarea lui, un budget echilibrat numai cu mijl6ce normale, fără adaos de im- posite sai resurse extraordinare, aţi desăvîrşit progra- mul îndreptării finanţelor n6stre, urmat cu înţelepciune Şi stăruinţă de şâse ani necurmat. 
Ac6stă politică a primit încuragiarea şi răsplata ei prin 

constatarea, la finele eserciţiului 1892—1893, a unui esce. dent de 24 milione, fapt unic în analele nâstre finanţiare. Intrebuinţarea acestui escedent sa făcut ast-tel, în cât pe de o parte ne-a scutit de a mări datoria publică cu 11.000.000 aprâpe, iar pe de altă parte a făcut să dispară o ultimă anomalie din budgetele nâstre. 
Liegea pentru o Bancă agricolă este destinată a ajută 

clasa atât de însemnată a proprietarilor. şi arendașilor, 
căroră le va pune la îndemână un credit mai eftin, ceca 
ce le este atât de necesar, în vederea mai cu sâmă a cri- 
sci de preţuri de care sufere producţiunea agricolă în lu- 
mea întrâgă. 

Tot pentru a ajută şi a sprijini agricultura nostră, acest 
principal isvor al avuţiei naţionale, aţi votat tractatele de 
comercii cu Germania, cu Austro-Ungaria, cu Belgia, adecă 
cu cele trei ţări cari, după Englitera, ţin primul rang în 
comerciul nostru exterior. Prin aceste tractate, ne-am asi- 
gurat pe acele tîrguri egalitatea de taxe vamale pentru. 
tote produsele nâstre; prin acel cu Germania mai cu s6mă, 
am dobândit chiar fixitatea şi consolidarea lor pe un timp 
îndelungat. In schimbul unui asemenea beneficii, n'am 
sacrificat nimic din taxele tarifului nostru destinate a în- 
curagiă şi a apără industria nâstră născândă. 

Din proiectele r&mase nesăviîrşite din sesiunea trecută, 
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D-Vâstre, prin votarea legilor judeţene şi comunale, aţi 

completat opera reformei administrative; prin votarea legii 
judecătoriilor de ocâle, aţi desăvîrşit asemenea reforma 

nâstră judecătorâscă, începută în sesiunile trecute prin 

importantele legă cară aii organisat magistratura de la curţi 
şi tribunale și ai introdus principiul inamovibilităţii. In 
sesiunea actuală v'aţi ocupat de acea trâptă judecătorâscă 

care, cercetând afacerile mai mici, totuşi are pentru ma- 

joritatea poporaţiunii nostre o importanţă de căpetenie, 

prin numersele interese ce le reguleză. 
Legea organisării Ministeriului de Externe, legea prin 

care se reformâză corpul teehnic de lângă Ministeriul Lu- 

crărilor, publice mai multe legi ale Ministeriului Domenii- 

lor, vor aduce asemenea simţite îmbunătăţiri în trei ramure 

însemnate ale administraţiunii ţării. 

Prin creditele ce le-aţi acordat, pe lângă cele atât de 

importante votate din sesiunile trecute, pentru continua- 
rea reţelei n6stre de căi ferate, pentru restaurarea sai ri- 

dicarea din noi a monumentelor n6stre bisericesci și a in- 
stitutelor de cultură, aţi dat un noi avînt acestui curent 

de civilisaţiune pe tâte căile, în care România a intrat de 

un sfert de secol încâce şi pe care merge cu pași aşă de 
repegi şi siguri, în cât şi-a atras stima şi încrederea tutu- 

ror naţiunilor Europei. 
Armata n6stră, pentru care s'a făcut atât în sesiunile 

trecute, n'a rămas uitată nică în sesiunea actuală 

Legea pentru sporul de lefi al căpitanilor şi maiorilor 
răspunde dorinţei tuturor de a îmbunătăţi sârta unor ofi- 

ţeri demni de solicitudinea ţării. Dorinţa acesta legitimă 
trebue însă mărginită prin grija de a nu aduce o sdrun- 
cinare în echilibrarea budgetelor n6stre. 

Reforma Codului de justiţie militară răspunde mai bine 

modificărilor din urmă întroduse în organisarea armatei 

nâstre. Prin îndeplinirea însă a câtor-va lipse sai luat 

măsură pentru a se întări disciplina, acea virtute care este 

cea dintâii a unui oştân şi fără de care celo-lalte, în loe 

de a fi o forţă, devin o slăbiciune şi o primejdie naţională. 
Operei legislative fecunde a acestor trei sesiuni trebue 

să urmeze acum opera, tot atât, dacă nu şi mai importantă, 

a aplicării în fapt a acestor legi. Trebue ca unele din ele 
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1894 mai cu s6mă să intre cu încetul în moravurile poporaţiu-  Mart. 24 (5) nii nâstre, care va preţui mai fârgiii înţelepciunea și fo- 
l6sele lor. 

Pentru acâsta, Guvernul simte necesitatea unci activităţi 
stăruitâre şi noîmpedecată do ait-fel de ocupaţiuni. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Lucrarea D-Vâstre din sesiunea actuală, fără a fi încă 
completă, este însemnată şi binefăcătăre. Puteţi dar să vă 
înt6reeţi în căminurile D-Vostre cu consciinţa că v'aţi îm- 
plinit cu prisos datoria şi că, mulțumită muncci D-Vâstre, 
(Cra n6stră iubită a făcut încă un pas pe calea fără ho- tar a progresului. 

In numele Moii şi al țării, vă mulţumesc. 
Et doclar închisă sesiunea actuală a Corpurilor legiui- 

târe. 

CAROL, 
Președintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne Şi ad-interim la Resbel, L. Catargiu; Ministrul Agriculturii, In- 

dustrici, Comeveiului și Domeniilor, P. P. Carp; Ministrul Afa- 
cerilor străine, Al. Lahovari; Ministrul de Finanţe, M. Ger- 
mani; Ministrul de Justiţie, Al. Marghiloman; Ministrul Lucrărilor publice, C. Olănescu; Ministrul Cultelor și al In- 
steucţiunii publice, Tache Ionescu. 

Bucuresci, 24 Martie 1994. 

Se închide sesiunea extraordinară a Sfintului Sinod, fără ca să se fi putut constitui pentu îndeplinirea funcţiunilor sale. Se modifică Codul justiției militare, 
Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Ferdi- nand asistă la ședința solemnă a Academiei Române. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand Și Principesa Maria plâcă la Iași. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand și Principesa 26 (7) Maria visit6ză în Iași Cercul militar, asistă Ia serviciul divin până la celebrat în catedrală, visitâză seminariul Veniamin, spitalul 80 (10) Sf. Spiridon, şeâla centrală de fete, biserica Trei-Ierarehi, spi- i talul de copii Caritatea și fac o escursiune la moșia Regală Poeni. 
Se promulgă legea Băncei agricole. 

25 (6) 

> 28 (9) 
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Maiestatea Sa Regele inspectâză” șe6la de ofiţeri. 

Se aprobă convenţiunea comercială cu Belgia şi tractatul 

cu Rusia (12 Martie 1894) pentru corespondenţa directă între 

tribunalele limitrofe. 

Camera ungurâscă votâză legea pentru căsătoria civilă. 

Se încuviinţeză un credit de 9.900.000 lei pentru terminarea 

căiei ferate Dorohoiii-lași. 

Maiestatea Sa Regele presidâză a doua şedinţă solemnă a Aca- 

demiei Române. 

Maiestatea Sa Regele visit6ză Ateneul Român. 

Se promulgă legea, prin care se fix6ză parochiile din t6tă 

ț6ra. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarma Malmeson pe re- 

cruţii din brigada a doua de artilerie. 

Maiestatea Sa Regele presidâză a treia şedinţă solemnă a Aca- 

demiei Române. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarmă regimentul 3 de 

călăraşi. 

Se fac în tOtă ţâra manifestaţiuni de protestare în contra 

persecutării politice a Românilor din Transilvania şi Ungaria. 

In Bucuresci şi Iași se ţin întruniri publice, cari protestâză 

în contra persecutării politice a Românilor de peste munţi. 

Inaintea Curţii cu juraţi din Cluj se începe procesul Me- 

morandului în contra membrilor comitetului naţional român 

din Transilvania şi Ungaria. 

Casa Seniorilor din Pesta respinge legea pentru căsătoria 

civilă. 

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului 

Sinod. 

Maiestatea Sa Regele plâcă la Sulina pentru a inaugură tăie- 

tura braţului Dunării. La cuvintele de bună-venire rostite de 

Azarian Eftendi, representantul Comisiunii europene a Du- 

nării, Maiestatea Sa răspunde: 

Adinc atins de amabilele D-Vostre cuvinte, vă mulţu- 

mesc de bunele urări ce-Mi exprimați în numele Comi- 

siunii europene. 

Incă de la întâia Mea visită la gurile Dunării, sunt 

acum 27 de ani, am urmărit cu cea mai vie atenţiune 

lucrările Comisiunii și Mam bucurat de fie-care progres 

ce sa făcut. 
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Astădi resimt o adevărată mulțumire inaugurând ma- 
rea tăietură. în brațul Sulinei, care este o nouă ȘI impor- 
tantă înlesnire adusă navigaţiunii Dunării-de-jos. 

Felicit pe inginerii Comisiunii pentru concepțiunea. și 
rcușita unei opere atât de însemnate și ridic acestă mi- 
nunată cupă, pe care voii conservă-o ca o preți6să amin- 
tire a acestei dile interesante, urând Comisiunii și de aci 
înainte succese tot atât de strălucite în îndeplinirea marei 
și frumâsei sarcine pe care Europa i-a încredințat-o. 

La banchetul din Sulina, Maiestatea Sa ridică următorul toast;: 

Frumosa s&rbătâre, ce Comisiunea europenă a bine- 
voit a-Mi oferi, va rtmâne tot-deauna săpată în amin- 
tirea Mea. li mulțumesc cu tâtă sinceritatea, ca ȘI pentru 
amabilele atențiuni ce Mi-a arătat. 

Am asistat cu o vie plăcere la inaugurarea marci tăie- 
turi în brațul Sulinei și pun mare preț pe eminentele 
servicii, ce Comisiunea a adus prin lucrările sale comer- 
ciului și navigaţiunii Dunării-de-jos. 

România mai cu semă va trage cel mai mare profit 
din aceste lucrări, fiind asigurat debușeul bogățiilor sale 
agricole. 

Sunt dar interpretul fidel al sentimentelor țerii Mele, 
mulțumind Comisiunii europene de activitatea binefăcă- 
tore, ce ea desvoltă de aprâpe 30 ani, și închinând în 
sănătatea Suveranilor și Șefilor de Stat representați în 
acest moment, nu numai prin corpul diplomatic acreditat 
pe lângă Mine și membrii Comisiunii, dar încă prin staţio- 
narele și vapârele de răsboiii, a căror presență daă acestei 
sărbători o strălucire cu totul particulară. 

Salut cu simpatie și respect stegurile cari fâlfăe astădi 
la gurile Dunării, ale acestui maiestos fluviă de care sunt 
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legate amintirile tinereței Mele și ale sârtei vieței Mele, iar 

ale cărui isvâre udă legănul familiei Mele. 

In sănătatea Suveranilor și a Şefilor de Stat ai marilor 

Puteri! 

Maiestatea Sa visiteză la Sulina spitalele, gemia, vaporul «Basa- 

vab» al Regiei monopolurilor Statului, și se întâree la Bucuresci. 
La Palat se face, în presenţa Maiestăţii Sale Regelui, ţintuirea 

a două stâguri nouă pentru regimentul 2 Cetate și 34 Constanţa. 
In S&vbia se suspendă Constituţiunea din anul 1888. 
Camera ungurâscă votâză din noi legea căsătoriei civile, r&- 

spinsă de Casa Magnaţilor. 
Diua de 10 Maii se serbâză după programul obicinuit. Re- 

gimentele 2 Cetate şi 34 Constanţa primesc din mâna Suvera- 
nului nouele lor stguri. 

Maiostatea Sa Regele plecă la Bruxella, pentru a asistă la cu- 

nunia Altoţei Sale Regale Principelui Carol de Hohoenzol- 

lern cu Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Flandra. 

Se modifică unele articole din legea pentru consiliile jude- 

țene. 

Maiestatea Sa Regele sososce la Bruxella, unde este întimpi- 

nat la gară de Regele Leopold al Belgici. 

Se termină procesul Memorandului la Cluj cu condemnarea 

acusaţilor de la 8 luni până la 5 ani închisore. 

Cabinetul bulgărese Stambulov demision6ză. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Bruxella la Neu-Wicd şi Alteţele 

Lor Regale Principele şi Principesa României la Londra. 

Se închide sesiunea de primăvară a Sfintului Sinod, fără ca 

să se fi putut constitui pentru îndeplinirea funcţiunilor sale. 

In Bucuresci se ţine o mare întrunire poporală, care pro- 

testâză contra persecutării politice a Românilor de peste munţi. 

Maiestatea Sa Regele plâcă din Neu-Wied, însoţit până la Franc- 

fort de 'Maiestatea Sa Regina şi de Alteţele Lor Principesa- 

mamă de Wicd şi Principesa de Wicd. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Bucuresci. 

Academia Română se adresâză către t6te Academiile din lume, 

cerând sprijin la apărarea limbei şi culturei naţionale române, 

amenințate prin politica de desnaţionalisare a Ungurilor. 

Se promulgă convenţiunea de comereiii încheiată cu Austro- 

Ungaria la 9 (21) Decembre 1893. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand și Principesa 

Maria ai României, venind din străinătate, sosesc la Bucuresci, 
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Maiestatea Sa Regele inspoctâză în tabăra de la Cotroceni regimentul de infanterie Michaiui-Vitâzul 6 și Ilfov 21. 
Casa Magnaţilor» din Pesta votâză în sfirşit legea căsătorici 

civile. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză în tabăra de la Cotroceni 
DataliGnele permanente ale regimentelor Olt 3, Radu-Negru 
28 și Rimnicul-Sărat 9. 

Generalul Const. Poenaru e numit Ministru de Răsboiit. 
Maiestatea Sa Regele şi Alteţele Lor Regale Principele Fer- 

dinand şi Principesa Maria ai României visit6ză esposiţiu- 
nea de pictură și sculptură de la Ateneti, 

Curtea Regală ica reședința în Castelul Peleș. 
Maiestatea Sa Regele trece în inspecţiune batalionul 1 de vi- 

nători comandat de Alteța Sa Regală Principele Ferdinand. 
Maiestatea Sa Regele plâcă în străinătate. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Viena şi primosce în audienţă 

pe Comitele Kâlnoky. 
Maiestatea Sa Regele sosesce la Cromberg, face o visită Im- 

perătesei Frederic și plâcă la Neu-Wied. 
Japonia declară răsboiu Chinei. 
Se promulgă legea pentru organisarea comunelor urbane. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina plcă din Neu-Wied la Um- 

kireh, reşedinţa de vară a Alteţei Sale Regale Principesei Io- 
sefina de Hohenzollern. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina pl6că din Umkireh la Con- 
stanța pe Rin, unde sunt Ospoţii Marelui-Duce şi Marei-Ducese 
de Baden. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Ragaz pentru a 
face o cură. 

Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern 
sosesce la Ragaz. 

Alteța Sa Regală Principele Leopold de Hohenzollern 
sosesce la Ragaz. 

Alteța Sa Regală Principele Leopold de Hohenzollern 
se înt6rce din Ragaz la Sigmaringen. 
Marea-Ducesă de Baden şi Alteța Sa Principesa-mamă de 

Wied sosesc la Ragaz. 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, venind de la Sinaia 

împreună cu Alteța Sa Regală Principesa Maria, deschide Es- 
posiţiunea cooperatorilor în Cismegiii prin următorul discurs: 

Cu deosebită plăcere am primit protectoratul acestei es- 
posiţiuni, menită de a arătă ce progrese a făcut industria 
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nâsiră naţională. Mare îmi este dar bucuria să m& pot 

convinge singur că meseriașul român a lucrat cu hărnicie 

şi cu statoricie şi că industria română mereu pășesce 

înainte; dovadă de acâsta este că numărul esposanţilor 

s'a îndoit de când s'a făcut întâia esposiţiune în anul 1883. 

Din tâtă inima mea vă urez, Domnilor, bine aţi venit, şi vă 

asigur că urmez cu cel mai viii interes desvoltarea Şi în- 

Horivea industriei nâstre naţionale. 

Infiinţarea industriei naţionale şi silinţele, co se depun 

pentru înflorirea ci, sunt în același timp o sarcină grea, 

dar şi frumâsă. 

Comparând industria nstră cu a altor țări, negreşit că 

vom găsi, că ea este încă în tinereţe; însă, privind bogăţia 

pămîntului nostru, vom ved6 că el ne dă mijlâce puter- 

nice spre a o desvoltă. Tâte dificultăţile, pe cari neapărat 

le întîmpinăm și cari adese-oră cer jertie, nu ne vor în- 

tricoşă. Insufleţit de cele mai îrumose nădejdă, vă dic: 

«mere înainte», fiind sigur că meseriașul şi industriașul îşi 

vor pune tâtă stăruința şi o hărnicie necontenită, ca, în sfera 

acţiunii sale, ori-cât de mică ar fi ea, să se esecute cât mai 

bine lucrarea ce-i revine. 

 Ast-fel, fie-care în parte făuresce un inel la lanţul cel 

mare, care l6gă tirgul nostru cu industria n6stră naţională; 

acâsta va fi, Domnilor, mulţumirea nâstră cea mai intimă. 

Toţi sunteţi însufleţiţi de acâstă scumpă dorinţă; dovadă 

este sîrguinţa şi rîvna ce aţi pus pentru reuşita acestei 

esposiţiuni ; folosele ei vor fi nemărginite pentru meseriaş 

şi industriaşi căcă îi dai mijlocul cel mai bun de a-şi arătă 

îndemănarea, munca şi dibăcia sa. Incă odată, vă urez 

bine aţi venit şi ca lucrarea ce aţi intreprins să vă fie în- 

coronată de cel mai frumos succes. 

Declar esposiţiunea deschisă. 

Alteța Sa Principesa-mamă de Wied se întrece de la Ragaz 

la Segenhaus. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina și Alteța Sa Regală Prin- 

cipesa Iosefina de Hohenzollern pl6că din Ragaz la Wein- 

burg, unde se află Alteţele Lor Regale Principele și Principesa 
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Leopold de Hohenzollern, Principesa Friderie de Ho- 
henzollern şi Comitesa de Flanara. 

Principesa moştenitre de Saxa-Meiningen sosesce la Ca- 
stolul Peleș. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă din Weinburg pentru 
a se întârce în ţâră. 

In espunerea sa asupra situaţiunii politice europene, făcută 
în Delegaţiunile austro-ungare, Comitele Kâlnoky se ocupă 
în mod amănunţit cu cestiunea naţională, agitată prin persc- 
cuţiunile ce sufer Românii de peste munţi. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc în Sinaia. 
Principele moștenitor de Saxa-Meiningen sosesce la Sinaia. 
Maiestatea Sa Regele adresâză Preşedintelui Consiliului ur- 

mătârea scris6re: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Insănătoșirea Reginei și întârcerea Sa în țeră după o 
lungă absență aii fost salutate de întregul popor cu o așă 
vie bucurie și aii dat loc la atât de multe și scumpe do- 
vedi de iubire din partea sa, în cât nu Ne putem opri 
de a arătă mulțumirea nemărginită ce Ne cuprinde. 

Strălucita, și căldurâsa primire ce Ne-a întîmpinat la ho- 
tarul țerii și la Sinaia, precum și nenumăratele depeși de 
felicitare, ce am primit din tote judeţele și orașele Ro- 
mâniei, Ne-a mărturisit cu prisos cât de sinceră este iu- 
birea poporului român pentru Noi şi cât de strînse sunt 

“legăturile ce-l unesc cu Dinastia. 

Acestă manifestare entusiastă și plină de afecţiune din 
partea scumpului Nostru popor va fi pentru Noi un îndemn 
noi de a consacră tâte forțele Nâstre la binele și la pro- 
pășirea lui. 

În numele Reginei și al Mei, te rog dar să arăţi tu- 
turor cât am fost de mișcat și în acestă fericită împre- 
jurare și cât de adincă este recunoscința ce umple ini- 
mile Noâstre. 

1891 
Aug. 

> 

Sopt. 

> 

> 

28 (9) 

30 (11) 

5 (17) 

6 (18) 

10 (22) 

12 (24)



1894 
Sept. 12 (23) 

> 14 (96) 

> 92 (d) 

» 23 (5) 

până la 

> 283 (10) 

392 
    

Primesce, scumpul Mei Președinte al Consiliului, încre- 

dințarea simțemintelor de înaltă stimă ce-ţi păstrez. 

Castelul Peleş, în 12 SSeplembre 1894. 
CAROL. 

Studenţii universitari, intorcendu-se de la Congresul din Con- 
stanţa, sunt primiţi la sosirea lur la Bucuresci în timpul nopţii 
de o mare mulţime. Inaintea statuci lui Michaii-Vitzul, fiind 

felinarele stinse, se întîmplă o încăierare cu poliţia. O altă în- 
căierare so face pe Calea Victoriei. 

Alteţa Sa Regală Principele ereditar Alfred de Coburg 
sosesce la Castelul Peleș. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Principii ereditari Bernard 
de Saxa-Meiningen şi Alfred de Coburg, plâcă la mane- 
vrele cele mari dintre Birlad şi Vasluiu. La Vasluiii, Maiestatea 
Sa visit6ză palatul administrativ și de justiţie, reservoriul de 

apă, casarma regimentului 7 Rahova 25, şedlele primare No. 1 

şi 2 de băeţi şi de fete, gimnasiul M. Kogălniceanu, spitalul 

Drăghici, oficiul telegrafo-postal şi arestul judeţului. După ter- 

minarea manevrelor, Maiestatea Sa trece în revistă tâte trupele 

(35.000 6meni). 
La prândul dat de Suveran în Vaslui, Maiestatea Sa ridică 

următorul toast: 

Cu un simțemint de mindrie am străbătut, în aceste 

dile de manevră, vechile câmpuri de luptă pe cari marele 

Domn al Moldovei a câștigat cea mai strălucită isbândă, 

care a hotărit de viitorul țării și a avut chiar o înrîurire 

asupra evenimentelor din Europa. Numele lui Ştefan-Vodă 

şi vitejia ostașilor săi găsiau atunci un puternic r&sunet 

în tâtă lumea creștinescă și faptele sale răsboinice aii r€&- 

mas pururea ca vrednică pildă pentru nemul românesc. 

Ele ai împlântat într'insul virtuțile militare și, după 400 ani, 

urmașii vitejilor din trecut ai dobândit prin sângele lor 

mărirea şi neatârnarea României. Salut dar cu deosebită 

bucurie, în aceste locuri istorice, o mare parte a armatei 

Mele, sigur fiind că ea tot-deauna va fi pătrunsă de înalta 

sa datorie. Ridic paharul Mei în ondrea Corpurilor III și 
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IV, cari și-ait atras în timpul manevrelor via Mea mul- 
țumire. Sper că veți păstră de aceste dile pline de în- 
vețătură o amintire tot așă de adincă, precum este bu- 
curia ce o resimt de a M& găsi în mijlocul D-Vâstre. 

Să trăiască armata! 

Al doilea pahar îl ridic în onorca județului şi oraşului 
Vasluiă, cari cu dragoste şi bucurie Mai întimpinat îm- 
preună cu armata. Mulţumindu-le de căldurâsa primire, 
urez județului și orașului prosperitate şi bogăţie, iar lo- 
cuitorilor sănătate! 

Maiestatea Sa se întrece la Sinaia. 
La 11 ore diminţa, Alteța Sa Regală Principesa Maria a 

lomânici dă nascere în Castelul Peleș (Poișor) unei Principese, 
căreia i se dă numele Elisabeta. 

La Castelul Peleș se face actul de nascere al Principesei E 1li- 
sabeta (losefina Charlota Victoria Alexandra) în 
presenţa Președintelui Consiliului de Ministri, a Ministrului 
Justiţiei şi a Primarului din Sinaia. 

Alteţa Sa Regală Principele ereditar Alfred de Saxa-Co- 
burg-Gotha plâcă din Sinaia, pentru a se întârce în Germania. 

Alteța Sa Imperială Ducesa de Coburg sosesce la Castelul 
Peleş. 

Se serbâză la Foişor frângerea turtei la împlinirea întâiului 
an al Alteţei Sale Principelui Carol. | 

Maiestatea Sa Regele primesce în audienţă în Castelul Peleș 
pe Locotenent-Feldmareșalul de Galgoezy, comandantul cor- 
pului XII de armată (al Transilvaniei), care presintă Maiestăţii 
Sale împreună cu suita sa omagiele sale. 

Principele ereditar şi Principesa creditară de Saxa-Mei- 
ningen plâcă din Sinaia, pentru a se întârce în Germania. 

Se inaugurză la Măgurele Institutul de fete Ioan Ottetele- 
şanu, fundat, conform testamentului r&posatului Ioan Otte- 
teleșanu, de către legatarul universal cu sarcină d-l Ioan 
Kalinderu și trecut de acesta în Aprilie 1893 Academiei 
Române. 

In cimitirul Eternitatea de la Iași se face inaugurarea mo- 
numentului lui Vasile Adamachi, ridicat de către Acade- 
mia Română. 

Cancelarul Germaniei Caprivi demisionâză. 
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In diua aniversară a 19-a a nascerii Alteţei Sale Regale Prin- 

cipesei României se face în Castelul Peleș de către I. P. S. Sa 
Metropolitul Primat botezul Principesei Elisabeta, în presenţa 
Maiestăţilor» Lor Regelui şi Regincă, a Alteţei Sale Imperiale Du- 
cesei de Coburg, a Alteţei Sale Regale Principelui României, a 

Alteţei Sale Regale Principesei Alexandra de Coburg şiare- 

presentanţilor înaltelor autorităţi ale ţării. Augustele nașe sunt: 

Maiestatea Sa Regina, Alteța Sa Imperială Marea-Ducesă E lisa- 

beta Feodorovna, Alteța Sa Principesa ereditară Chariota 

de Meiningen, Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de 

Hohenzollern, Maiestatea Sa Impărătâsa şi Regină Victoria 

şi Ducesa văduvă Alexandrina de Saxa-Coburg-Gotha. 
Alteța Sa Imperială Ducesa de Coburg plâcă la Livadia. 
Maiestatea Sa egele sosesce la Bucuresci. 

Maiestatea Sa Regele presidâză ceremonia punerii petrei fun- 

damentale la noul palat al postelor și telegrafelor în capitală 
şi cu acâstă ocasiune ţine următorul discurs: 

Ridicarea acestui măreț palat pentru postă și telegrat 

dovedesce din noi cât de puternic este avintul, care Ro- 

mânia a luat în tâte ramurele publice. Sunt abiă 30 de 

ani că posta internaţională, care este un drept esclusiv 

al Statului, eră încă în mânile Puterilor vecine și orga- 

nisarea acestui însemnat serviciă încredințat unei misiuni 

străine. 

Astădi, posta și telegraful, conduse prin noi înșine, ai 

dovedit administraţiune de frunte și ai putut luă parte 

cu vrednicie la tâte congresele internaționale, cari au re- 

gulat întrun mod. minunat relațiunile cu lumea întregă. 

Pun dar, cu vie mulțumire, temelia acestui palat, do- 

rind ca diînsul să fie în curind isprăvit, spre a asigură 

unei administraţiuni, care a luat o desvoltare așă de mare, 

un adăpost demn de importanța sa. 

Maiestatea Sa visitâză Esposiţiunea cooperatorilor în Cismigii. 
Impăratul Alexandru III al Rusiei încetză din viţă. 
Maiestatea Sa Regele se întârce la Sinaia. 

Maiestatea Sa Regele, însoțit de Alteța Sa Regală Principele 
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Ferdinand, plcă din Sinaia pentru a asistă în capitală la 
parastasul celebrat la Metropolie în memoria Impăratului Alc- 
xandru III al Rusici şi se întâree în aceiași di la Sinaia. 

Patriarehul ecumenic din Constantinopole Neofit demisio- 
n6ză, 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteţele Lor 
Regale Principele României și Principesa Alexandra de Co- 
burg, sosese la Bucuresci pentru serbările cununici de argint 
a Maiestăţilor Lor. 

Sâra, Maiestăţile Lor primesc darurile oferite de delegaţiuni, 
şi anume din partea Casei Regale, civile și militare (bustul lui 
Napoleon I și un vas de argint pentru fructe), a Dâmnelor ro- 
mâne (o masă), a Consiliului comunal al capitalei (două vase pen- 
tru flori). Maiestatea Sa Regele mulţumesce Primarului prin 
următ6rele cuvinte: 

Suntem forte mișcaţi de a vede cât de vie este partea, 
ce iubita Nostră capitală ne arată la serbarea nunții Nostre 
de argint, și primim cu mare mulțumire urările ce Con- 
siliul comunal Ne aduce cu acest prilegiii. 

Frumosul dar, ce Ne oferiţi, Ne va aminti acestă ne- 
uitată di, precum și simpatiile ce ai deșteptat în inimile 
tuturor. 

In t6te imprejurările vieței Nâstre, capitala a fost în 
fruntea manifestărilor patriotice și a împărtăşit cu Noi 
grijile şi bucuriile, dându-Ne dragostea și credința sa; 
ast-fel s'a stabilit între Noi și dinsa legături atât de strînse, 
în cât nimic nu le mai pâte desface. 

VE rog să împărtășiți aceste sentimente iubitei Nâstre 
capitale, căreia iubirea Nostră este pentru tot-deauna asi- 

gurată. | 

Apoi se presintă Dâmnele, cari ai fost în cursul celor 25 
ani trecuţi pe lângă Maicstăţile Lor (o statuă de marmoră), 
Dâmna Zoe D. Sturdza (o pernă de atlas), societatea de 
binefacere Elisabeta Regina (un buchet de flori), societatea 
Furnica (un scaun dublu), societatea Munca (un paravan) şi 
ofițerii de reservă (insemnele crucii «Elisabeta»). 

A doua di (3 Novembre), Alteța Sa Regală Principele Româ- 
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nici plâcă la Petersburg, pentru a represintă pe Maiestatea 
Sa Regele la înmormântarea Impăratului Alexandru III. 

La catedrală se oficiază un Te-Deum. Președintele Consi- 
Jiului dă cetire următorului act comemorativ: 

Sub Domnia Mea, Carol I, Domn şi Rege al Româ- 

nici, în anul mântuirii 1869 şi al Domniei Mele al treilea, 

săvirşitu-sa în diua de 3 (15) Noembre, în Castelul de la 

Neu- Wied, cununia Mea cu iubita Mea soție Dâmna și Re- 

vina Elisabeta, Principesă de Wied, iar în diua de 12(24) 

Noembre făcut-am cu iubita Mea soție intrarea Mea în 

capitala țării, unde, după vechile datine, în mijlocul ve- 

seliei obștesci a credinciosului Meii popor, am mers drept - 

la Metropolie. Acolo, în fața Nostră și a înalților demni- 

tari ai Statului, Metropolitul Ungro-Vlachiei și Primat al 

României a înălțat la cer rugăciunile sfintei nostre biserici 

ca să Ne aibă sub a sa stintă pază vreme îndelungată, 

spre a pute aduce munca și sirguința Nostră prinos pe 

aitarul patriei. 

Mare a fost îndurarea Providenţei și multe faptele mă- 

rețe cari sau împlinit de atunci până adi, când, în anul 

mântuirii 1894 și al Domnici Mele al dou&-deci și optulea, 

iarăşi venit-am cu iubita Mea soție și Regină în mijlocul 

iubitului Mei popor, în același sfint locaș, unde Metropo- 

litul Primat, încunjurat de înaltul cler, a îndreptat rugile 

sale către milostivul creator, ca să bine-cuvinteze nunta 

Nâstră de argint și să Ne ţină, pe Regina și pe Mine, 

sub puternica lui pază, ca să putem și de aci înainte în- 

chină viețele Nâstre spre întărirea și propășirea Regatului 

pe care lam întemeiat și a nemului cu a cărui vitejie 

am înviat slava strămoșescă. 

Intru de-apururea amintire a acestei dile scumpe ini- 

mii Nâstre, întocmit-am acest act, care se va iscăli de 
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Noi, de Inalt Prea Sfinţia Sa Metropolitul Primat, de Con- 
siliul Mei de Ministri, de Președinții Corpurilor legiui- 
tore, de Primul Președinte al Înaltei Curți de Casaţiune, 
de Președintele Curţii de Compturi și de Primarul capi- 
talei, și se va păstră în archivele Regatului. 

După terminarea serviciului divin, Maiestăţile Lor primesc 
felicitările autorităţilor şi corporaţiunilor, cu care ocasiune 
Maiestatea Sa Regele dă următârele v&spunsuri: 

Inaltului cler, care oferă o medalie comemorativă : 

Mulţumim din tot sufletul Inalt Prea Sfinţiei Vestre de 
căldurâsele felicitări ce Ne aduceți în numele înaltului cler, 
precum și de frumâsa medalie, pe care o vom păstră ca 
o amintire dulce din partea clerului român, pururea cre- 
dincios Nouă. 

Am. dorit să începem serbarea nunţii Nâstre de ar- 
gint prin închinăciuni către Dumnedei, întocmai ca acum 
25 ani, când am îndreptat primii Noștri pași către Me- 
tropolie, cu dor de a chemă asupră-Ne bine-cuvîntările 
cerului. 

Sprijinul și mângâierile A-Tot-Puternicului Ne sunt de 
nevoe în tote imprejurările vieței. Astădi, ca tot-deauna, 
rugăm Pronia cerescă să ocrotescă biserica română şi 
să reverse asupra întregului popor tâte darurile sale. 

Consiliului de Ministrii: 

Primim cu deosebită bucurie rostirea sentimentelor de 
credință și de dragoste ce faceți, precum și căldurâsele 
urări ce Ne aduceţi, cu o atât de vie simțire, pentru diua 
de astădi. 

Partea însemnată, ce ţera întregă iea la acestă aniver- 
sare, pe care noi toţi am dorit să o s&rbătorim împreună, 
dovedesce cât de adinci rădăcini a prins în inima Româ- 
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nilor tînăra lor Dinastie și ce preț aii pentru dinșii cele 

întemeiate de mai bine de un sfert de vec. Rugăm pe 

Dumnedei să Ne păstreze tâte puterile, spre a le închină 

încă mulți ani scumpei N6stre patrii. 

Corpurilor legiuitâre: 

Urările Corpurilor legiuitre ai pururea mare preț pen- 

tru Noi; astădi le primim cu deosebită bucurie și adincă 

recunoscință, căci simțim că țera întregă serbeză cu Noi 

dimpreună nunta Nâstră de argint, îndeplinindu-se ast-fel 

cea mai scumpă a Nostră dorință, de a Ne găsi în acestă 

di în mijlocul marei Nostre familii române. 

Legăturile ce Ne unesc cu țera sunt aşă de strînse, ai 

fost întărite prin atâtea evenimente însemnate, în cât s'a 

stabilit între Noi o rudenie sufletescă, așă că tot-deauna 

ne întîlnim întrun gând și întro dorință: mărirea şi fe- 

ricirea scumpei Nâstre patrii. 

Tnaltei Curți de Casaţiune și de Justiţie: 

Astădi, ca în tâte împrejurările, Inalta Curte de Ca- 

sațiune Ne-a mărturisit sentimentele sale de dragoste și 

de credinţă, și din tot sufletul v& mulțumesc pentru bu- 

nele urări, ce Ne aduce cu prilejul nunții Noâstre de 

argint. 

Urmăm cu un interes neschimbat activitatea D-Vâstre, 

care a ridicat cu mult prestigiul justiției în țcră, și ve 

urez, la rindul Mei, r&splătiră tot mai mari întru îndepli- 

nirea înaltei D-Vâstre misiuni. : 

Academiei Române: 

Primim cu deosebită plăcere urările, ce Academia Ro- 

mână Ne aduce de nunta Nâstră de argint. O 

Legăturile ce ai urmat între Noi și Academie sunt așă 

  

 



399 

  

de vechi și strînse, în cât nu Ne-am îndoit de via parte 
ce acestă Instituțiune va luă, împreună cu țera întregă, la 
aniversarea de astădi 

VE vom păstră neîncetat, Regina și Ei, ttă a Nâstră 
simpatie și Ne veţi găsi de-apururea în fruntea vâstră, de 
câte-ori va fi vorba de limba și literatura română, cari 
Ne-aii devenit așă de scumpe Și cari sunt expresiunea cea 
mai înaltă a consciinței române. 

Universităţii din Bucuresci: 

Primim cu vie mulțumire căldurâsele urări, ce Ne aduceți 
în numele Universității, și preţuim grăbirea, cu care luați 
parte la serbarea nunții Nâstre de argint. 

Cu bucurie Îmi amintesc că, la întâia serbare univer- 
sitară — o lună abiă după căsătoria Nâstră — am venit, îm- 
preună cu Regina în mijlocul corpului profesoral Și că, 
în cuvintarea Mea, vam arătat cât sunt de fericit de a 
ave lângă Mine pe tînăra Dâmnă la începutul vieței sale 
românesci, tocmai în diua deschiderii și inaugurării tem- 
plului sciinței, menit a lumină calea și viitorul nouei Sale 
patrii. 

De atunci, Universitatea a sciut să dobândescă în Stat 
un loc de ondre și însemnate sunt serviciile ce le-a adus 
națiunii române. 

Ca și în trecut, vom păstră interesul cel mai viă înal- 
tului înv&țămint, care este hrana sufletescă a poporului. 

Armatei: 

Urările armatei Ne sunt tot-deauna scumpe. La cre- 
dința, ce Ne arată în tote împrejurările, răspundem prin 
dragostea Nostră. De când am avut fericirea, Ei de a o 
conduce la isbândă, iar Regina de a dobândi, prin ali- 
narea suferințelor, frumosul nume de Mama răniților, s'a 
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stabilit între Noi o îndoită legătură, care ne unesce pen- 

tru vecie. 

Privim acum cu o nemărginită încredere pe scumpa 

Nâstră armată și-i mulțumim de felicitările sale cu pri- 

lejul nunţii de argint. 

Işi presintă apoi felicitările lor tte Ministeriile în parte, DOm- 

nele din societate și șe6la secundară de fete Carmen Sylva. 

In diua următâre (4 Novembre) se continuă primirea fe- 

licitărilor și anume: ale clerului catolic, ale clerului protestant, 

ale comunităţii evangelice reformate, ale comunităţilor israelite, 

ale societăţii Dacia-România, ale Societăţii de construcţiuni, ale 

Societăţii funcţionarilor publici, ale societăţii Naţionala, ale so- 

cietăţii Progresul Silvic, ale Societăţii agricole, ale Societăţii 
Geografice Române, ale societăţii Jockey-Club, ale societăţii 

Banca României, ale Societăţii pentru Dare la semn, ale Socie- 

tăţii vînătorilor, ale Societăţii Israeliţilor pămînteni, ale asilului 

pentru bătrâni Elisabetheum şi Zion, ale Societăţii israelite de 

binefaceri, ale coloniilor austro-ungară, belgiană, bulgară, el- 

veţiană, englesă, francesă, germană și italiană. 

Afară de scrisori de felicitări din partea Suveranilor, Maie- 

stăţile Tor primesc telegrame de la Impăraţii Germaniei şi al 

Rusiei, de la Regina Marei-Britanii, de la Sultan, de la Regii 

Belgiei, Suediei și Italiei, Wurtembergului, Saxoniei, de la Moște- 

nitorul Danemarcei, de la Regina Ţărilor-de-jos, de la Ducii de 

Saxa-Coburg-Gotha, de Saxa-Altenburg şi de Anhalt-Desau, de 

la Marele-Duce de Baden etc. ete. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina visit6ză Esposiţiunoa coope- 

vatorilor din Cismegiu. 

Maiestatea Sa Regele adresâză Președintelui Consiliului ur- 

mătârea scris6re: 

Scumpul Mei Preşedinte al Consiliului, 

Mărcţa şi căldurâsa manifestare, ce țera întregă a făcut 

Reginei și Mie cu prilejul a 25-ei aniversări a căsătorici 

Nâstre, Ne-a umplut inima de o nemărginită bucurie. 

La mișcăt6rea demonstraţiune ce am întimpinat, nu putem 

respunde decât cu aceeași iubire și cu adincă recuno- 
, 

scință. Acestă recunoscință este cu atât mai vie, cu cât 
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Suntem convinși că simțirile poporului român iși ai isvorul 
în temeinica legătură, ce s'a stabilit între țeră și Dinastia sa. 

In aceste momente de fericire și de veselie, nu Ne pu- 
tem opri de a îndreptă gândurile Nâstre către muncitorii 
rurali, iubiții Noștri săteni, cari, în anii de secetă, sunt 
câte odată lipsiți de mijlâce de traii. 

In scopul de a le ușură greutățile unor asemenea timpuri 
Și în amintirea nunții Nâstre de argint, doresc a se în- 
temeiă un așezămint, încunjurat de tâte garanţiile trebuin- 
ciose, spre a pute primi și administră donațiunile și legatele 
cari i se vor face cu menirea de mai sus, 

Ca o dovadă de părintesca Nâstră grijă, dăruesc și 
pun de îndată la disposițiunea D-Tale suma de lei noi 
dou€ sute mii, în rentă română 5 %., ca întâiul fond pen- 
tru înființarea acestei Casse de ajutor. 

Am încredere că spiritul milos al Românului va face ca 
acest fond să sporescă în scurt timp și să producă din ce în 
ce mai mult râdele ce Regina și Eă le așteptăm; asemenea 
sunt încredințat că dorinţa ce o esprimăm aci va găsi un r&- 
sunet în inima tuturor și că Guvernul Met o va aduce la înde- 
plinire cu aceeași simpatie de care suntem și Noi însuflețiți. 

Cu acestă ocasiune te rog, scumpul Mei Președinte al 
Consiliului, să fii interpretul sentimentelor Nâstre de su- 
fletescă mulțumire pentru dragostea și credința, ce Ni sai 
arătat în aceste dile de neperitâre amintire, arătând tu- 
turor acelora cari, din tâte unghiurile țării, aă împărtășit 
bucuria Nâstră, că recunoscința ce le păstrăm nu este 
mai pe jos decât dragostea și credința lor. 

Primesce, scumpul Mei Președinte al Consiliului, încre- 
dințarea sentimentelor de înaltă stimă ce- -ți păstrez. 

Castelul Peleş, în 6 Woembre 769g. 

CAROL, 
Trel-deci de uni de Domnie, ÎI. 
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Se deschide sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre prin 

următorul Mesagiui Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Sunt cu atât mai mulţumit de a salută astăqi pe repre- 

sentanţii ţării, cu cât inima Mea este încă caldă de dove- 

dile de iubire, pe cari națiunea într6gă Mi le-a dat în 

anul acesta cu prilejul fericitelor întîmplări petrecute 

în Casa Mea. Am putut, în mijlocul capitalei, care acum 

25 ani primiă cu atât avînt sufletesc pe tînăra Principesă 

căreia Îi fusese ursit să devină întâia Regină a României, 

să s&rbătorim împreună un aniversar de pătrar de secol 

în mijlocul unor semne de dragoste, cari ai isbucnit întrun 

chip atât de unanim şi atât de strălucit. 

In acâstă iubire a poporului găsese cea mai dulce r&s- 

plată pentru munca Mea de 28 ani şi un sprijin puternic, 

ca să duc şi de aci înainte grâua sarcină pe care am pri- 

mit-o. 

“pot în cursul acestui an, ţâra Mi-a dovedit credința sa 

cu ocasiunea nascerii Principesei Elisabeta, al doilea copil 

născut pe pămîntul României din bine-cuvîntata căsătorie 

a scumpilor Mei nepoți. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Relaţiunile n6stre cu tâte Puterile sunt din cele mai ami- 

cale. Politica demnă și înţelâptă a României este preţuită 

de tote Guvernele şi de tote ţările. Europa, care doresce 

mai presus de t6te menţinerea şi întărirea stării de pace, 

nu pote simţi decât stimă și încredere pentru un popor 

pacinic, muncitor, care şi-a respectat cu sfinţenie îndato- 

rivile sale internaţionale şi care nu cere de la alţii decât 

acelaşi respect. 

Două din marile Puteri cu cari ţâra nstră stă în legă- 

tuni amicale aii fost, în mai puţin de un an, crud încer- 

cate. Preşedintele Republicei francese a cădut jertfa da- 

toriei şi Impă&ratul Rusiei a fost răpit, după o domnie aşă 

de scurtă, dragostei marei sale Impă&răţii. Aceste nenoro- 
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ciri nu ne-aii putut lăsă nesimţitori, cu atât mai mult cu 
cât Impăratul Alexandru III a fost în tot-deauna un pu- 
ternie şi sincer sprijinitor al păcii Europei. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Retormele săvirşite de Domniile-Vâstre în acâstă legi- 
slatură sunt numerâse şi însemnate. Ele vor constitui, fără 
îndoială, o pagină frumâsă în analele n6stre parlamentare 
şi vă vor asigură recunoscinţa ţării. 

Opera Domniilor-Vâstre nu este însă isprăvită. Pentru 
a o desăvîrşi, Guvernul Mei, pe lângă proiectele ce at 
fost presintate deliberărilor Domniilor-V 6stre şi aă rămas 
necorcetate din lipsă de timp, va mai propune luminatu- 
lui Domniilor-Vâstre patriotism şi alte măsuri, menite să 
împlinescă unele din lipsurile legislaţiunii nostre. 

Legea electorală comunală şi legile asupra organisării 
comunei rurale şi a poliţiilor vor completă îmbunătăţi- 
rile administrative; reforma unor părţi din Codicele de 
comerciii şi de instrucţiune criminală va conținuă marea 
operă de revisuire a Codicelor nostre ; iar legea învăţă- 
mîntului secundar şi superior va desăvîrși gr6ua și în- 
semnata lucrare a reformei învăţămîntului nostru. 

Efectele crisei agricole, care de mai mulţi ani bântue 
tOte ţările, în cele din urmă sati simţit şi la noi. Din ne- 
fericire, o recoltă slabă a coincidat cu momentul cel mai 
acut al crisei preţurilor. 

Adîne convins de bogăţia încă neistovită a pămîntului 
românesc şi de puterile de muncă ale poporului nostru, 
aştept cu încredere îndreptarea unor greutăţi, cari nu pot 
să fie decât trecttâre. 

Deși agricultura va rămân6 încă mult timp basa ocono- 
mici n6stre naţionale, trebue să deschidem nouă și roditâre 
câmpuri de activitate muncei poporaţiunii n6stre. Legea sil- 
vică şi legea minelor, anunţate dejă în sesiunea trecută, 
aşteptă aprobarea Domniilor-Vâstre, ca să satisfacă nisce 
necesităţi ce se impun din ce în ce mai mult. 

In acelaşi scop, Guvernul Mei va supune deliberărilor 
Domniilor-V âstre legea pentru construirea şi esploatarea 
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căilor ferate prin iniţiativă privată şi o lege pentru le- 

garea marelui tîrg de la oborul Bucurescilor cu reţâua 

căilor n6stre ferate. 

Cu tâte dificultăţile ce aii putut isyorî din împrejură- 

rile cari vă sunt cunoscute, efectele crisei agricole nu ail 

dat loc până acum la îngrijiri seri6se pentru situaţiunea 

finanţelor Statului. 
Budgetul anului 1893—94 s'a încheiat la 30 Septembre 

trecut cu un escedent de peste două-deci miliâne, iar bud- 

getul în lucrare sunt încredinţat că se va put6 soldă fără 

deficit budgetar. Budgetul viitor pentru 1895—96 se află 

pregătit şi se va supune Domniilor-V6stre echilibrat. 

Noua organisare a puterii nâstre armate şi o administra- 

ţiune înţelâptă şi harnică aii dat rodul lor aşteptat în ma- 

nevrele din est-timp, în cari două corpuri de armată, con- 

centrate cu un efectiv însemnat, ai manevrat în condițiuni 

bune pe un teren greii şi puţin bogat în resurse. Ast-fel 

s'a dovedit că reformele, realisate de Guvernul Meii cu 

concursul Domniilor-Vâstre în organisarea armatei, con- 

stituesc un însemnat progres în mersul mereii înainte al 

desvoltării forţelor n6stre militare. 

Ţâra pâte cu încredere să se razime pe ostașii sti. 

In sesiunea actuală se va supune la studiul Domniilor- 

Vâstve legea de Stat-major, revisuirea parţială a legii de 

înaintare pentru a se ţin6 mai mult s6mă de vechime şi 

o lege pentru paza fruntariilor, care, descărcând armata 

de un servicii mai mult administrativ, va fi tot atât spre 

folosul ei cât şi spre folosul fiscului. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

In sesiunile precedente, ţâra a putut preţui înălţimea 

de vederi şi dragostea pentru binele obştese, cari ai în- 

sufleţit activitatea representanţilor ei. Urmând tot ast-iel, 

ducând până la capăt o operă începută întrun chip atât 

de însemnat, legislatura actuală va rămân una din cele 

mai memorabile şi Domniile-Vostre vă veţi put mîndri 

că aţi lăsat o urmă trainică în istoria ţării. 
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Dumnegei să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V $stre. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor și Ministru de Interne, L. Catargiu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, P. P. Car p; Ministrul Afacerilor străine, Al. La- hovari; Ministrul Finanţelor, M. Germani ; Ministrul Jus- tițici, Al. Marghiloma n; Ministrul Lucrărilor publice, C.Olă- nescu; Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, Tache Ionescu; Ministrul Răsboiului, General C. Poen aru. 
Bucuresci, la 15 Noembre 1894, 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. Alteţele Lor Regale Principesa Maria a României și Prin- cipesa Alexandra de Coburg plâcă din Sinaia la Coburg. Curtea Regală ica reşedinţa în Palatul din capitală. 
Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod, fără ca acesta să se fi putut constitui pentru îndeplinirea funcţiuni- lor sale. 
Maiestatea Sa Regele şi Alteța Sa Regală Principele Fer- dinand asistă la serbarea religi6să şi militară a aniversării luării Plevnei. 
Impăratul-Rege Francisc Iosif sancționâză legile religi- 6se votate de Camerele ungare. 
Guvernul face în Cameră și Senat, cu ocasiunea desbaterii Adresci, declaraţiuni cu privire la cestiunea naţională. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză gendarmeria rurală concen- trată la casarma călărașilor. ” 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinand adresâză Preşe- dintelui Consiliului următorea scrisâre: 

Domnule Preşedinte al Consiliului, 

Cu o vie părere de r&ă, împedecat fiind prin călătoria - 
Mea la Petersburg de a luă parte la frumâsa serbare a 
nunţii de argint, prin care s'a manifestat într'un mod aşă 
de călduros dragostea ţării pentru Regele şi Regina, nu 
putem, Principesa şi Ei, să ne unim mai bine la bucuria 
tuturor decât contribuind la aşezămîntul întemeiat cu acest 
prilegii de iubitul mei unchii pentru ajutorarea ţăranilor. 
Am putut cunâsce de aprâpe, în armată, hărnicia şi blân- 
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Dec. 5 (17) deţea acestor voinici; iubirea mea către dînşii isvorăsce 
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din stima. ce le păstrez. 

Vă rog dar, Domnule Președinte al Consiliului, să pri- 

miţi pentru acest sfirşit Lei noi 20.000 în scrisuri funciare 

rurale. 

Cu acâstă împrejurare, sunt fericit de a vă pute reînnoi 

încredințarea sentimentelor mele de înaltă consideraţiune. 

Ferdinand 
Principe al Românici. 

Maiestatea Sa Regina întiunesce la Palat pe Dâmnele membre 

ale societăţii de binefacere Elisabeta. 

Un trimis extraordinar al Impăratului Rusiei notifică Maies- 

tăţii Sale Regelui suirea pe tron a Impăratului Nicolae II. 

Se promulgă legea asupra alienaţilor. 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele r&s- 

punde: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Regina şi Eu suntem adinc recunoscători pentru sen- 

timentele ce Ne arătaţi astădi în numele țtrii, care cu 

prilejul nunţii Nâstre de argint Ne-a dat atâtea scumpe 

dovedi de iubire și credință. 

Spiritul înțelept și patriotic, care conduce lucrările Re- 

presentaţiunii naţionale, este pentru Guvernul Mei un pu- 

ternic sprijin spre a aduce la bun sfîrșit proiectele de legi 

ce vi Sai presintat, și mai ales spre a ușură efectele 

crisei agricole ce apasă așă de greu, mai cu secmă asupra 

poporaţiunii rurale, vrednică de tâtă a Nâstră îngrijire. 

Am convingerea că, şi în acestă sesiune, Camera De- 

putaţilor va fi însuflețită de același dor de binele țării, 

despre care a dat până acum dovedi netăgăduite, şi că 

va lăsă ast-fel în urma sa amintiri neșterse de o rodnică 

activitate. 
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Pătruns de acestă convingere, vă mulțumesc încă Dee. 11 (23) 

odată călduros de bunele urări ce Ni le aduceţi, în nu- 
mele Adunării Deputaţilor, Nouă și familiei Nâstre. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Domnilor Vice-Preşedinţi, 
Domnilor Senatori, 

Iubirea poporului este cea mai frumâsă pod6bă și cea 
mai statornică temelie a Tronului. Cu o adincă recunos- 
cință primesc dar sentimentele de credință și de dragoste, 
ce le rostiți în numele Senatului ca purtător al glasului 
națiunii, 

Cu drept cuvint puteți dice că inima Reginei și a Mea 
bat împreună pentru binele scumpei nostre Românii, căci 
fericirea şi mindria Nstră o punem numai în fericirea 
şi mărirea ei. 

Insemnatele lucrări, ce aţi săvirșit în anii din urmă, în 
patriotica D-Vâstre îngrijire pentru interesele țerii, sunt 
o chezășie de rivna ce veți pune, împreună cu Guvernul 
Mei, întru întregirea operei acestei rodnice legislaturi. Do- 
rința, mai ales, ce arătați de a susține silințele plugarului 
român în grelele împrejurări de astădi și de a deschide 
căi nouă de activitate la munca naţională, dovedesce că. 
sunteți pătrunși de așteptările țării și că neincetat cuge- 
tările Domniilor-Vâstre sunt îndreptate spre propăşirea ei. 

Mulţumindu-vă încă odată din tot sufletul, în numele 
Mei și al familiei Mele, pentru dovedile scumpe de iu- 
bire, ce Senatul Ne dă, astădi ca în tot-deauna, vă urez, 
Domnilor Senatori, ca lucrările Domniilor-Vâstre să aducă 
rode bune pentru binele patriei. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand și Principesa 
Maria ai României, venind din străinătate, sosesc în capitală. 

> 

> 
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ANUL 1895 

Maiestatea Sa Regele adres6ză armatei următorul Inalt Or- 

din de di: 

Ostaşi, 

Cu o adincă mulțumire am vedut că silințele, ce șefii 

voștri şi-ai dat pentru voi, nu aii r&mas neroditore; ma- 

nevrele din anul trecut sunt o vie dovadă că aţi sciut să 

vE folosiți de invețămintele ce vi sai dat. 

Mindru că scumpa Mea armată este vrednică de jert- 

fele ce ţera face pentru dinsa, cu o adevărată bucurie ve 

urez, ofițeri, sub-ofițeri, caporali și soldați, ani mulți și 

fericiți! 

Dat în Ducurescă, la 1 Januarie 1995, 

CAROL. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand e numit Locotenent 

Colonel în armată. 
Alteţa Sa Regală Principele Ferdinand e numit Cap al ba- 

talionului 1 de vînători, unde a servit peste trei ani ca ofiţer 
inferior şi ca comandant. Cu acâstă ocasiune se publică ur- 
mătorul Inalt Ordin de di: 

Pentru a r&splăti serviciile de peste trei ani, ce Alteța 

Sa Regală Principele Ferdinand, Moștenitor al Cor6nei 

României, a făcut în batalionul 1 de vinători, atât ca ofițer 

  

 



409 

inferior, cât și ca comandant, Noi îl numim Cap al ace- 
stui batalion. 

Batalionul va adresă Înaltului săi Cap raport trimestrial 
de situațiunea batalionului. 

Dat în Bucuresci, la 1 lanuarie 7895. 
CAROL. 

Ministru de Resbel, General G. Poenaru, 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, Alteţele Lor Regale Princi- 
pele Ferdinand şi Principesa Maria ai României, împreună 
cu Alteţele Lor Principele Carol şi Principesa Elisabeta, 
primesc la Metropolie felicitările înaltului cler, ale Consiliului 
de Ministri, ale Adunării Deputaţilor şi ale Inaltei Curți de 
Casaţiune. Maiestatoa Sa Regele v&spunde prin următârele cu- 
vinte: 

Urările ce-Mi sunt exprimate cu atâta căldură la reîn- 
noirea anului aii un deosebit preț pentru Noi, fiind-că ele 
resfrâng simțemintele de dragoste și de credință, ce ţera 
Ne-a dovedit în tote imprejurările și mai ales în anul care 
sa închis. Ast-fel am câștigat cea mai mare bogăție de 
care un Suveran pâte dispune; voiă și întrebuință tâtă 
puterea Mea spre a o îngriji, a o păstră ca un sfint de- 
posit și a o lăsă moștenire la urmâșii Mei. 

Gândurile Mele și munca Mea de-apururea sunt închi- 
nate scumpei n6stre Românii și neîncetat rog pe Dum- 
nedeu să o ocrotescă și să r&spândescă asupra ei feri- 
cirea și prosperitatea. 

Mulțumindu-v& din tot sufletul de căldurâsele vâstre 
urări, vE urez și din partea Reginei ani mulți și fericiți 
şi mai ales ca anul acesta să fie bine-cuvintat și roditor, 
pentru mulțumirea tuturor. 

Noul Ministerii ungar se formză sub președința Baronului 
Bântfy. 
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Alteța Sa Regală Principele Ferdinand e permutat în re- 
gimentul 4 de roșiori. | 

Ministrul de Externe al Rusiei d-l de Giers încetâză din 
vi6ţă. 

Impă&ratul Nicolae II al Rusiei face o declaraţiune în sens 
autocratic. 

Așşezămîntul de ajutâre pentru săteni «Carol-Elisabeta» este 
recunoscut ca persână morală. Din visteria Statului se adaoge 

la acâstă fundaţiune 500.000 lei şi pe fie-care ai a patra parte 
a venitului cassei de epizootie. 

Se publică regulamentul pentru administraţiunea Fundaţiunii 
universitare Carol I. 

Se promulgă modificarea articolului 9 al legii pentru alegerea 
Episcopilor şi a constituirii Sfintului Sinod. 

In mai multe oraşe se ţin întruniri publice contra proiec- 
tului legii minelor depus de Guvern în Senat. 

Se deschide sesiunea extraordinară a Sfintului Sinod. 
Se promulgă legea pentru organisarea Inaltei Curți de Comp- 

turi. | 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina și Alteţele Lor Regale Prin- 
cipele Ferdinand şi Principesa Maria asistă la serbarea 
societăţii Elisabeta. 

La Senat se începe discuţiunea proiectului legii minelor. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina și Alteţele Lor Regale Prin- 

cipele Ferdinand şi Principesa Maria asistă la serbarea So- 
cietăţii funcţionarilor publici. 

Se ţine în capitală o întrunire publică a partidului naţional- 
liberal, cu delegaţi din t6tă ţâra, în contra legii minelor. 

Maiestatea Sa Regina şi Alteţele Lor Regale Principele Fer- 

dinand și Principesa Maria asistă la serbarea societăţii Fur- 
nica, 

Archiducele Albrecht al Austriei încetâză din vi6ţă. 
Senatul votâză legea minelor cu 65 contra 22 voturi. 

Alteța Sa Principele Carol se bolnăvesce de difteria larin- 
gelui. 

Maiestatea Sa Regele presidâză ședințele Societăţii Geografice 

Române. 
P. $. Sa archiereul Ieronim Ploescânu este ales Epis- 

cop al Romanului. 
Alteța Sa Principele Carol intră în convalescenţă. 
Principele Lobanov e numit Ministru de Externe al Rusiei. 
Intre Bulgaria şi România se încheie un tractat vamal. 
Se face la Palat, după ceremonialul obicinuit, învestitura Prea 
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Sfinţitului archierei Ieronim Ploese6nu, ales şi întărit Bpi- 
scop al Romanului. După ce Maiestatea Sa Regele încredinţâză 
noii alesului cârja episcopală, îi adres6ză următorele cuvinte: 

Prea Sfinţia Ta fiind ales de Sfintul Sinod şi repre- 
sentanții națiunii Episcop al eparchiei Romanului, ţi-am 
încredințat cârja episcopală, semn al puterii duhovnicesci, 
spre a îndeplini înalta-ți chemare în acea eparchie, scaun 
al vechei episcopii a Moldovei-de-jos întemeiată de Ale- 
xandru-Vodă-cel-Bun. 

Zidurile slăvite ale bisericii episcopale din Roman vor 
aminti Prea Sfinţiei Tale cuvioşia lui Petru Rareș, ctitorul 
ci, precum și frumâsele pilde ale lui Dositeiii și Veniamin, 
cari au lăsat în acestă eparchie urme neşterse de blân- 
deţe și evlavie. Nu M& îndoesc că vei desfășură tâtă sîr- 
guința, spre a păși pe urmele acestor vrednici predecesori. 

Poporul român are o nemărginită încredere în biserica 
sa, fiind-că clerul a fost de-apururea însuflețit de cel mai 
curat patriotism. Unde a fost turma, acolo ait fost şi pă- 
storii. Credința clerului către țeră a fost strîns legată de 

credința către Dumnedei. 
Ai fost timpuri în istoria nâstră, când simțemintul na- 

țional nu aveă locaș mai sigur decât pacea neturburată a 
mănăstirilor și a bisericilor. 

Păstreză acestă sfintă și frumâsă datină și întăresce în 
sufletul tuturor strămoșesca credință în nedespărţita unire 
dintre biserică și patrie. Fii asemenea bunul sfătuitor al 
norodului și mângâietorul nenorociţilor; atrage pe toți în 
jurul Prea Sfinţiei Tale prin blândețe și dragoste, iar 
bine-cuvintările ceresci nu vor lipsi nici turmei nici pă- 

storului. 

Mulțumindu-ţi pentru mărturisirile de credință ce-Mi 
aduci, îţi urez, Prea Sfinte Părinte, vicţă lungă și fericită 
pe scaunul episcopal al Romanului. 
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Se închide sesiunea extraordinară a Sfîntului Sinod. 
Maiestatea Sa Regele presidâză şedinţa solemnă a Academiei 

Române. Cu acâstă ocasiune, Maiestatea Sa rostesce următrele 
cuvinte: 

Academia cunâsce viul interes ce am pentru activitatea 

sa; ea din parte-i Mi-arată la tâte ocasiunile simțemintele 

sale credinci6se și salută cu bucurie fie-care eveniment al 

Casei Mele. Ast-fel sai stabilit strinse legături între noi. 

La serbările nunții Nâstre de argint, Academia s'a grăbit 

a Ne aduce felicitările sale prin o frumosă adresă cu cu- 

vinte pline de simţiri patriotice și măgulitâre pentru Noi. 

D-Vâstre fiind astădi întruniți în sesiune generală, doresc 

a reînnoi căldurâsele Nâstre mulțumiri pentru acestă do- 

vadă de simpatie, pe care am prețuit-o cu deosebire. 

Asigurându-v& și pentru viitor de tot sprijinul Meu și 

urând ca Academia să r&spândescă în fie-care an nouă 

lumini asupra sciinței, mai ales asupra literaturei și istorici 

nOstre, declar ședința deschisă. 

In presenţa Maiestăţilor Lor Regelui şi Reginei şi a Alteţelor 
Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa Maria, se 
face inaugurarea Fundaţiunii universitare Carol I. Maiestatea 
Sa hegele pronunţă cu acâstă ocasiune următorul discurs: 

Am ales pentru deschiderea Fundaţiunii universitare diua 

de 14 Martie, care ne amintesce așezarea patriei pe te- 

melii neclintite, spre a arătă și mai bine scopul patriotic 

al acestui așezămint, întemeiat întru folosul junimii uni- 

versitare la împlinirea a 25 ani ai Domniei Mele 

Astădi, după mai mult de un pătrar de vec de jertfe 

şi silințe, Statul român a ajuns a r&spândi binefacerile lu- 

minei în tâte straturile poporului. Datorim acesta nu numai 

bărbaţilor politici cari aă înțeles însemnătatea acestei pu- 

ternice pârghii a ridicării națiunilor, ci și corpului profe- 
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soral, care și-a îndeplinit cu rivnă și stăruință înalta sa 
chemare. | 

Dorind a lăsă în urma Mea o mărturie vie a sentimen- 
telor ce ME însuflețesc către ţră și a arătă tot de-odată 
necurmatul interes ce am pentru instrucțiune, am închi- 
nat tinerelor generaţiuni acest locaș de studii cu falnica 
menire de a contribui la răspândirea și înflorirea sciinței 
în România. 

Numai prin muncă stăruitore Și sciință se pot pregăti 
poporele de luptele ce le așteptă pe tărimul economic și 
social. Tâte generaţiunile, cari ai săvirșit fapte mari și 
folositâre țărilor lor, ai fost crescute în acestă școlă se- 
riosă şi sai oțelit la flacăra iubirii de sciință și de patrie. 

Noi, cari voim a lăsă urmașilor noștri o moștenire ne- 
știrbită, cată să avem de-apururea înaintea nâstră acest 
țel sfint al măririi scumpei nâstre Românii. 

Dintre voi, cei tineri, vor eși bărbați cu chemarea și 
grcua r&spundere de a fi luminătorii și conducătorii na- 
țiunii pe căile necunoscute ale viitorului. Urmaţi dar sfa- 
turile profesorilor voştri, încunjurați-i cu respect ȘI încre- 
dere, întăriți-vE sufletele cu gândiri curate și simțiri înalte, 
spre a fi vrednici de misiunea la care puteți fi chemați. 

După cum va fi tinerimea n6stră de astădi, așă va fi 
și România de mâne. Greii dar cumpănesc în grijile n6- 
stre îndrumarea tinerimii pe calea muncei consciinți6se, 
a iubirii de adevăr și de țeră 

Legenda mănăstirii Argeșului ne arată credința r&spân- 
dită în poporul român că, pentru trainica întemeiare a 
unui așezămint, trebue îngropată în temeliile lui o ființă 
vie. Pus-am în temelia acestei case a tinerimii universi- 
tare via Mea credință în viitorul României. 

Facă cerul ca vecurile cevor urmă să Ne dea drep- 
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tate cu prisos și ca, din acest locaș al sciinței, să se r&spân- 

descă, ca dintr'un focar nestins, caldele rade ale unui pa- 

triotism. luminat asupra nemului românesc. 

In acest gând vE încredințez, Domnilor membri ai co- 

mitetului Fundaţiunii și Domnule Director, grija acestui așe- 

zămiînt. Nu ME îndoesc că, sub ințelepta D-Vâstre con- 

ducere, va da r6dele dorite de inima Mea. 

Providența, care a ocrotit țera nâstră cu atâta îndurare, 

va revărsă de sigur și asupra acestei Fundaţiuni binefa- 

cerile ei, îndeplinind ast-fel rugile ce le-am înălțat împreună 

cu Inalt Prea Sfinția Sa Metropolitul Primat către A-Tot- 

Puternicul. 

Maiestatea Sa Regele presidâză a doua sedinţă solemnă a 
Academiei Române și adres6ză membrilor următârele cuvinte: 

Doresc a mulțumi Academiei pentru atențiunea ce a 

avut de a trimite tâte publicaţiunile sale Fundaţiunii Mele 

universitare ; ele vor fi de un mare folos pentru acest 

noi așezămint de cultură. | 

Se promulgă legea asupra schimbării numelui. 

Maiestatea Sa Regele presidâză a treia ședință solemnă a 

Academiei Române. 
Se promulgă modificările unor disposiţiuni din legea Băncei 

agricole. 
Maiestatea Sa Regina şi Alteța Sa Regală Principesa Maria 

organis6ză o serbare de copii în grădina Palatului. 

Intre Japonia şi China se încheie pacea. 

Alteţa Sa Regală Principele Ferdinand e numit coman- 

dant al regimentului 4 de roșiori. 

Se deschide Guvernului un credit de 1.900.000 lei pentru Mi- 

nisteriul Lucrărilor publice. 

Se promulgă legea pentru esploatarea căilor ferate de in- 

teres local. 
In presenţa Maiestăţii Sale Regelui şi a Alteţei Sale Regale 

Principesei Maria, Alteța Sa Regală Principele Ferdinand 

primesce la casarma Malmeson comanda regimentului 4 de 
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roșiori. Cu acâstă ocasiune, Maiestatea Sa adresâză regimen- 
tului următorele cuvinte: 

Astădi este tocmai un an de când am rostit în acest 
loc, la stirșitul inspecțiunii Mele, regimentelor de cavalerie, 
cuvinte, cari sunt convins că ati rămas adinc întipărite în 
mintea corpului ofițeresc. Tot atunci M'am convins că 
trebue să fie dat un noii îndemn cavaleriei, spre a oridică la 
inălțimea cerințelor tactice și a întinde activitatea sa. Multe 
îmbunătățiri sai introdus în urmă în acestă armă Și, spre 
a-i da încă un mai mare avint, am hotărit a încredință 
comenduirea regimentului 4 roșiori Moștenitorului Cornei. 
Nu ME îndoesc că vrednici veţi fi de acestă cinste, care 
se resfrânge asupra întregei cavalerii, și că dinsa va r&s- 
plăti acest semn de încrederea Mea printr'o muncă sta- 
tornică și o sirguință trainică. Voi însă trebue să desfă- 
Șurați tâte silințele, spre a atrage în tot-deauna asupra 
vostră mulțumirea Mea. In acestă așteptare, încredințez 
cu bucurie regimentul 4 de roșiori Moșştenitorului Cor6nei. 

Germania, Rusia și Francia intervin de comun acord pentru 
înlăturarea diverginţelor din Asia. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina, împreună cu Alteța Sa Re- 
gală Principele Ferdinand, inspectâză fortificaţiunile din ju- 
rul capitalei. 

Oposiţiunea naţional-liberală se retrage din Parlament pe mo- 
tiv că legea minelor, care a fost adoptată și de Cameră, lo- 
vesce în Constituţiune. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteţele Lor» 
Regale Principele Ferdinand şi Principesa Maria, asistă la 
balul ofiţerilor de reservă. 

Se promulgă legea minelor. 
Maiestatea Sa Regele ascultă sf. leturghie în biserica Sf. Gheor- 

ghe şi după amâqă asistă, împreună cu Maiestatea Sa Regina, 
cu Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria şi cu Alteța Sa Principele Carol, la alergările de cai 
organisate de Jockey-Club. 

Apr. 
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Maiestatea Sa Regina visitâză asilul Elena-Dâmna şi asistă 
în capela institutului la serviciul divin. 

Corpurile legiuitre se închid prin următorul Mesagiii Re- 

gal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Închidend a patra sesiune a acestei legislaturi, sunt fe- 

ricit să constat că, şi de astă dată rîvna, Domniilor-V 6stre 

pentru binele obştesc a fost neobosită şi munca Domnii- 

lor-V6stre spornică. 

Aţi urmat în linişte şi cump&tare opera de reforme, pe 

care aţi început-o în prima sesiune. Inzestrând ţâra cu o 

nouă lege a Curţii de compturi, dând armatei legea Sta- 
tului-major şi săvîrşind revisuirea în parte a Condicei pe- 

nale şi a Condicei de comereiii, aţi mai împlinit unele din 
lipsurile legislaţiunii n6stre şi aţi făcut un pas înainte în 

revisuirea şi îmbunătăţirea întregului nostru organism 

de Stat. 
In acâstă sesiune aţi dat şi o deosebită atenţiune into- 

reselor comunelor n6stre şi mai ales acelora ale capitalei. 
Prin măsurile ce aţi votat, aţi asigurat Bucurescilor mij- 

l6ce de propăşire potrivite cu starea ce se cuvine capi- 

talei Regatului român. 

Munca Domniilor-Vâstre de căpetenie însă a fost în- 
dreptată către nevoile economice ale ţării. 

Pentru a lor îndestulare, aţi îndeplinit cerinţele Consti- 

tuantei din 1866, care a pus legea minelor printre mă&su- 
rile cari trebuiaii realisate în cel mai scurt timp, şi aţi 

înlesnit ast-fel descoperirea şi esploatarea avuţiilor nâstre 
minerale, fără de cari năzuinţele n6stre pentru erearea 

unei industrii naţionale ar fi r&mas sterpe. Ţ6ra va sei 

să recunâscă meritul color cari i-ait deschis acest noii is- 

vor de bogăţie. 

Prin legea căilor ferate de interes local, aţi asigurat spo- 

rirea reţelei nâstre de drumuri de fer fără a îngreună 

sarcinele contribuabililor şi, înlesnind transportul, aţi pre- 

gătit o însemnată îmbunătăţire în condiţiunile de luptă ale 

producţiunii nâstre. Aceeaşi dorinţă v'a însufleţit şi când 
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aţi autorisat Guvernul Moti ca, din escedentele nâstre bud- 
setare, să înzestroze marele tîrg al Bucurescilor cu o nouă 
gară şi să uşureze ast-fel nevoile comerciului, acum mai 
ales când sfîrşirea podului peste Dunăre va pune capi- 
tala în legătură directă cu marea. Tot în anul acesta se 
va deschide primul nostru servicii de navigaţiune maritimă 
între Constanţa şi Constantinopole. 

Grija Domniilor-V 6stre pentru comunicaţiunile de uscat 
nu v'a făcut să uitaţi marea nâstră arteră fluvială. Dând 
Guvernului Mei şi în acestă sesiune mijlâcele de a spori 
şi întări serviciul nostru de navigaţiune pe Dunăre, aţi 
îndeplinit una din cele mai vii dorințe ale României. 

Ast-fel, mulţumită muncei Domniilor-V 6stre luminate şi 
patriotismului Domniilor-V stre neclintit, propăşirea econo- 
mică a scumpei n6stre patrii va luă un avânt din ce în 
ce mai puternic, cu atât mai mult cu cât efectele crisei 
agricole, prin care am trecut, s'au împuţinat în mod 
simţitor şi s'a dovedit temeinicia prevederilor din Mesa- 
giul Nostru de deschidere, în care vă spuneam că grou- 
tăţile în cară ne aflăm nu puteai să fie decât trecătâre, 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Mersul înainte al naţiunilor nu are margine şi pentru 
muncitori harnici nu vine nici odată câsul de odihnă. 

Opera căreia aţi consacrat activitatea D-Vâstre nu este 
isprăvită. Ea este însă destul de însemnată, ca să vă pu- 
teţi întârce la vetrele D-Vâstre cu convingerea adîncă că 
aţi întrebuințat numai spre folosul țării înalta misiune, pe 
care cu încredere v'a dat-o. | 

In numele Mei şi al ţării, vă mulţumose. 
Et declar închisă sesiunea actuală a Corpurilor legiuitâre. 

CAROL, 

Președintele Consiliului de Ministri și Ministru de Interne, 
L. Catargiu; Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului 
şi Domeniilor, P. P. Carp; Ministrul Afacerilor străine, Al. La- 
hovari; Ministrul Finanţelor, M. Germani; Ministrul Justiţiei, 
Al. Marghiloman; Ministrul Lucrărilor publice, C. Olăne- 

Trel-eci de ant de Domnie, II. 3; 
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scu; Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice, Tache Ione- 

scu; Ministrul Răsboiului, General C. Poenaru. 

Bucuresci, 29 Aprilie 1895. 

Anglia, Rusia și Francia presintă Turciei un proiect de re- 

torme pentru Armenia. | 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, Alteţele Lor Regale Prin- 

cipele Ferdinand și Principesa Maria, precum și Alteţele 

Lor Principele Carol şi Principesa Elisabeta, asistă la aler- 

gările de cai organisate de Jockey-Club. 

Sc deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 

Prin Decret Regal se dispune crearea de şele speciale de sub- 

ofiţeri pentru infanterie. 

Se publică convenţiunea de estradiţiune încheiată cu ările- 

de-jos la 27 Septembre (9 Octobre) 1894. 

Comitele Kâlnoky, Ministrul de Externe al Austro-Ungariei, 

demision&ză. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina şi Alteţele Lor Regale Prin- 

cipele Ferdinand şi Principesa Maria visit6ză şodla de arte 

şi meserii. 
Se promulgă legea asupra serviciului de Stat-major. 

Maiestatea Sa Regele asistă la serbarea aniversară a Socie- 

tăţii de tragere la semn. 

Se promulgă legea pentru mărginirea capitalei. 

Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 

La serbările de 10 Maiii asistă Maiestăţile Lor» Regele și Re- 

gina, precum și Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand 

şi Principesa Maria. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectâză șe6la de ofiţeri. 

Alteţele Lor Regale Principele și Principesa României, îm- 

preună cu Alteţele Lor Principele Carol și Principesa Eli- 

sabeta, plâcă în Anglia. , 

Maiestatea Sa Regele inspectâză şeâla de artilerie și geniu. 

Maiestatea Sa Regele asistă la Ciorogârla la punerea petrei 

terminului occidental al basei geodesice de lângă Bucuresci. 

Cu acestă ocasiune se întoemesce următorul document come- 

morativ: 

Noi, Carol 1. 

Rege al României. 

Cu dorința de a însemnă pentru vecie basa geodesică 
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de lângă Bucuresci, am zidit extremitatea occidentală a 
acestei base aci pe platoul de la Ciorogârla. Basa se în- 
tinde în lungul șoselei ce duce de la Bucuresci la Cio- 
rogârla. 

Acestă basă s'a determinat în scop de a servi ca la- 
ture triangulării țării, care este menită a se legă cu trian- 
gularea țărilor vecine și a îndeplini unul din scopurile 
urmărite de Asociațiunea geodesică internațională, acea 
de a măsură paralelul mijlociii, care se va întinde de la 
Oceanul Atlantic la Marea Negră. 

Basa va servi încă ca lature a planului topografic al ora- 
șului Bucuresci, care plan se esecută de Institutul geogra- 
fic al armatei cu cheltuiala comunei Bucuresci. 

M&surătârea sa făcut de personalul geografic al ar- 
matei. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză șc6la de răsboii Și coman- damentul Corpului II de armată. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză la casarmă regimentul 1 

de genii. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand și Principesa 

Maria ai României sosesc la Londra. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză în tabăra de la Cotroceni regimentul de infanterie Michaii-Vit6zul No. 6 și batalionul permanent al regimentului Olt No. 3. 
Maiestatea Sa Regele inspectEză în tabăra de la Cotroceni 

regimentul de infanterie Ilfov No. 21 şi batalionul permanent al regimentului 28 Radu-Negru. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză pe ofiţerii-elevi ai șe6lei de 

artilerie și geniu și visit6ză Institutul Otteteleşanu de la Mă- 
gurele. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză la Cotroceni escadronul 2 
de tren. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria ai României se instal6ză la Osborne, împreună cu Alte- 
ţele Lor Principele Carol și Principesa Elisabeta. 

Maiestatea Sa Regele visitâză noul palat al societăţii Dacia- 
România, 
Curtea Regală iea reședința de vară în Castelul Peleş, 
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Se promulgă modificările Codului de comerciil. 
Maiestatea Sa Regele trece în inspecţiune la Sinaia batalionul 

3 de vînători. | 
Imp&ratul Rusiei primesce o deputaţiune bulgărâscă la Pe- 

tersburg. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand al României so- 

sesce la Sinaia. 
Fostul Prim Ministru al Bulgariei Stambulov e ucis și 

măcelărit, pe stradele Sofiei. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina plâcă în străinătate. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Ischl, pentru a face 

o visită Imp&ratului Francisc Iosif. 
Maiestatea Sa Regele primesce la Ischl visita Impăratului şi 

mai târdiii a Ministrului de Externe Comitele Goluchowsky 
şi a Ambasadorului german Comitele Eulenburg. Maiestăţile 
Lor Regele şi Regina, Impăratul și membrii familiei Imperiale 
fac o escursiune pe piscul Schafberg. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, însoţiţi până la gară de 
Impăratul și Impărătâsa Austriei, plecă din Ischl în Elveţia 
și se opresc la Innsbruck și Ziirich. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Umkireh. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Mainau și fac o 

visită Ducelui şi Ducesei de Baden. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Ragaz, unde sunt 

întîmpinaţi de Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Ilo- 

henzollern. 
Lordul Salisbury ţine un discurs, în care se ocupă de 

cestiunea armenâscă. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina primesc la Ragaz visita 

Regelui de Wiirtemberg și a Principesei Paulina de Wur- 

temberg. Alteța Sa Principele de W ied, în drum spre Zirich, 

se opresce la Ragaz. 
Alteţa Sa Regală Principele Leopold de Hohenzollern 

sosesce la Ragaz. 
Alteța Sa Principesa-mamă de Wied sosesce la Ragaz. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 

Maria ai României sosesc la Ragaz, împreună cu Alteţele Lor 
Principele Carol şi Principesa Elisabeta. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina plâcă din Ragaz la Wein- 

burg, unde fac o visită Alteţelor Lor Regale Principelui și Prin- 
cipesei Leopold de Hohenzollern. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina primesc la Weinburg vi- 

sita Ducelui şi Ducesei de Baden. 
Imp&ratul Germaniei e numit General de cavalerie austriac. 
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Maiestăţile Lor Regele și Regina plâcă din Weinburg la Miin- chen, unde primesc visita Archiducesei Gisela de Bavaria și a Alteţei Sale Principelui Frideric de Hohenzollern, a Ducelui şi Ducesei de Genova și a Alteţei Sale Principelui Wilhelm de Hohenzollern. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Viena. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina primesc la Viena visita Im- 

păratului Austriei. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina plâcă din Viena, pentru a se întârce în ţâră. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Sinaia. 
Principele Bernard şi Principesa Chavlota de Saxa-Mei- ningen, împreună cu Principesa Teodora, sosese la Castelul Peleş. 

Alteţele Low» Regale Principii Leopold și Wilhelm de Hohenzollern sosesc la Castelul Peleş. 
Se face în mod solemn inaugurarea Podului de peste Dunăre Carol, între Fetesci şi Cernavoda. La serbare asistă Maiestăţile Lor Regele și Regina, însoţiţi de Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa Maria, de Principii Leopold şi Wilhelm de Hohenzollern, de Principele Bernard de Saxa-Meiningen cu Principesele Charlota și Teodora. Cu acestă ocasiune se întoemesce următorul act comemorativ: 
Noi, Carol I. 

Prin graţia lui Dumnedei și voința națională, 
Rege al României. 
In anul mântuirii 1890 am pus petra fundamentală a 

podului, menit să împreuneze cele dou& maluri ale Du- 
nării între Fetesci și Cernavoda. 

După cinci ani de muncă statornică, Dumnedei, hără- 
zind țerii linişte și îndestulare, astădi, în a 14-a di a lunei 
Septembre din anul mântuirii 1895 și al 30-lea al Dom- 
nici Mele, mulțumită rivnei și măestriei inginerilor români, 
am trecut pe de-asupra valurilor celor două brațe ale 
Dunării mărețe și am bătut cel din urmă cuiii, care a 
încheiat și sfirșit aceste falnice lucrări, față fiind Maie- 
statea Sa Regina, Alteţele Lor Regale Principele și Prin- 
cipesa României, iubitul Mei frate Principele Leopold de 
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Sept. 14 (26) Hohenzollern, nepotul Meă Alteța Sa Principele ereditar 

de Hohenzollern, Alteța Sa Principele ereditar de Mei- 

ningen și Alteța Sa Regală Principesa ereditară de Saxa- 

Meiningen, înaltul cler, Ministrii Mei, Președinții și mem- 

brii biurourilor Corpurilor legiuitâre, trimișii Puterilor străine 

acreditați pe lângă Mine, fruntașii oștirei Mele, înalții dem- 

nitari ai Statului și corpul technic. 

De adi înainte nimic nu mai desparte România din 

stânga Dunării de Dobrogea, pe care, prin vitejia osta- 

şilor noștri din răsboiul de la 1877, am împreunat-o din 

noii cu patria mumă. Ast-fel, vom pute da acestei pro- 

vincii și porturilor ei de pe țărmul mării tâtă îngrijirea 

Nâstră, spre a lor desvoltare și propășire. 

Miîndri, împreună cu ţera intregă, că am ridicat un 

monument care face fala n&mului românesc și care va 

fi pururea îndemn puternic pentru urmașii Noştri spre 

a purcede tot mai departe pe calea muncei, a civilisa- 

țiunii și a măririi, am semnat acest document de veci- 

nică amintire. 

Am chibzuit dar ca, după sfințenia podului, făcută de 

|. P. S. Sa Archiepiscopul și Metropolitul Primat, un exem- 

plar să fie așezat în zidăria de pe malul drept al Dunării, 

împreună cu copia documentului ce a fost pus în zidăria 

piciorului de pe ț&rmul stâng, iar cel de al doilea să 

se păstreze în Archivele Statului. 

La banchetul. dat în Cernavoda după terminarea ceremoniei 
inaugurării, Maiestatea Sa Regele ridică următorul toast: 

Intruniţi aci, pe țărmurile Dobrogei, de-apururea unită 

prin sângele vitejilor noștri și din noi făurită printrun 

lanț de fer cu România, serbăm un eveniment așteptat 

cu nerăbdare de ţera întregă, care va găsi un resunet 
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mare departe peste hotarele sale. Săvirșirea podului peste 
Dunăre, dorit de un sfert de vec de Mine, este astădi un 
fapt împlinit, și uriașă se ridică înaintea nstră acestă fal- 
nică operă, ca o mărturie vădită a tăriei Regatului. 

Geniul omenesc, în care se restrâng progresul și avin- 
tul puternic al României, a învins tote greutăţile, a înlă- 
turat tote pedicele, spre a esecută acestă lucrare trainică 
şi neperitâre, care trebue să arate lumii că vrednic este 
poporul român de frumâsa sa chemare la gurile Dunării 
şi pe pragul Orientului. 

Monumentele sunt istoria vie a poporelor; până astădi 
urmele lui Traian nu sai șters. Cine nu vorbesce de 
podul săi de la Severin? Să dea Dumnegeiă ca al doilea 
pod, stabilit după mii de ani pe Dunărea-de-jos, să trăiască 
vecuri, spre a povesti generaţiunilor viitOre, din nem în 
nem, că numai prin jertfe, lupte şi o muncă statornică, 
Statul român a putut fi întemeiat. 

Mindru pot fi dar, că sub Domnia Mea sa conceput 
și isprăvit de inginerii noștri acest măreț pod, care va 
atrage o însemnată parte a comerciului europen pe căile 
nostre ferate, fiind-că astădi stăpânim linia cea mai scurtă 
între mările nordice și țrile din Orient. 

Aruncăm acum o privire mai departe pe mare, pe 
acestă nemărginită cale de apă, unde se încrucișeză ne- 
numeratele drumuri ale mișcării întregei lumi, cari r&s- 
pândesc bogăţiile asupra națiunilor. Prin portul de la Con- 
stanța, podul peste Dunăre ne deschide acestă cale largă, 
care va spori întrun mod neașteptat relaţiunile nostre 
comerciale și va asigură desvoltarea nâstră maritimă. 

Stegul României, care este dejă cunoscut în porturile 
din Europa, în curind va fâlfăi și în ţările cele mai depăr- 
tate ale universului, ducând cu dinsul renumele scumpei 

1895 
Sept. 14 (26)



424 

1895 
Sepi. 14 (26) nostre patrii. Cu inima plină de bucurie exprim acestă 

convingere în fața acestei impunătâre adunări, în fața uria- 

șului nostru pod, pe care-l privesc ca cheia de aura 

unui viitor strălucit, mulțumind călduros tuturor acelora 

cari au contribuit la marea isbândă, ce se s&rbătoresce 

astădi de noi cu atât de adincă satisfacțiune. Mulţumesc 

de asemenea pentru cuvintările așă de bine simțite și atât 

de măgulitâre pentru Mine. Mulţumesc corpului technic 

pentru rivna și hărnicia ce a desfășurat în numerâsele lu- 

crări publice săvirșite în cursul celor din urmă ani și cari 

găsesc cea mai frumosă a lor încoronare în podul de peste     Dunăre. 

Fericit sunt “că înalții Gspeţi şi D-Vâstre toți sunteți 

martori la acestă memorabilă di, care însemnă o nouă 

epocă în viâța nâstră economică, și sunt sigur că ve veţi uni 

cu Mine în strigarea de: Să trăiască iubita nostră Românie, 

al cărui avint nimeni nu-l mai pâte opri în drumul mă- 

ririi și al propăşirii! 

» 15 07) Maiestatea Sa Regele visiteză șe6la din Cernavoda și plâcă 
cu Augustii 6speţi la Constanţa, unde primesce omagiele au- 
torităţilor locale și judeţene, visit6ză portul, încrucișătorul <Eli- 
sabeta» şi bricul «Mircea», sosite atunci de la festivitățile de la 
Kiel, vaporul român «Meteor», prefectura, tribunalul, primăria, 
arestul, șe6la de fete și de băeţi, şe6la normală, spitalul, ca- 
sarma regimentului 11 de călărași și închisGrea militară. 

» 16 (28) Maiestatea Sa Regele, după ce visitâză la Constanţa bisericile 
armenâscă şi grecâscă și gâmia principală, se întorce împreună 

cu Augustii 6speţi la Sinaia, 
» 18 (830) La Constantinopole isbuenesce o revoltă a Armenilor. 

» 20 (2) Se publică modificările convenţiunii încheiate cu Rusia şi 
Austro-Ungaria pentru navigaţiunea Prutului. 

» 24 (6) Intre Ialomiţa şi fortificaţiunile capitalei se încep manevrele 
cele mari, la cari ieait parte Maiestatea Sa Regele, Alteţele Lor 

Regale Principii Leopold și Wilhelm de Hohenzollern 
şi Principele Bernard de Saxa-Meiningen. 

> 26 (8) Maiestatea Sa Regina sosesce, împreună cu Alteţele Lor Re-  
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gale Principesa Românici şi Principesele Charlota şi Teo- 
dora de Saxa-Meiningen, la fortul Otopeni şi asistă la sfir- 
şitul manevrelor, 

Maiostatea Sa Regele, însoţit de Maiestatea Sa Regina, de Alteța 
Sa egală Principesa Maria şi de Augustii S&i 6speţi, trece în 
rovistă pe câmpia Florâsca tote trupele manovrelor (63 batalisne, 
49 escadrâne şi 32 baterii). 

La prândul de la Palatul din capitală, Maiestatea Sa ridică ur- 
mătorul toast;: 

Ostașii din tâte unghiurile Olteniei, din virfarile Car- 
paţilor, de pe țărmurile Dunării, a ascultat chemarea 
Mea și sunt astădi întruniți imprejurul capitalei, care de 
la răsboiii nu a mai vădut o concentrare așă de impu- 
netore. Bucurescii, unde curge isvorul vieței n6stre poli- 
tice, privesce cu dragoste și mindrie armata și toți ai 
alergat în câmpii spre a salută aceste două corpuri, ca 
o falnică parte a puterii nâstre militare. Mare este încre- 
derea ce țera are în ostașii săi; mai mare este însă r&- 
spunderea n6stră. Trebue să muncim dar di și n6pte 
și să gândim neîncetat la datoria nâstră, fiind-că numai 
ast-fel putem răsplăti marile jertfe ce țera face pentru 
apărarea sa. 

Cu vie satisfacțiune am constatat și anul acesta pro- 
grese în instrucțiunea trupelor; mulțumindu-v& pentru si- 
linţele vâstre, închin acest pahar în sănătatea Corpurilor 
I și IL de armată, cari ai atras mulțumirea Mea. 

Curtea Regală, împreună cu Inalţii 6speţi, sosesce la Castelul 
Peleş. 

Principele de Saxa-Meiningen şi Principesele Charlota 
şi Teodora plâcă din Sinaia în Germania. 

Alteţele Lor Regale Principii Leopold și Wilhelm de Ho- 
henzollern plâcă din Sinaia în Germania. 

Maiestatea Sa Regele sosesce la Bucuresci. | 
Guvernul Lascar Catargiu demisionâză şi d-l Dimitrie 

A. Sturdza e însărcinat cu formarea noului Guvern. 
Noul Ministerii (al XXIV-lea) se formâză ast-fel: Dimitrie 
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A.Sturdza, Preşedinte și Afaceristrăine; Eugeniu Stătescu, 
Justiţie; P. Poni, Culte și Instrueţiune publică; General C. Bu- 
dişteanu, Răsboii; Nicolae Fleva, Interne; G. C. Canta- 
cuzino, Finanţe; G. D. Pallade, Domenii; C. I. Stoicescu, 

Lucrări publice. 
Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Maiestatea Sa Regina, şi de Alte- 

ţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa Maria, 
presidâză la inaugurarea noului Palat de Justiţie în capitală. 
Cu acâstă ocasiune, Maiestatea Sa rostesce următârele cuvinte: 

Pus-am acum 5 ani, aprâpe de-odată, temelia a două 

însemnate lucrări; mai tot în același timp Ne-a fost dat 

să le punem pstra cea din urmă: una de un interes eu- 

ropen, podul peste Dunăre, care a desvălit în ochii lumii 

marele nostru avint economic; cea de a doua, acest fru- 

mos palat, dovadă a dorinței nâstre de a da justiției un 

locaș demn de înalta ei menire. 
A 

Cu o deosebită mulțumire v&d dar astădi inăltându- -se 
y 

9 cv 
maiestos în capitala țării acest templu al dreptății, în 

care suntem adunaţi spre a serbă deschiderea sa. El ne 

înfățişeză icâna presentului, cu atât mai îmbucurătore, că 

e prospă&t în amintirea nâstră trecutul cu alcătuirea lui 

judecătorescă neîndestulătâre și cu modestele locașuri unde 

se da dreptate. 

Demult încă datoram justiției un adăpost statornic și 

vrednic de însemnătatea ci precumpănitâre în vicța na- 

țiunilor. ÎL va ave de acum, și acest falnic monument va 

deșteptă în mintea fie-căruia respectul ce se cuvine uneia 

din cele mai înalte întocmiri omenesci. 

Inţelegem cu toții câtă înălțare și vrednicie vor câș- 

tigă justiția și magistratura, când vor fi încunjurate de 

fala exteridră trebuincidsă. La inceputul erei creştinesci, 

mărețele basilice consacrate justiției de către Romani au 

fost preschimbate în biserici de către creştini. Palatul ju- 
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stiției, închinat aplicațiunii principiilor de drept, ca și o ca- 
tedrală, trebue să insufle simţiri potrivite cu marea insti- 
tuțiune ce e] adăpostesce. 

Libertatea nu are ființă decât prin legi și legea r&- 
mâne cuvînt fără temeiă, dacă justiția, tot-deauna nepăr- 
tinitre, nu impune tuturor același respect, același senti- 
ment de r&spundere. Drepta aplicare a legilor este dar 
scutul cel mai puternic al libertății, iar magistratul ține 
acest scut în mânile sale. 

Sunt încredințat că acestă misiune socială a judecăto- 
rilor va fi pururea nestrămutata cugetare, de care dinșii 
se vor căl&uzi. Dovedile, ce ai dat până acum de lumi- 
nele și nepărtinirea lor, indreptățesc încrederea Mea și a 
țErii în viitor. 

VE aduc mulțumirile Mele pentru sentimentele de de- 
votament, ce cu atâta căldură Îmi arătați și de astă dată. 
Fiţi şi Domniile-Vâstre bine încredințați că-Mi voiă da fără 
preget, ca in trecut, tote silințele, spre a ridică tot mai 
mult vada puterii judecătoresci, ocrotind activitatea că 
prin garanții tot mai mari. 

Mindru de tot ce pâte înălță propășirea și mărirea 
scumpei n6stre Românii, încredințez acest palat, ale că- 
rui uși se deschid astădi, magistraturii și baroului, cu de- 
plină convingere că ei, de-opotrivă și de-apururea, vor 
fi pătrunși de înalta și însemnata lor chemare. 

Corpurile legiuitâre se întrunesc în sesiune extraordinară 
pentru a îi disolvate prin următorul Mesagii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

In urma retragerii Ministeriului de sub președenţia d-lui 
Lasear Catargiu și a numirii noului Cabinet, un apei către 

1895 
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eră devenind necesar, v'am convocat în sesiune extraor- 

dinară pentru a vă încunosciinţă că Adunările legiuitâre 

urm6ză a fi disolvate. 
CAROL. 

- Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministrul Afacerilor 
strâine, D. A. Sturdza; Ministrul Justiţiei, Eug. Stătescu; 

Ministrul Cultelor şi ai Instrucțiunii publice, P. Poni; Mini- 
strul Răsboiului, General C. Budișteanu; Ministrul de In- 
terne, N. Fleva; Ministrul Finanţelor, G. Ca ntacuzino; Mi- 

nistrul Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, G. 
D. Pallade; Ministrul Lucrărilor publice, C. I. Stoicescu. 

1895 Octombre 21. 

Colegiile electorale sunt convocate pe dilele de 22, 23, 24, 26, 

27 şi 28 Novembre, iar nouele Corpuri legiuitâre pe diua de 7? 
Decembre. 

Lordul Salisbury discută într'un discurs al sâit posibilita- 
tea unei desfaceri a Imperiului Otoman. 

Principele Bulgariei consimte ca fiul săi Boris să tvâcă la 
confesiunea ortodoxă r&săritână. 

Se închide sesiunea ordinară de tOmnă a Sfintului Sinod. 
Lordul Salisbury cetesce într'o întrunire publică o seri- 

s6re a Sultanului, în care se promit reforme în Imperiul Oto- 
man. 

Alteța Sa Regală Principele Ferdinand e înaintat la gra- 
dul de Colonel. 

La Palat se face, în presența Maiestăţii Sale Regelui și a 
Alteţei Sale Regale Principelui Ferdinand, ceremonia ţin- 
tuirii unui stg noi, care va fi încredinţat a doua di regimen- 
tului 9 de călărași din Dobrogea. 

Resultatul alegerilor pentru Senat și Cameră dă o mare ma- 
joritate pentru partidul naţional-liberal. 

Porta încuviinţeză sporirea numărului vaselor staţionare 
străine în Dardanele. 

Curtea Regală iea reşedinţa de 6rnă în Palatul din capitală. 
Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagiii 

Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

O nouă legislatură îşi iea astădi începutul. 

Demisiunea Cabinetului precedent și numirea Guvernu- 
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lui actual ati tras după sine disolvarea Corpurilor legiui- 
iGre, cari de altmintrelea ajunsese aprâpe de terminul 
lor constituţional. 

In urma nouelor alegeri, simţese o vie mulţumire de a 
fi încunjurat de forţele reînnoite ale naţiunii şi de a vă 
ură bună-venire. 
Munca înţelâptă și stăruitore a naţiunii a dat desvoltării 

Regatului român un avînt puternic şi a făcut să crâscă po- 
sițiunea lui în afară. Ast-fel, el stă astădi, în împrejurările 
prin cari trece Orientul europân, ca un punct de razim 
al ordinei, al stabilităţii şi al unui progres neîntrerupt. 

Ac6stă situaţiune, având de basă o încredere reciprocă 
cu un ţel constant, asigurarea păcii,—a stabilit cele mai 
bune relaţiuni de prietenie cu tâte Statele. România nu 
pote decât să se bucure de silinţele depuse de marile Pu- 
teri pentru a înlătură ori-ce cause de neînţelegeri şi pen- 
tru a fi unite în măsurile destinate a asigură popârelor 
liniştita lor desvoltare. Putem privi aceste silinţe ca cea 
mai puternică garanţie a păcii, pe care o salutăm cu adîncă 
mulţumire. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Asigurarea deplină a justiţiei pentru toţi cetăţenii şi în 
tote împrejurările este o cerinţă de întâia ordine întrun 
Stat. 

Veţi avâ dar a vă ocupă cu îmbunătăţirea treptată a 
organisării n6stre judecătoresci şi de revisuirea legii ju- 
decătoriilor de pace, care interesâză mai de apr6pe cla- 
sele muncitâre ale societăţii. Revenind la sistemul mai po- 
trivit cu nevoile şi trebuinţele ţării al judecătoriilor săto- 
nesci şi de ocdle, se va put tot de-odată realisă însem- 
nate economii în budgetul Ministeriului Justiţiei. 

Descentralisarea administrativă fiind o cerinţă expresă 
a Constituţiunii, iar aşedarea administraţiunii pe o cale 
temeinică şi corespungătâre cu progresele ce am desăvir- 
şit fiind o necesitate adînc simțită de toți, Guvernul Meii 
va presintă deliberării Domniilor-Vâstre reformarea legii 
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comunale, a legii judeţene şi a legii pentru serviciul ex- 
terior al Ministeriului de Interne. 

Domnilor Senatori, - 

Domnilor Depulaţi, 

Un an cu o recoltă rea, scăderea generală a preţului 

cerealelor şi sporirea prea simţitâre a unora din cheltu- 

elile Statului au influențat defavorabil asupra budgetelor 
ultimilor doi ani. Sunt încredinţat că, dimpreună cu Gu- 

vernul Mei, veţi ajunze a rezulă acâstă situaţiune, printr”o 

esactă evaluare a veniturilor şi prin realisarea de ceco- 

nomii în cheltuelile Statului. 

Se vor supune deliberării Domniilor-Vâstre reducerea 

şi transformarea dării căilor de comunicaţiune şi desfiin- 

ţarea taxei de 4 lei prevădută în legea clerului mirân. 
Veţi av6 a discută în sesiunea actuală modificările in- 

dispensabile ce sunt a se întroduce în legea învăţămîn- 
tului primar şi revisiunea legii vîndării domeniilor Statu- 

lui pentru a generalisă cumpărarea în loturi mică şi a ușură 
modalitatea plăţei datorite. 

Desvoltarea puterilor naturale de producţiune ale ţării 
cere neaptrat o lege a pescăriilor, prin care să se stabi- 
l6scă normele de esploatare a acestui isvor de bogăţie 

naţională, în întreitul scop de a-i mări producţiunea, de 
a da un aliment igienic şi eftin poporaţiunii sărace şi de 
a spori veniturile Statului. 

Darea în circulaţiune a marelui pod peste Dunăre, lu- 

crările destinate a creă un port sigur și îndestulător la 

Constanţa, deschiderea de linii nou de căi ferate şi stu- 

diele ce se pregătesc pentru altele vor completă curînd 
reţ6ua căilor nâstre de comunicaţiune. Rămâne acum să 

organisăm în folosul economiei generale a ţării mijlocele 
de transport pe uscat şi pe apă. 

Apărarea ţării a fost tot-deauna un obiect constant al 

preocupaţiunilor n6stre. Guvernul Meii va face deci pro- 

punerile necesare pentru a se completă armamentul, pen- 

tru a introduce îmbunătăţiri în legea soldelor, în legea 

înaintării, în legea cadrelor şi pentru înfiinţarea unui ser- 
vicii special de pază a fruntariilor. 
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Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Noua legislatură deschide Domniilor-Vâstre un. câmp 
întins de activitate. 

Uniţi în aspiraţiuni, în simţeminte şi în muncă, concen- 
trate spre înflorirea și întărirea patriei, nu ME îndoese 
că Domniile-V6stre veţi da soluțiunile cele mai priinciâse 
nevoilor și trebuinţelor ţării și veţi asigură progresul nostru 
neîncetat, care este ţinta tuturor preocupărilor Mele şi a 
întregei Domniilor-V6stre lucrări, 
Dumnegeiă să bine-cuvinteze activitatea Domniilor-V 6stre, 

făcând-o folositâre şi rodnică pentru binele şi prosperitatea 
scumpei nâstre Românii. i 

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitâre este deschisă. 

CAROL. 

Președintele Consiliului Ministrilor și Ministrul Afacerilor 
străine, D. A. Sturdza; Ministrul Justiţiei, Eug. Stătescu; 
Ministrul Cultelor şi Instrucțiunii publice, P. Poni; Ministrul 
Răsboiului, General C. Budi șteanu; Ministrul de Interne, 
N. Fleva; Ministrul Finanţelor, G. Cantacuzino; Ministrul 
Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, G. D. Pal- 
lade; Ministrul Lucrărilor publice, C. 1. Stoicescu. 

Bucuresci, la 7 Decembre 18995. 

Maiestatea.Sa Regina întrunesce la Palat pe Dâmnele din so- 
cictatea Elisabeta. 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele răs- 
punde: 

Domnule Președinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Cu bucurie salut astădi pe representanții națiunii, strinși 
în jurul Mei spre a uni silințele lor cu ale Mele întru 
întărirea și ridicarea României. 
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Urările și expresiunea simțemintelor de credință, ce-Mi 

aduceţi prin Adresa Camerei Deputaţilor, ai pentru Mine 

un deosebit preț. 

VE mulțumesc pentru ele, precum pentru cuvintele pa- 

triotice pe cari le rostiți. 

In tot timpul Domnici Mele am fost însuflețit de dorința 

de a apără ţera de sguduiri și am avut neadormita grijă 

de a întări așezămintele sale, spre a preintimpină frămîn- 

tări sterpe, căci numai ast-fel se pote asigură o desvol- 

tare neîntreruptă și un adevrat progres. 

Primesc cu vie plăcere încredințarea, că Camera este 

hotărită a da sprijinul s&ă luminat Guvernului Mei spre 

îndeplinirea lucrărilor ce i se vor supune și că în nici 

o împrejurare nu veți ave alt dor și altă năzuință decât 

binele patriei, căreia trebue să închinăm t6te puterile 

nostre. 

Încă odată, vă mulțumesc cu căldură pentru bunele 

urări, ce Ne aduceţi Nouă și familiei Nostre. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Glasul Senatului îl ascult în tot-deauna cu o deosebită 

plăcere, ca o tălmăcire fidelă a simțemintelor de iubire 

pe cari națiunea Ni le arată în tâte împrejurările. 

Primesc cu o adevărată satisfacţiune asigurarea ce-Mi 

dați, de a îndreptă tâtă activitatea D-Vâstre pentru a 

săvirși lucrări roditore pentru țeră. 

Spiritul înţelept și patriotic, ce vE însuflețesce, Imi este 

o chezășie că Guvernul Mei va găsi în D-Vostre acel 
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sprijin trebuincios pentru resolvarea atâtor cestiuni 
Sunt în interesul viitorului şi propășirii României. 

Ast-fel, însemnata sarcină, ce vă este încredinţată, se 
va pute îndeplini fără Sreutăţi; iar r&splata muncei D-Voâstre 
va fi fericirea și mărirea scumpei n6stre patrii. 

cari 

VE mulțumesc din inimă pentru căldurâsele urări, 
Ne exprimaţi Nouă și 
tului. 

ce 
familiei Nâstre în numele Scena- 

Trer-deci de ant de Domnie, II. 

1895 
Dec. 2 (3)
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1896 
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ANUL 1896 

Maiestatea Sa Regele adres6ză armatei următorul Inalt Or- 

din de di: - 

Ostaşi, 

La începutul fie-cărui an simt o adincă bucurie de a 

vE arătă via Mea mulțumire pentru silințele ce v& daţi 

întru îndeplinirea datoriilor. 

Urmând mere pe acestă cale și lucrând fără preget 

pentru întărirea instituțiunilor militare, țera v& va privi cu 

mindrie, ca vrednici urmași ai vitejiei strămoșesci şi ca 

scutul cel mai puternic al patriei și Tronului. 

Ofiţeri, sub-ofițeri și soldaţi, vă urez ani mulți și fericiți! 

Dat în Bucuresci, la 1 Januarte 1896. 
CAROL. 

La telicitările înaltului cler, ale Consiliului de Ministri, ale 

Adunării Deputaţilor şi ale Inaltei Curți de Casaţiune şi de 

Justiţie, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Sunt adinc mișcat de cuvintările așă de bine simțite 

și cari găsesc un răsunet recunoscător în inima Mea. 

Dragostea și credința, ce țera Imi arată la ori-ce oca- 

siune, le privesc ca cel mai frumos dar și ME îndatoreză 

de a gândi neîncetat la fericirea iubitului Mei popor, 

care este nedespărţită de fericirea Mea. 
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Tot-deauna rog pe Dumnedeă să păzescă România de 
primejdii și de necazuri și să r&spândâscă asupra n6stră 
tote binefacerile. Acestă dorință ferbinte hrănesc cu deo- 
sebire la începutul unui noi an, care se deschide învălit 
și necunoscut pentru noi, însă cu speranță de pace Și 
prosperitate. 

Mulțumindu-v& din tot sufietul de căldurâsele v6stre fe- 
licitări, v& urez și din partea Reginei și a familiei Mele 
ani mulți și fericiți. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina și Alteța Sa Regală Principele 
Ferdinand asistă la serbarea societăţii de binefacere Eli- 
sabeta. 

Ministrul de Interne N. Fleva demisionâză din Cabinet şi 
d-l Dimitrie A. Sturdza, Preşedintele Consiliului de Mi- 
nistri și Ministrul Afacerilor străine, este însărcinat cu inte- 
rimul Ministeriului de Interne. 
Papa se opune la trecerea Principelui Boris al Bulgariei la 

confesiunea ortodoxă răsăritână. 
Imp&ratul Rusiei adresâză Principelui Ferdinand al Bul- 

garici o telegramă în cestiunea trecerii Principelui Boris 
la confesiunea ortodoxă răsăritână. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la serbarea societăţii 
Providența. 

Sultanul recunâsce pe Principele Ferdinand de Cob ur g 
ca Principe al Bulgariei. 

Principele Boris al Bulgariei e primit în sînul bisericii or- 
todoxe răsăritene. 

D-l Anastasie Stolojan e numit Ministru de Interne. 
Trupele italiene sufere o grâznică înfrângere la Adua (Africa). 
Adunarea Deputaţilor și Senatul votâză adrese de simpatie 

pentru Italia. 
Maiestatea Sa Regele presidâză şedinţele Societăţii Geografice 

Române, la cari asistă şi Alteța Sa Regală Principele Perdi- 
nand. 

Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand Şi Principesa Ma- 
ria, împreună cu Principele Carol şi cu Principesa Elisa- 
beta, se strămută din Palatul Regal din capitală la Palatul 
de la Cotroceni, reclădit din noii pentru a fi a Lor Reşedinţă. 

Se promulgă legea asupra soldelor în armati. 
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Se promulgă legea pentru facerea clădirilor școlare și pen- 
tru înfiinţarea Cassei șeGlelor. 

Se promulgă modificările unor articole din legea asupra gen- 
darmeriei rurale. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă la Abbazia. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina, sosesc la Abbazia. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina salută la-Volocia pe Marea- 

Ducesă duarieră Maria Antoneta de Toscana şi la Fiume 
pe Archiducele Iosif. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina primesc la Abbazia visita 
Marei-Ducese duariere Maria Antoneta de Toscana, a 

Archiducelui Leopold Salvator, a Archiducesei Bianca și 
a Archiducesei Stefania, care sosesc direct din Veneţia pen- 
tru a salută pe Maiestăţile Lor. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina primesc la villa Angiolina 
din Abbazia visita Archiducelui Iosif și a Augustei sale soţii 
Archiducesa Clotilda. 

Maiestatea Sa Regele visit6ză Academia de marină din Fiume. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina visit6ză, împreună cu familia 
Archiducelui Iosif, mai multe monumente şi stabilimente din 
Fiume. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Pola, unde visit6ză 
mai multe bastimente de răsboii. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Triest. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Veneţia, unde sunt 

întîmpinaţi de Alteţele Lor Principele și Principesa de Wied, 
împreună cu fiicele lor. 

Alteţa Sa Regală Principele Leopold de Hohenzollern 

sosesce la Veneţia. 
La felicitările primite din ţâră de 8 Aprilie, Maiestatea Sa Re- 

gele răspunde din Veneţia prin următârele telegrame: 

Către Președintele Consiliului de Ministri: 

Urările afectu6se și devotate, ce, cu ocasiunea dilei 

nascerii Nâstre, am primit din tote unghiurile țării, de 

la Dâmne, Domni și autorități, pentru Regina și Noi, Ne-ai 

umplut inimile de bucurie; pentru care exprimăm sim- 

țemintele Nâstre de vie și adincă recunoscință. Ca şi în 

trecut, vom urmă şi în viitor pururea a lucră cu sirgu- 

ință pentru întărirea și înflorirea scumpei n6stre Românii. 

CAROL. 
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Către Președintele Inaltei Curți de Casaţiune: 

Domnului Prim Preşedinte al Curţii de Casaţiune. 

VE rog a primi, cu colegii D-Vâstre, sentimentele Mele 
de gratitudine pentru căldurosele Și devotatele urari ce-Mi 
adresați. 

CAROL. 

Către Ministrul Justiţiei: 

Domnului Ministru al Justiţiei. 
VE mulţumesc cu recunoscință, D-Vâstre și corpurilor 

judecătoresci, pentru căldurâsele și devotatele urări ce 
Mi-aţi adresat, fiind deplin încredințat că magistratura 
ț&rii va fi pururea paveza libertăţilor cetățenesci. 

CAROL. 

Către Inalta Curte de Compturi: 

Domnului Prim Preşedinte al Curţii de Compturi. 
Felicitările ce Mi-aţi adresat Mi-au pricinuit o vie plă- 

cere, pentru care vă rog a primi, pentru D-Vâstre și 
colegi, sentimentele Mele de recunoscință. 

CAROL. 

Representanţii Sârbiei la Viena şi Budapesta sunt opriţi 
de Regele Alexandru ca să participe la serbările: milenare 
ale Ungariei. , 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina pl6că din Veneţia, pentru a 
se întârce în ţâră, 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Budapesta, unde 
fac o preumblare prin oraş. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Bucuresci. 
Se promulgă modificarea legii pentru impositul asupra b&u- 

turilor spirtâse. 
In Creta se întîmplă ciocniri sângerâse între Mahometani 

şi Creştini, 
„Șahul Persiei este -ucis de un fanatic, 
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Se promulgă modificarea legii asupra organisării judecăto- 

resci și modificarea legii organice a Inaltei Curți de Casa- 

țiune. 
Se promulgă modificarea legii asupra învăţămîntului pri- 

mar şi normal primar (1 Septembre 1893). 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, inspectză șc6la specială de artilerie și genii. 

Corpurile legiuitre se închid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Intâia sesiune a nouei legislaturi a fost plină de muncă 

rodnică în resolvirea diferitelor cestiuni supuse deliberă- 

rii D-V 6stre. 

Cu tâte că veniturile Statului ai fost scăgute prin des- 
fiinţarea unui imposit şi reducerea evaluărilor budgetare, 

totuşi s'a ajuns a se .echilibră budgetul prin o drâptă cum- 

pănire în cheltueli. 

Creditele extraordinare, ce aţi votat, asigură terminarea 

liniilor de căi ferate începute şi a portului nostru mari- 

tim al Constanţei, precum și organisarea mai temeinică a 

mijlcelor nâstre de transport. Ast-fel, împrumuturile ce 

contractăm contribuesc la desvoltarea economică a ţării şi 

ai un echivalent în valdrea representată prin reţâua n6stră 

de căi ferate, producătâre ea însăşi de venitură pentru Stat. 

Spre a înlesni şi asigură îndrumarea claselor muncitore 
spre o îmbunătăţire a stării lor morale şi materiale, aţă vo- 

tat legile menite a da un avînt puternice învățămîntului 

primar, legile prin cari accesul justiţiei se înlesnesce mai 

mult poporaţiunilor rurale și prin cari se ușur6ză condi- 

ţiunile de cumpărarea domeniilor Statului din partea să- 

tenilor, precum şi legea pentru regularea pescuitului. 

Nu ați uitat că armata este un sprijin puternic al Re- 

gatului. Aţi îmbunătăţit două legi organice ale ei și aţi con- 

tinuat a-i completă armamentul. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Vă& mulţumesc pentru concursul luminat ce aţi dat Gu- 

vernului Mei în îndeplinirea grelei sarcine ce-i este în- 
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credinţată şi, dorind ţării un an îmbelşugat, declar în- 
chisă sesiunea actuală a Corpurilor legiuitâre. 

CAROL. 

Președintele Consiliului de Ministri și Ministrul Afacerilor 
străine, D. A. Sturdza; Ministrul Justiţiei, Eug. Stătescu; 
Ministrul de Interne, A. Stolojan; Ministrul Cultelor şi In- 
strucţiunii publice, P. Poni; Ministrul de Râsboiii, General 
C. Budișteanu; Ministrul Finanţelor, G. Cantacuzino; 
Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, 
G. D. Pallade; Ministrul Lucrărilor publice, C. I.Stoicescu. 

Bucuresci, 30 Aprilie 1896. 

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand și Principesa 

României plâcă la Moseva, pentru a asistă la încoronarea Im- 
păratului Nicolae II. ” 

Maiestatea Sa Regele asistă la tragerea de răsboiii a regi- 
mentului 2 de cetate, 

Se promulgă legea, prin care se decide că serviciul maritim 
va formă un servicii special în administraţiunea căilor ferate. 

Se promulgă legea modificătâre a legii de la 7 Aprilie 1889 
pentru înstrăinarea bunurilor Statului și văscuinpărarea em- 
baticurilor. 

Se deschide Guvernului un credit de 632.000 lei pentru con- 
strucţiuni de căi ferate. 

Maiestatea Sa Regele asistă la alergările de cai organisate de 
Jockey-Club. 

Se deschide Ministeriului Cultelor şi Instrucțiunii publice un 
credit de 2.568.000 lei. 

Serbările naţionale de 10 Maii se fac în modul obicinuit. 
Se promulgă legea asupra posiţiunii ofiţerilor. 
Linia Rîmnicu-Vilcei-Călimănesci se declară de utilitate pu: 

blică. 
Se deschid Guvernului următârele credite : 8.000.000 lei pentru 

reconstrucțiunea căiei ferate Cernavoda- Constanţa, 6.000.000 
lei pentru cumpărare de vag6ne şi locomotive, 4.000.000 lei pen- 
tru îmbunătăţiri la căile ferate şi 860.000 lei pentru linia ferată 
Dorohoii-lași. 

Maiestatea Sa Regele presidâză ședințele Societăţii Geogra- 
fice Române, 

Se deschide Guvernului un credit de 4.000.000 lei pentru 
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calea ferată Roșiori-Alexandria-Zimnicea-port şi un credit de 
2.600.000 lei pentru serviciul maritim. 

La Mosceva se încep serbările încoronării Impăratului Nico- 
lae II. 

Sfintul Sinod hotărăsce darea în judecată a Metropolitului 
Primat Ghenadie, care e suspendat prin Decret Regal din 
funcțiunile sale. Se institue o Locotenenţă metropolitană. 

Maiestatea Sa Regele asistă la alergăr ile de cai organisate de 
Jockey-Club. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză șe6la de răsboiii, 
Sfintul Sinod condamnă la caterisire pe Metropolitul Primat 

Ghenadie. 
Maiestatea Sa Regele plâcă la Tîrgovişte şi inspoctâză tru- 

pele din acel oraș, 

Se înfiinţâză câte o a ș6soa baterie la 4 regimente de artilerie. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză în tabăra de la Cotroceni 

regimentul de dorobanţi 6 Michaiiu-Vitâzul. 
Se promulgă legea judecătoriilor de pace. 
Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfintului Sinod. 
Maiestatea Sa Regele inspectâză în tabăra de la Cotroceni 

regimentul de linie 4 Ilfov No. 21 şi batalionul permanent din 
regimentul 5 Ialomiţa No. 23. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina asistă la serbarea de la Ate- 

neit în memoria lui Vasile Alecsandri, 
Maiestatea Sa Regele inspectăză șe6la militară de administe a- 

ţiune şi manutanţa centrală a armatei. 

Curtea Regală iea reședința de vară la Castelul Peleș, 
Alteţele Lor Regale Principele Perdinand şi Principesa 

Maria se întorc de la Petersburg și sosesc la Bucuresci, de 
unde plâcă la Sinaia. 

Maiestăţile lor Regele și Regina asistă la sf. leturghie în bi- 
serica Domnâscă din Buşteni. 

Maiestatea Sa Regele inspectâză batalionul 3 de vînători i sta- 
ționat în Sinaia. 

In urma restabilirii raporturilor diplomatice cu Grecia, d-l 
C. R. Rhangabe, Trimis extraordinar şi Ministru plenipoten- 
ţiar al Regelui Elinilor, este primit în audienţă oficială de Ma- 
iestatea Sa Regele. 

Maiestăţile Lor Regele și Regina plâcă în străinătate. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Salzburg, unde sunt 

întîmpinaţi de Alteţele Lor Principele și Principesa Friderie 
de Hohenzollern, şi continuă călătoria împreună la Zell- 
am-See. Aci sosesce și Alteța Sa Regală Principele Leopold 
de Hohenzollern, venind de la Sigmaringen. 
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Maiestăţile Lor Regele și Regina sosesc la Ragaz, unde sunt primiţi de Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Hohen- zollern. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina primesc la Ragaz visita Ma- relui-Duce și Maroci-Ducese de Bad en, a Ducesei de Genova, 

a Alteţei Sale Regale Principelui Leopold de Hohenzol- lern, a Regelui și Reginei de Wiirtemberg, a Ducelui și Ducesei de Vendâme,a Alteţei Sale Principelui de Wied Și a Alteţei Sale Principelui Friderie de H ohenzollern. 
La Constantinopole se întîmplă ciocniri sângerâse între Ar- meni şi Turci, cari ciocniri se repetă în cele trei dile următâre. Imp&ratul Nicolae II al Rusici sosesce la Viena şi e în- tîmpinat de Impăratul Francisc Iosif. 
Principele Lobanov, Cancelarul Rusiei, încetâză subit din vi6ţă. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina plâcă din Ragaz şi, însoţiţi de Alteța Sa Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern şi Alteța Sa Principele Frideric de Hohenz ollern, sosese 

la Weinburg. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina fac o visită Regelui și Re- ginei de Wiirtemberg la castelul Seefeld. 
Marea-Ducesă de Baden și Comitesa Maria de Flandra sosesc la Weinburg. 
La Breslai și Gorlitz Părechia Imperială Germană primesce 

visita Părechei Imperiale Rusesci. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Miinchen,*unde pri- 

mesc visita Principelui ereditar de Anhalt. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina sosesc la Sinaia. 
Alteța Sa Regală Ducele de Saxa-C oburg-Gotha sosesce la Sinaia. . 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina, împreună cu Alteţele Lor 

Regale Principele Ferdinand şi Principesa Maria și cu Ducele 
de Saxa-Coburg-Goth a, asistă la sf. leturghie în biserica 
Domnâscă din Bușteni. 

Părechia Imperială Rusâscă sosesce la Balmoral în Anglia. 
Maiestatea Sa Regele și Alteța Sa Regală Principele Ferdi- 

nand, venind de la Sinaia, sosesc în Bucuresci. . 
«Monitorul Oficial» publică programul primirii Impăraţului 

Francisc Iosif în România. 
Maiestatea Sa Regina, venind de la Sinaia, sosesce în capitală, 
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Maiestatea Sa Regele plâcă la Orșova, pentru a asistă ca 6spe 
al Impă&ratului Francisc Iosif la inaugurarea canalului de 
la Porţile-de-fer. 

Sosind la Craiova, Maiestatea Sa i&spunde la felicitările Pri- 

marului: 

Mulţumesc pentru căldurâsa primire ce-Mi faceţi în nu- 

mele Craiovei, unde tot-deauna cu iubire am fost primit. 

Sunt convins că aceeași primire, încă mai căldurâsă și 

mai inimâsă, veți face poimâne, când vom trece înapoi 

spre Bucuresci cu Augustul Mei 6spe și amic, Împăratul 

Austriei și Rege al Ungariei. Visita acesta trebue să ne 

umple inimile de bucurie, pentru-că ea este o mare cinste 

pentru țera întregă. 

La Turnu-Severin, unde iea prândul, Maiestatea Sa ridică ur- 
mătorul toast.: 

Mulţumesc orașului Turnu-Severin pentru căldurâsa pri- 

mire ce Mi-a făcut și astă dată. Severinul este strins legat 

cu vicța Mea. Aci am pus întâia 6ră piciorul pe pămintul 

românesc, și nu M'am căit nici odată de acest pas de- 

cisiv ce am făcut, căci el a fost rodnic pentru ţeră și pen- 

tru Mine. Doresc Severinenilor prosperitate și înflorire. 

Maiestatea Sa Regele, însoţit de d-l Dimitrie A. Sturdza, 

Președintele Consiliului de Ministri și Ministrul Afacerilor stră- 
ine, şi de d-l C. Stoicescu, Ministrul Lucrărilor publice, plscă 
din Turnu-Severin la Orșova. La Gura-Văii, Maiestatea Sa in- 
spectâză trupele și trece de-alungul frontului Divisiunii I, care 
este desfășurată pe șosua Turnu-Severin-Vîrciorova. Echipa- 
giele canonierelor «Bistriţa», «Siretul» şi «Oltul» și ale torpil6- 
relor «Smeul», Năluca» şi «Sborul», cari se află din sus de Gura- 
Văii, salută pe Maiestatea Sa. 

La trecerea frontierei, trenul Regal e salutat cu bubuituri de 
tunuri de o baterie austriacă şi de două monit6re ale marinei 
austriace. 

La gara din Orşova, Maiestatea Sa Regele Carol e întîmpinat 
de Impă&ratul Francisc Iosif, încunjurat de Ministrii Au- 
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strici și Ungariei, de Regele Alexandru al Sârbiei şi de Archi- ducele Iosif. ” 
Ajungând la portul de pe Dunăre, Maiestăţile Lor Imp&ratul Francisc Iosif, Regele Carol şi Regele Alexandru, se im- barch&ză pe bastimentul «Francise Iosif», 
Când vasul trece la frontiera română, Impăratul este salutat cu salve de o baterie așezată pe înălțimile Virciorovei; o com- 

panie din regimentul Gorj No. 18, desfășurată pe malul Du- 
nării, dă onorurile militare. . 

In momentul când bastimentul rupe lanţul care închide încă canalul, Maiostatea Sa Impăratul rostesce următârele cuvinte: 

In acest moment solemn, care ne întrunesce pentru a 
sărbători o mare operă de folos public, sunt; fericit de a 
ură bună-venire Suveranilor ambelor State amice, ale că- 
rora maluri, scăldate de apele Dunării, simbolisâză prin 
apropierea lor comunitatea intereselor ndstre. 

Lucrările încredințate Austro-Ungariei de către marele 
areopag europân întrunit la Berlin sunt terminate. 

Cele din urmă pedeci, cari se opuneail la libera circu- 
laţiune pe parcursul marelui fluvii, sunt înlăturate. 

Mîndri de misiunea cu care am fost însărcinaţi, declar 
noua cale deschisă și, convins că ea va contribui a da un 
puternic şi salutar avînt la desfășurarea atât pacitică pe cât 
şi de lucrativă a intereselor internaţionale, bsi pentru 
fericirea și prosperitatea poprelor n6stre. 

Trupele Divisiunii 1, înşirate în linie de bătaie pe ţărmul 
Dunării, precum şi canonierele şi torpilGrele române, daii ono- 
rurile și salută pe Impărat. 

La banchetul care se servesce la băile din Mehadia, Impăratul 
ridică următorul toast : 

Bâi în sănătatea Augustilor Mei 6speţi, Maiestatea Sa 
Regele României și Maiestatea Sa Regele Sârbiei. 
Mulţumindu-Le că ai bine-voit a onoră cu presenţa Lor 

festivitatea ce sărbătorim astădi, Le urez Lor fericire şi 
Domniei Lor prosperitate, și sper că simţemintele de sin- 
ceră amiciţie, cari ne unesc, vor găsi tot-deauna o expre- 
siune fidelă în raporturile de bună vecinătate între Sta- 
tele nostre. 
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La acâsta, Maiestatea Sa Regele Carol răspunde: 

Sunt adinc mișcat de cuvintele amabile ale Maiestății 
Vostre și O rog să bine-voiască a primi mulțumirile Mele 
cele mai vii pentru acest semn de bună-voință. Am r&spuns 
cu o bucurie sinceră invitațiunii grațiose a Maiestăţii V6- 
stre de a asistă la inaugurarea lucrărilor de la Porţile- 
de-fer, prin cari ultimele obstacole, cari se opunea până 
acum la navigațiunea Dunării, ai fost înlăturate în folosul 
tuturor Statelor riverane. 

Aducerea aminte a acestei frumose serbări Îmi va r&- 
mâne cu atât mai scumpă, cu cât acestă serbare Mi-a 
procurat fericirea de a ură Maiestăţii Vâstre bună-venire 
la fruntariile țării Mele. 

Fie ca acestă întrevedere să contribue a stringe încă 

mai mult legăturile de prietenie așă de bine stabilite între 

Statele nostre și a asigură desvoltarea lor economică și 

raporturile lor comerciale pe o basă solidă şi statornică 

In acestă speranță, M& unesc din tâtă inima cu urările 

căldurâse, ce credincioșii supuși ai Maiestăţii Vâstre fac 

neincetat pentru Augusta Sa persână și Casa Imperială, 

precum și la strigătul lor, care trebue să r&sune adi din 

Alpi până la Marea Negră: Să trăiască Maiestatea Sa 

Împăratul Austriei şi Regele Ungariei! Să trăiască Maies- 

tatea Sa Împărătesa şi Regină! 

După banchet, Maiestatea Sa Regele Carol plâcă la Vireio- 
rova, unde petrece n6ptea în vagonul Regal. 

Maiestatea Sa Regele plâcă în zorii gilei din Virciorova la 
Craiova, unde urmă a primi pe Impă&ratul Francisc Iosif. 

Impăratul, însoţit de Comitele Goluchowsky, Ministrul Casei 
Imperiale și al Afacerilor străine, și de Generalul Beck, şeful 

Statului-major, trece frontiera pe la 6 re diminţa şi e salutat 
la gara din Vîrciorova de d-l Dimitrie A. Sturdza, Preşe- 

dintele Consiliului de Ministri şi Ministrul Afacerilor străine, 
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La Turnu-Severin, trenul Imperial trece încet pe lângă tru- pele Divisiunii I, cari sunt așezate în linie pe platoul de-afară din gară. 
La Craiova, Maiestatea Sa Regele Carol salută pe Impărat. La eșirea trenului Regal din gară se află înşirate trupele Divisiunii IL 
La Chitila, sosirea trenului Regal e salutată cu salve date de tâte tunurile torturilor din acea parte a capitalei, 
In gara din capitală, Imp&ratul e întîmpinat de Maiestatea Sa Regina, de Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa Maria şi de Ducele de Saxa-Coburg-Gotha. Trupele Divisiunii III sunt înșirate pe ambele părți ale stra- delor de la Gara de Nord la Palat. Alteţa Sa Regală Prinei- pele Ferdinand se află în front. Sosind cortegiul la Palat în aclamaţiunile entusiaste ale poporaţiunii, Impă&ratul face o vi- 

sită Maiestăţii Sale Reginei, înmânându-l decoraţiunea sa «Pen- tru arte şi sciinţe», bogat împodobită cu briliante, 
La prândul de gală servit la Palatul din capitală, Maiestatea Sa Regele ridică următorul toast: 

Maiestatea Vâstră Îmi va permite să-l exprim adinca 
Nostră recunoscință pentru Augusta visită, ce a bine-voit a 
Ne face. Entusiasmul, cu care capitala României a primit 
pe Maiestatea Vâstră, găsesce un răsunet unanim în în- 
trega țcră, care este mîndră de amiciția cu care Maie- 
statea Vâstră o onoreză. 

Presența Maiestăţii Vâstre printre Noi este o adevă- 
rată serbare naţională și înalță în mod strălucit valdrea, 
ce Maiestatea Vâstră atribue tin&rului Regat de la Du- 
nărea-de-jos, care privesce viitorul cu încredere, mulțumită 
prea bunelor raporturi stabilite între Statele nâstre. Sa- 
lutăm dar visita Maiestăţii Vostre ca un eveniment de cea 
mai mare importanță și Ne rugăm cu căldură ca Provi- 
dența să dăruiască încă Maiestăţii Vostre o lungă și paci- 
nică Domnie, nu numai pentru fericirea puternicului Săi 
Imperii, ci și pentru Noi, cari avem pentru Maiestatea 
Vâstră cea mai profundă venerațiune și căreia admirăm 
Inalta Sa înțelepciune. 

1896 
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Unit cu poporul Mei în aceste simțeminte, ridic paharul 

în sănătatea Maiestăţii Vâstre, în sănătatea Împărătesei. 

Să trăiască Maiestatea Sa Împăratul Austriei și Rege 

al Ungariei! 

Maiestatea Sa Imp&ratul Francisc Iosif răspunde: 

Mulţumesc Maiestăţii VOstre pentru cuvintele bine-voitâre, 
ce Mi-aţi adresat. 

M& simt fericit de a pute reînnoi Maiestăţii Vâstre asi- 

gurarea aimiciţiei Mele sincere şi inalterabile, în sînul acestei 

bogate și frumâse ţări, pe care Inalta înţelepciune a Maie- 

stăţii Vâstre a condus-o pe calea progresului şi căreia i-aţi 

asigurat importanța între Statele europene. 

B6i în sănătatea Maiestăţii Vâstre, a Maiestăţii Sale 

Reginei şi a familiei Regale. 

Maiestatea Sa Impăratul, împreună cu Maiestăţile Lor Regele 
şi Regina, merg de la Palatul Regal din capitală la Palatul 
de la Cotroceni, unde sunt întîmpinaţi de Alteţele Lor Regale 
Principele Ferdinand și Principesa Maria ai României. 

Pe platoul de la Cotroceni, Impăratul trece în revistă Cor- 
pul II de armată (22.000 infanterie, 3.000 cavalerie și 106 tu- 
nuri) comandat de Maiestatea Sa Regele. Alteța Sa Regală Prin- 

cipele Ferdinand se află în fruntea regimentului său de roșiori. 
După revistă, Maiestăţile Lor Impăratul, Regele și Regina, Al- 

teţele Lor Regale Principele Ferdinand, Principesa Maria 

și Ducele de Saxa-Coburg-Gotha, după ce ieaă dejunul la 
Palatul de la Cotroceni, pornesc la Chitila pentru a visită fortul. 
De aci, Suveranii își continuă drumul spre Sinaia, iar Alteța Sa 
Regală Ducele de Saxa-Coburg-Gotha se întârce în Ger- 
mania. 

Pe linia ferată, între Buda şi Băicoiă, se află înşirate tru- 
pele Divisiunii YV. 

La Sinaia se face o entusiastă primire Suveranilor şi Alte- * 
țelor Lor Regale. 

Maiestăţile Lor Impă&ratul și Regele fac o preumblare în tră- 
sură la Buşteni. La întârcere, Impăratul face o visită Alteţelo» 
Lor Prineipelui Ferdinand și Principesei Maria ai Româ: 

niei la Foişor, unde sunt presentați Impăratului Principele 

Carol și Principesa Elisabeta. 
După dejun, care se ica la Poiana-Stânei, Maiestatea Sa Regele 
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conduce pe Împărat pe virful unei stânci, de unde priveliştea este 
încântătsre, și rostesce urmnătrele cuvinte: 

Pentru a se da un semn vădit amintirii acestei dile 
frumâse și neuitate, cu care Maiestatea Vostră Ne-a în- 
veselit, O rog să-Mi permită a da numele de «Francisc 
Iosif» acestei stânci, care presintă o vedere plăcută peste 
Sinaia și valea Prahovei și care a atras în mod deosebit 
privirile Maiestăţii Vâstre. 

Sâra, Maiestatea Sa Impăratul Francisc Losifse întârce 
peste Predâl în ţările sale. 

Maiestatea Sa Regele adresâză Preşedintelui Consiliului de 
Ministri următârea scrisâre: 

Seumpul Meii Preşedinte al Consiliului, 

Silințele depuse de poporul român în așezămintul unui 
Stat pacinic, viguros şi muncitor, nu puteai să capete o 
recunoscere mai onorătâre decât prin visita Maiestăţii Sale 
Împăratului și Regelui Francisc Iosif 1. 

Primirea demnă și căldurâsă făcută de țera întregă Au- 
gustului Mei 6spe şi amic, ordinea perfectă care a domnit 
pretutindenea, sprijinul adus autorităților Statului de toți ce- 
tățenii fără osebire, pentru a da acestei sărbători o mai mare 
strălucire, bărbătesca înfățișare a iubitei Mele armate, tâte 
aceste ai umplut inima Mea de bucurie și M'aii făcut ; să 
resimt o adevărată mindrie. 

Constatând cu o vie mulțumire sufletescă avintul pa- 
triotic care a domnit în tot timpul acestei s&rbători, îl 
primesc ca o reînnoită dovadă de dragostea Și încrederea, 
ce poporul român Mi-a arătat cu dărnicie în tote impre- 
jurările. 

Mulţumesc dar tuturor și fie-căruia în parte pentru con- 
cursul ce aii dat Guvernului Mei și autorităților munici- 
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pale în acestă solemnă ocasiune și te rog, Domnule Preșe- 

dinte, să fii interpretul acestor simțeminte, aducându-le 

la cunoscința țării întregi. 

Primesce, te rog, cu acestă ocasiune, încredințarea 

stimei și afecțiunii ce-ţi păstrez. | 

Castelul Peleş, în 22 Septembre 1890. 

CAROL. 

Marele-Duce Boris Vladimirovici şi Principele moşte- 
nitor de Saxa-Coburg-Gotha sosesc la Castelul Peleș, în- 
tîmpinaţi la Predâi de Maiestăţile Lor Regele și Regina şi 
de Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria. 

Lordul Rosebery se retrage din conducerea partidului 
liberal engles. 

Părechia Imperială Rus6scă sosesce la Paris, unde i se fac 
mari serbări, 

Părechia Imperială Rus6scă sosesce la Darmstadt. 
Principele Leopold de Bavaria, împreună cu soţia sa Prin- 

cipesa Gisela, sosesc la Castelul Peleş, întîmpinaţi la Predâl 
de Maiestăţile Lor Regele și Regina, de Alteţele Lor Regale 
Principele Ferdinand și Principesa Maria, de Marele-Duce 
Boris Vladimirovici şi de Principele moştenitor de Saxa- 
Coburg-Gotha. 

Maiestăţile Lor Regele şi Regina, impreună cu Augustii Lor 
Gspeţi, fac o escursiune la stânca Francisc Iosif. 

Se promulgă legea asupra pescuitului. 
Părechia Princiară a Bavariei părăsesce Sinaia. 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de Alteța Sa Regală Principele 

Ferdinand, asistă la eserciţiile militare esecutate împreju- 
rul cetății Bucuresci. 

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 
Diarul «Hamburger Nachrichten» publică destăinuiri cu pri- 

vire la raporturile dintre Germania și Rusia înainte de 1890. 
Se încheie pacea între Italia și Abisinia. 
Maiestăţile Lor Regele și Regina, împreună cu Alteţele Lor 

Regale Principele și Principesa României şi Marele-Duce Bo- 
ris, merg la Constanţa pentru a asistă la inaugurarea lucrărilor 
noului port, 
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1896 După serviciul divin celebrat la Constanţa, Ministrul Lucră- Oi. 16 (28) rilor publice dă cetire următorului document comemorativ: 

Noi, Carol I. 
Prin grația lui Dumnedei și voința națională, 

- Rege al României. 
In anul mântuirii 1896, îna 16-a di a lunei Octombre, 

am pus pctra de temelie pentru construirea portului Con- 
stanța pe țermurile Mării Negre. 
Dumnedei dăruindu-N €, în Domnia Nâstră asupra acestei 

țeri, nu numai ani de glorie, ca împreună cu viteza Mea 
oştire să-i pot da independența și o posiţiune statornică, 
dar și ani de pacinică Domnie, am lucrat cu rîvnă și stă- 
ruință pentru înflorirea Și prosperitatea României. 

Inmulţind căile de comunicațiune şi rețeua căilor ferate, 
unind cele două țărmuri ale Dunării prin podul de la 
Fetesci-Cernavoda, luat-am, hotărîrea ca aceste temeinice 
Și neperitore lucrări să fie desăvirșite prin întemeiarea 
unui port la țărmurile vechiului Pont Euxin, unde din 
vecurile cele mai depărtate comerciul a găsit un loc de 
adăpost, unde atâtea monumente istorice ne aduc aminte 
vechia dominaţiune a strămoșilor noștri Romani și unde 
și-a stirșit dilele marele poet Ovidiu. 

In al 30-lea an al Domniei Mele și al 15-lea al fun- 
dării Regatului, am pus astădi petra de temelie a acestei 
însemnate lucrări, faţă fiind Maiestatea Sa Regina, Alteţele 
Lor Regale Principele și Principesa României, inaltul cler, 
Miniștrii Mei, Președinții şi Vice-Președinții Corpurilor le- 
giuit6re, înalții demnitari ai Statului și corpul technic. 

Năd&jduim că Dumnedei Ne va ajută să desăvirșim 
în liniște și fericire lucrarea începută astădi, care va duce 
peste mări numele Românilor ȘI va înlesni în tâte vre- 
murile transportul bogățiilor acestei țări. 

Trer-decI de ant de Domnie, |. 
23
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Spre amintire, am subscris acest document în. îndoit 

exemplar, din cari unul se va așeză în petra de te- 

melie, iar cel-lalt se va păstră în Archiva Statului. 

La banchetul dat sâra, Maiestatea Sa Regele ridică urmnăto- 
rul toast, ca răspuns la acela al Ministrului Lucrărilor publice: 

Serbarea de astădi are o îndoită importanţă, căci, pu- 

nnd întâia petră a noului port al Constanţei, am pus 

și temelia pentru desvoltarea nâstră maritimă. 

Măreţul pod peste Dunăre ne-a deschis drumul spre 

mare, viitorul port ne va asigură în tâte vremurile comer- 

ciul cu țările cele mai depărtate. Astădi dejă vasele nostre 

duc cu mindrie stegul României prin valurile Oceanului; 

în curind vom dispune de nout bastimente, cari vor în- 

lesni relaţiunile comerciului transatlantic. 

Insemnate sunt jertfele, ce țera şi-a impus spre a do- 

bândi un loc vrednic în lume. Ele sunt însă pe deplin 

r&splătite prin avintul uriaș, pe care România la luat 

intrun sfert de vec și care trebue să fie menținut cu 

ori-ce preţ. 

Mulţumindu-v& călduros pentru cuvintarea așă de bine 

simțită, ce Ne-aţi adresat, doresc ca să inaugurăm întrun 

timp nu prea lung noul port, care va deveni un isvor de 

bogăție pentru țeră, mai ales când putem atrage o parte 

din traficul între Englitera, India și Australia, fiind-că linia 

Londra-Constanţa- Alexandria este astădi dintre tote cea 

mai scurtă; ea este străbătută în 111 câsuri. Acesta este 

un resultat, care ne pâte umple de cea mai vie mulțu- 

mire. 

Ridic acum acest pahar pentru prosperarea Constanţei 

și pentru fericirea scumpului Mei popor, care sa înălțat 

așă de sus prin munca sa și prin silințele sale. 

Să trăiască România! 
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Regele Alexandru al Sârbiei, venind la Bucuresci ca să visiteze Curtea Regală, sosesce la Turnu-Severin şi-şi urmâză apoi călătoria pe Dunăre spre Giurgiu. | 
Regele Alexandrual Sârbiei, după ce este salutat la Smârda de Ministrul de Răsboii, sosesce la Bucuresci, unde e întîm- pinat la gară de Maiestatea Sa Regele Carol şi de Alteța Sa Re- gală Principele Ferdinand. 
La prândul de la Palat dat în ondrea Regelui Alexandru, Maiestatea Sa Regele Carol vostesce următorul toast: 

Maiestatea Vostră este al treilea Suveran al Serbiei, 
pe care am bucuria să-L primesc în capitala României, 
ceea ce dovedesce cât de amicale și temeirice aă fost 
tot-deauna relațiunile dintre Statele Nâstre. 

Visita Vâstră, Sire,. este o nouă mărturie despre acesta. 
Urez dar Maiestăţii Vostre din tâtă inima bună-venire 

printre Noi, rugând cu căldură cerul ca să bine-cuvin- 
teze Domnia Maiestăţii Vostre și să Vă ocrotescă împreună 
cu poporul sârb, pentru care avem atâtea simpatii. 

Mulțumindu-V& sincer pentru amabila Vâstră visită, ri- 
dic paharul Mei în sănătatea Maiestăţii Vostre și pentru 
prosperitatea Regatului S&u. 

Trăiască Maiestatea Sa Regele Alexandru I! 

Regele Alexa ndru, mulţunind, rostesce următârele cuvinte : 

Sire, 

Sunt adînc mișcat de simţemintele, pe cară le-aţi exprimat 
Maiestatea Vâstră. Procum aţi bine-voit a o spune, ambele 
Nostre State ai fost în tot timpul unite prin legături de 
o amiciţie sincoră și de comunitate de interese. Urmând 
acestor tradiţiuni, Mam hotărît a face acestă visită Maic- 
stăţii Vâstre. Sunt fârte fericit că am venit să salut pe 
Maiestatea Vâstră în frumâsa Vostră țâră şi V& mulţumesc 
din t6tă inima pentru primirea prieten6scă și cordială, ce 
Mi s'a făcut în căl&toria Mea şi în capitala Maiostăţii 
Vstre. 
Am puternica convingere şi nutresc cea mai vie dorință 
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ca raporturile de bună amiciţie, co Ne unesc pe Noi şi po- 

pârele N6stre, să se consolideze şi să se întărâscă din ce 

în ce mai mult. Insufleţit de aceste simţeminte, bâi în 
sănătatea Maiestăţii Sale Regelui Carol al României şi 

pentru gloria şi prosperitatea Domniei Sale. 

Maiestăţile Lor Regele Carol și Regele Alexandru visitâză 
Avsenalul armatei, casarmele geniului şi pirotechnia armatei. 
Regele Alexandru face apoi visită Alteţei Sale Regale Prin- 
cipelui Ferdinand la Palatul de la Cotroceni. 

Maiestăţile Lor Regele Carol și Regele Alexandru, împreună 
cu Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, plâcă la Sinaia. 
La Castelul Peleș, Maiestăţile Lor şi Alteța Sa Regală sunt 
primite de Maiestatea Sa Regina și de Alteța Sa Regală Prin- 
cipesa Maria. 

Maiestăţile Lor Regele Carol şi Regele Alexandru, împreună 
cu Alteța Sa Regală Principele Ferdinand, asistă la sf. le- 
turghie în biserica mănăstirii Sinaia. 

Regele Alexandru plecă din Sinaia și se întâree în ţâra sa. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdinand şi Principesa 

Maria ai României plâcă la Sigmaringen şi Darmstadt. 
Marele-Duce Boris Vladimirovici plâcă din Sinaia şi se 

întârce în Rusia. 

Şe închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfintului Sinod. 
Prin Decret Regal, Principesa Maria a României e înscrisă 

în contrlele regimentului 4 de roşiori. 
Corpurile legiuitâre se deschid prin următorul Mesagiii Regal: 

Domnilor Senatorii, 

Domnilor Deputaţi, 

Deschidând astăgi a doua sesiune a acestei legislaturi, 

salut pe representanţii țării cu bucuria ce resimt de câte 

ori îi văd întruniţi împrejurul Mei. 

Relaţiunile n6stre cu t6te Statele sunt cele mai bune 
și importanţa crescândă a României s'a vădit în anul ace- 
sta într'un mod deosebit. 

Primirea cordială ce s'a făcut la Moscva Moştenitorului 
Tronului şi soţiei sale de către Impăratul Nicolae II şi 
Impărătâsa Alexandra, cu ocasiunea măreţei solemnități 

a încoronării Maiestăţilor Lor, este o dovadă cât de pre- 

ți6se sunt legăturile de apropiată rudenie cu Curtea Im- 
părătâscă a Rusiei, pentru menţinerea şi desvoltarea re- 

    

   



___453 . 
  

laţiunilor prietenâse dintre puternicul Imperii şi România. Am asistat cu o vie mulţumire la inaugurarea lucrărilor de la Porţile-de-fer, cu cari Tractatul de Berlin însărei- nase pe Imperiul austro-ungar şi cari sunt destinate a ne aduce fol6se însemnate, înlesnind productelor n6stre a străbate în miegul Europei prin calea marelui fluvii al Dunării. 
Maiestatea Sa Impăratul Austriei şi Regele Ungariei, de a cărui prietenie sinceră şi de mare preţ MB bucur de un lung șir de ani, a onorat România cu visiţa sa. Prin primirea căldurâsă Şi inimâsă ce i s'a făcut, ţâra întrâgă a exprimat Monarchului vecin recunoscinţa tuturor pentru acest semn prea grațios de amicie şi de bună-voinţă. Ni s'a dat o ocasiune solemnă să arătăm Europei că poporul român a muncit cu succes şi în plin în marea operă a renascerii şi a consolidării sale. 
Interesele, cară l6gă între dînsele Statele din Orientul europân în năzuinţele lor comune. de a-și asigură un mers pacinie, sigur și repede pe calea progresului cultural şi economic, ai căpătat o expresiune vie, — pe de o parte în visita Maiestăţii Sale Regelui Sârbiei, prin care sai reînnoit şi cimentat din noi vechile şi neturburatele rela- ţiuni amicale dintre amîndouă țările, — iar pe de alta în restabilirea cu Regatul Greciei a relaţiunilor normale, cară sper că se vor desvoltă şi închegă spre mulțumirea am- belor Regate. 
Ast-fel România îşi întăresce pe fie-care an mai mult posiţiunea sa între State şi pote întîmpină cu încredere 

viitorul. 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 

Cu mîndrie am privit. atât la Porţile-de-fer, cât şi pe 
câmpiile Şimnicului, Cotrocenilor şi Ploescilor, ţinuta mar- 
țială a iubitei Mele armate, care a avut ondrea a se pre- 
sintă şi a defilă înaintea Maiestăţii Sale Impăratului Şi 
Regelui Francisc Iosif. Armata a arătat, şi cu acâstă oca- 
siune, că ţera se pote răzimă pe dînsa în tâte împreju- 
rările şi că ea este vrednică de solicițudinea Domniilor- 
Vâstre. Nu M& îndoesc că și în viitor nu veţi cruță nici 
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un sacrificii pentru a păstră armata la înălțimea chemării 

sale. Spre a întări şi îmbunătăţi încă mai mult admini- 
straţiunea n6stră militară, se va supune deliberărilor Dom- 

niilor-Vâstre revisiunea legii recrutării şi a. legii servi- 

ciului sanitar al armatei. 

Situaţiunea puţin satisfăcătore lăsată de budgetele ul- 

timilor doi ani s'a îndreptat. Nu numai echilibrul budge: 
tului curent este deplin asigurat, dar sperăm că eserciţiul 

acesta va da chiar un escedent destul de simţitor. Sunt 

încredinţat că veţi menţin€ budgetului viitor acâstă situ- 

ațiune normală şi îmbucurătâre, cump&nind cheltuelile cu 
resursele ordinare ce se pot realisă. Reorganisarea ser- 
viciilor exteridre ale Ministeriului de Finanţe se impune, 
pentru a simplifică serviciile şi a introduce întw'însele un 
control mai eficace, modificarea legii timbrului va da 

o mai mare extensiune principiului proporţionalităţii ta- 

xelor, iar legea patentelor trebue pusă în acord cu des- 
voltarea nâstră comercială şi industrială. 

Urmărind progresul economic al ţării, veţi constată că 

în anul acesta sau dat în circulaţiune două sute kilo- 

metri de căi ferate nouă, că se lucrâză cu activitate la ter- 
minarea liniilor începute şi că s'a pus pâtra de temelie 

a portului Constanţa. Modificări însemnate sunt necesare 
la legea drumurilor. Legea pentru căile ferate de interes 
privat trebue revădută, spre a se precisă mai bine ca- 

racterul acestora şi a se împedică înstrăinarea căilor fe- 

rate de interes general. 

Instituirea unei Casse rurale va înlesni vîndarea pro- 
prietăţilor mari în loturi mici, venind ast-fel în ajutor atât 
proprietarilor de moşii cari nu găsesc cumpărători, cât 

şi sătenilor, cărora în cele mai multe casuri le lipsesce 
capitalul. 

Pentru-ca legea minelor să dea râde satisfăcătâre, spo- 
rind avuţia ţării, se va propune modificarea ei, luându-se 

de basă legile existente și simplificarea. măsurilor ce se 

prescriii pentru esploatarea acestor bogății ale naturii. 

O administraţiune regulată şi drâptă, ale cărei atribuţiuni 

să fie bine distribuite şi cu eficacitate controlate, este o 
cerinţă neînlăturabilă pentru ori-ce Stat care doresce să-şi 
asigure progresul şi bună starea. Veţi av& deci a vă 
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ocupă cu orgânisarea temeinică şi practică a comunelor 
rurale și urbane, a serviciului notarilor din sate, precum 
şi a consiliilor judeţene. 

Pentru a completă organisarea instrucţiunii publice, în- 
cepută în sesiunea trecută prin votarea legii învă&ţămîn- 
tului primar, a legii clădirilor şcolare primare şi a legii 
înfiinţării Cassei şedlelor, se va presintă deliberării Dom- 
niilor-Vâstre un proiect de lege asupra învăţămîntului 
secundar, special, superior şi privat. 

Punerea judecătorilor de tribunal în aceleaşi condițiuni 
de independenţă ca şi preşedinţii, acordarea unui drept 
de presintare corpurilor judecătoresci la cas de vacanţă 
în sînul lor şi instituirea unui stagii practic obligatorii 
pentru candidaţii cari se destină la funcțiuni judecătoresci, 
înainte de a fi numiţi în acele funcțiuni, sunt atâtea îm- 
bunătăţiră de introdus în organisarea nâstră judecătorâscă. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Luerând fără încetare la îndeplinirea lacunelor existente 
în legislaţiunea n6stră şi la îmbunătăţirea serviciilor pu- 
blice, asigurând un echilibru constant al budgetului de 
venituri şi de cheltueli al Statului, având tot-deauna în 
vedere satisfacerea nevoilor şi tvebuinţelor ce necontenit 
se ivesc într'o ţâră care păşesce înainte în desvoltarea 
sa, veţi contribui a înălţă şi a întări tot mai mult posi- 
țiunea Regatului. 

Strînşi uniţi în muncă spornică pentru patrie, nu Mă 
îndoesc că şi sesiunea acâsta va fi plină de lucrări folo- 
sitâre. 

Dumnedeii să bine-cuvinteze lucrările D-Vstre. 
Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitre este deschisă. 

CAROL. 

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru al Afacerilor 
străine și Ministru ad-interim al Agriculturii, Industriei, Co- 
merciului și Domeniilor, D. A. Sturdza; Ministrul J ustiţiei, E u- 
geniii Stătescu; Ministrul de Interne, A. Stolojan; Ministrul 
Cultelor și Instrucțiunii publice, P. Poni; Ministrul Răsboiului, 
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General C. Budișteanu; Ministrul Finanţelor, G. Cantacu- 
zino; Ministrul Lucrărilor publice, C. 1. Stoicescu. 

Bucuresci, 15 Noembre 189. 

Demisionând întregul Cabinet, noul Guvern (al XXV-lea) se 
constitue în următorul mod: P. $. Aurelian, Preşedinte al 
Consiliului și Domenii; G. C. Cantacuzino, Finanţe; G. Mâr- 
zescu, Culte și Instrucţiune publică; C. 1. Stoicescu, Afaceri 
străine și ad-interim la Răsboiii; V. Lascar, Interne; Şt. Şen- 
drea, Justiţie; Em. M. Porumbaru, Lucrări publice. 
Mac Kinley e ales Preşedinte al Statelor-Unite din America 

de Nord. 

Maiestatea Sa Regina și Alteţele Lor Principele Carol şi 
Principesa Elisabeta sosesc în capitală. 

Generalul de Divisiune Anton Berendei e numit Ministru 
de Răsboiil. 

Aniversarea căderii Plevnei se serbâză printr'o ceremonie re- 
ligi6să și militară, la care asistă şi Maiestatea Sa Regele. 

Se deschide sesiunea extraordinară a Sfintului Sinod. 
Sfîntul Sinod, revenind asupra caterisirii Metropolitului. Pri- 

mat Ghenadie, ridică hotărirea sa de la 20 Maiu 1896. Prin 

Decret Regal se ridică suspendarea I. P. $. Sale Părintelui Gh e- 
nadie din tr6pta archierâscă și administraţiunea Metropoliei 
și Inalt Prea Sfinţia Sa demisionâză. Declarându-se scaunul 
metropolitan vacant, se convâcă pe diua de 5 Decembre Marele 
Colegiii electoral, pentru a procede la alegerea noului Episcop 

al Romanului, și pe diua de 6 Decembre, pentru a alege pe Me- 
tropolitul Primat. 

I. P. S. Sa archiereul Iosif Gheorghian este ales și în- 
tărit în scaunul de Episcop al Romanului. 

I. P. S. Sa Episcopul de Roman Iosif Gheorghian este ales 
și întărit Archiepiscop și Metropolit al Ungro-Vlachiei, Primat 
al României şi Preşedinte al Sfîntului Sinod. 

Se face după ceremonialul obicinuit investitura noi alesului 
Metropolit Primat. Cu acâstă ocasiune, Maiestatea Sa Regele 
rostesce următOvele cuvinte: 

Incredinţez Inalt Prea Sfinţiei Tale toiagul archipăsto- 

resc, spre a te învesti ca Metropolit al Ungro-Vlachiei 

și Primat al României. 

Cu suflet mișcat de bucurie, am încredințat Inalt Prea 
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Sfinţiei Tale cârja archiepiscopală, ca un semn vădit al 
înaltei trepte de Metropolit al Ungro-Vlachiei, Exarch al 
Plaiurilor și Primat al României, la care ai fost din noi 
ridicat prin glasul Marei Adunări, pentru fericirea sfintei 
biserici autocefale ortodoxe române. 

Ţera întregă, cu Regele în frunte, salută cu dragoste 
şi respect reîntârcerea Inalt Prea Sfinţiei Tale la acest 
scaun metropolitan, pe care Pai împodobit prin cuvioşia 
ta și prin tâte însușirile însuflețite de blândețe și de mo- 
destie. 

In fața împrejurărilor grele prin cari biserica a trecut, 
Inalt Prea Sfinţia Ta ai părăsit odihna și liniştea sufle- 
tescă, ce ai căutat departe de lumea sgomotâsă, spre a r&s- 
punde la obștâsca dorință a bine- credincioșilor, de a re- 
vede în mijlocul lor pe vrednicui Metropolit care, în lunga 
și bine-cuvintata sa păstorie, a lăsat în turmele sale ne- 
uitate amintiri de dragoste și veneraţiune. 

Pronia cerâscă să bine-cuvinteze sfinta chemare a Inalt 
Prea Sfinţiei Tale și să r&splătescă sirguinţele, ce din noi 
vei destășură întru păstrarea tării și strălucirii sfintei 
biserici naționale. 

Investitura Metropoliţilor şi a Episcopilor este un act tot- 
deauna încunjurat de o mare solemnitate; de astă dată însă, 
acestă ceremonie dobândesce o deosebită însemnătate, 
căci ea sa săvirșit nu numai în fața Sfintului Sinod, a 
Corpurilor legiuitâre și a autorităților constituite, ci și a tu- 
turor fruntașilor țării, cari ai închinat puterile și rivna 
lor la ridicarea și întărirea Regatului. Acesta este o scumpă 
mărturisire că toți se întîlnesc întrun singur gând, într'o 
singură voință, de câte-ori se presintă mari cestiuni națio- 
nale, când patria are nevoe de concursul tuturor fiilor săi, 

Privesc dar cu deplină încredere în viitor, sigur fiind 
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că prin unire vom înfruntă de-apururea tâte greutățile, 

vom înlătură tâte primejdiile. 

* Poți ave un sentiment de mindrie, Inalt Prea Sfinte 

Părinte, că primesci pentru a doua ră din mânile Mele 

cârja archipăstorescă, tocmai în împrejurări așă de fericite, 

cari prevestesc că grcua sarcină, ce Inalt Prea Sfinția Ta 

ieai asupră-ți, va fi îndulcită cu ajutorul lui Dumnedei, 

prin sprijinul și iubirea ce vei întimpină din partea nâstră 

a tuturora. 

Urând Inalt Prea Sfinţiei Tale din adincul sufletului Mei 

ani mulți şi fericiți pe scaunul metropolitan al Ungro-Vla- 

chici, sunt sigur că neîncetat vei înălță rugile tale către 

A-Tot-Puternicul, ca să reverse asupra n6stră bine-cu- 

vîntările sale și să ocrotescă sfinta biserică naţională şi 
> 

scumpa nâstră țeră, ale cărora instituțiuni — temelia și 

scutul Statului nostru— vor găsi dot-deauna în Mine un 

călduros apărător. 

Se închide sesiunea extraordinară a Sfintului Sinod. 

La Adresa Senatului, Maiestatea Sa Regele răspunde: 

Domnilor Vice-Președinţi, 
Domnilor Senatori, 

Cu o adincă și sinceră mulțumire primesc mărturisi- 

rile de credință și iubire, ce Mi le arătați în numele Se- 

natului, ca un r&sunet al glasului națiunii. 

Nu mai puţin fericit sunt de a vede cât de mult acest 

inalt corp preţuesce scumpele dovedi de prietenie și sim- 

patie, ce ni sai dat de Statele vecine şi amice, prin mă- 

gulitârea primire făcută Moştenitorului Tronului la Mosc- 

va și prin visita ilustrului Suveran al Austro-Ungariei, 

care a fost salutat de țera întregă intrun mod așă de 

călduros. 
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Patrotismul, de care Senatul este însuflețit, Imi este o Dec. 
sigură dovadă că Guvernul Mei va găsi în D-Vâstre tot 
sprijinul dorit pentru înțel&pta şi cumpănita resolvare a 
insemnatelor cestiuni ce vi se vor supune. Ţera, unită și 
liniștită înlăuntru, așteptă de la D-Vestre o muncă rod- 
nică, care să asigure propășirea ei în tâte ramurele ac- 
tivității sale și să întărescă renumele ce şi-a dobândit în 
afară. | 

Incredințat că veți r&spunde pe. deplin la aceste aștep- 
tări, v& mulțumesc încă odată, Domnilor Senatori, în nu- 
mele Reginei, al Mei și al familiei Mele, pentru căldu- 
râsele urări ce Ne-aţi adus, și rog pe A-Tot-Puternicul să 
reverse bine-cuvintările sale asupra scumpei n6stre Românii. 

La Adresa Adunării Deputaţilor, Maiestatea Sa Regele răs- 
punde: 

i 

Domnule Președinte, 
Domnilor Deputaţi, 

Am ascultat cu o vie mulțumire rostirea sentimentelor 
de iubire și credință, ce Mi le reînnoesce Adunarea Depu- 
taților, ca o expresiune fidelă a sentimentelor mult iubi- 
tului Mei popor. 

Asemenea am vădut cu mare bucurie cât de mult pre- 
țuiți faptele atât de însemnate al cordialei primiri a Prin- 
cipelui Moștenitor la Moscva și al visitei Maiestăţii Saie 
Impăratului Austriei, Rege al Ungariei. Aceste scumpe și 
înalte dovedi de prietenie și simpatie, cari au găsit un r&- 
sunet în întregul popor român, ne vor îndemnă Și mai 
mult în viitor de a urmă neclintiți pe calea desvoltării 
n6stre pacinice și de civilisare. 

Nimic nu ME pote încredință mai mult despre rodnicia 
muncei ce veți desfășură, decât sprijinul hotărit ce-l pro- 
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miteți Guvernului Mei și rivna ce vE însuflețesce pentru 

binele țării. 

Statornicia în principiile și tradiţiunile ce ai întemeiat Re- 

gatul nostru este întradevăr călăuza cea mai sigură pen- 

tru a păși fără șovâire pe calea adevăratului progres. Cel 

mai însemnat factor al acestei propășiri este ridicarea mo- 

rală și materială a sătenului şi, cu drept cuvint, măsurile 

menite a atinge acest țel dorit de toți ocupă întâiul loc în 

inima Mea și în solicitudinea D-Vâstre. 

Implinesc o plăcută datorie, arătându-v& bucuria sufle- 

tului Mei pentru frumâsele și măgulitorele cuvinte ce-Mi 

adresaţi din partea Camerei; ele sunt tot de-odată cea mai 

scumpă răsplată a dorinței Mele pentru binele public și 

o întărire și mai mare a credinței Mele în viitorul Ro- 

mâniei. 

Din adincul inimii Mele v& mulţumesc, în numele Mei, 

al Reginei și al familiei Nostre.   
a
l
t
i
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Tabela 1, Veniturile şi cheltuelile Statului 
dimpreună cu veniturile provenind din împrumuturile înscrise în budgetele anuale. 
                

  

    

    

  

  
  

    

  

    

  

  
  

  

  

  

  

      

  

                

Anii Venituri incassate | Cheltueli efectuate Escedente Deficite 

| 1862 33.580.259! 68 44.240.260| o1 — — 8.660.000 1863 50.931.200| 3o 44.003.332] 45 6.867.873] 85 — 1864 00.051.424 55 02.312.631] 36) — — 2.261.206 1865 54.747.704] 55 64.389.360] 79 — -- 9.041.656 1866 59.053.493| 31 08.286.442 93 — = 9.232.949 260.364.088| 39 283.292.027| 54 0.807.873] 85 29.795.813 
1867 66.114.833] s6 61.405.245] 43 4.049.640| 13 — 1868 62.737.507| 8g 78.432.555] 23 — — 15.695.047 1369 71.748.800| 6: 81.073.017] 84 — — 9.324.817 1870 62.321.960! 48 72.430.580 53 — — 10.108.026 1871 79.735.073|_64 74.235.256, 29 == 3.499.582] 05 333.058.828| 18 307.637.201 32 4.049.040] 13 38.628.073 
1872 82.843.949] 35 85.223.600] 03 — — 2.379.050 1873 92.853.592] 64 91.563.005] 96 1.285.586] 68 — 1874 82.621.037| o2 90.062.030, 84 — — 7.449.999 1875 98.485.077| 22 98.812.586] 80 — — 326.909 1876 81.144.680) 64 99.046.703 42 — — 17.902.076] 7: 

437.948.942| 87 404.712 993| 05 1.285.586] 68 28.049.036 
1877 110.063.639| 97 104.990.986| 19 5.072.053] 78 — 1873 117.710.360| q2 121.538.704| 73 — — 3.828.344 1879 14.228.041] 22 14.292.949] 33 — — 64.908 1880/81 154.279.554| 23 140.762.976| 70 13.516.577] 53 — 1881/82 123.180.935| 94 130.075.100|_ 58 — — 7.494.104 

6019.462.531] 78 612.260.717|_53 18.589.231] 31 11.387.417 
1882/83 141.815.929] 84 136,854.162| 17 4.961.767] 67 — 1883/84 134.695.989| 69 135.557.860| 10 — — 861,870 1884/85 110.057.508| 46 130.352.265| 10 — — 14.294.756 1885/86 124.478.397| 58 129.971.645| 56 — — | 5.493.247 1886/87 141.262.822| 83 129.418.851| 22 11.843.971) 61 — 95 ol Pun ha T 6058.310.648] 40 6602.154.784] 15 16.805.739] 28 20.649.873 
1887/88 142.927.317| 63 140.201.995| 38 2.725.322| 27 — 1888/89 101.802 214| 30 161.173.402| 09 628.751] 67 — 1889/go 159.849.207| 43 1538.770.924 43 1.078.283] — — 1890/91 170 353.795] 96 162.116,869| so 8.236.926] 46 — 1891/92 180.147.090| 24] 168.404.394| 46 11.742.201) 78 — 

3815.079.631] 04 790.668.146| 46 24.411.455! 18 _ 
1892/93 182.095.596| 22 178.532.003| 86 3.563.592] 36 — 1893/94 219.597.335| 76 199.261.159| 42 20.336.170 34 — 1894/95 199.020.405| 43 209 985.904| 9: — — 10.365.499 1$95/90 198.085.235| 77 214.740.484| 75 — — 16.055.248 

799.398.573| 18 802.5 19.552| 94 23.899.763] _70 27.020.748|_40 

RECAPITULAȚŢIUNE 
1862-66 2600.364.088! 39 283.292.027| Ş4 6.867.873] 85 29.795.813] 1867-71 333.658.828| 18 307.637.261| 32 4.049.640 13 38.028.073 1872-76 437.948.942| 87 4604.712.993] 05 1.285.586| 68 28.049.636 1877-81/2 019.462.531| 78 612.200.717| 53 15.589.231| sr] + 11.387.417 1882/3-86/7 658.310.648| 40 6062.154.784 15 10.805.739! 28 20.649.875 1887/8-91/2 8195.079.631! 64 790.668.146| 46 24.411.485, 18 o 1892/3-95/6 799.398.573| 18 8302.519.552! 94| 23.899.708|_70 27.020.748 

Total 3.924.223.244| 44 3.983.245.482| 99 96.509.325; 13 155.531.563 
| | Tote deficitele sunt acoperite, unele cu din escedente, altele cu din împrumuturi, 

. 3 d. CC a a a - Da Da PRămâna da anna mau Dn. 
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Operațiunile casselor publice. 
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Anii 1877—1880, 1 Aprilie—31 Decembre. 

Anii 1881—1887, 1 Aprilie—31 Martie, 

  
  

  

  

  

  

  

  

    

Consiliile Camerile Cassa pensiunilor Cassa Cassa 
Anii de Dotaţiunii de 

judeţene | comerciă |=— == 6stei Depuneri 
Civile |Militare 

1872 0.295.976 89 49.053130) — 3.754.631189 — — — — o a-se8h 
1873 5.86s5.181160 25.160|41 3.344.981124 — — — — s.653.r16lzo 

1874 5.847.652165 25.812|58 2.737.073|09 — — — — 10.793.998|52 

1875 5.912.189/08 24.557 89 2.405.203117 — — — — 160.211.601|68 

1876 4.085.790]43 21.912|38 3.190.893|38 — — — — 11.721.908/25 

1877 5.846.901]o2 28.193106 4.108.832]81 — — — — 10.343.211/23! 

1878 6.694.320154 57.726|87|  - 4.667.606196 — — — — 19.756.317134 

1879 8.144.017|82 53.032 '85 4.471.358|02 — — 42149816]  22.014.852|60 

1880 7.249.508170 52.120!09 2.999.575]41 — — 703.137101 20.094.087|83 

1880 — 1881 9.119.149|17 63.035.187 3.901.384 Ş2 — — 55.azolos 25 794.053 55 

1881 --1882 9.452.411|22 74.921]41 4.097.898|76 — — I.051.259|11|  30.262.030l19 

1882— 1883]  11.612.694104 80.229|48 3-920.034173 — — 1.002.318;26 45.746.281177 

1883—1884|  10.731.063|72 73.972|82 3.953.457197 — — 1.201.679|21| — 37.701.187]63 

1884— 1885 11.,069.058142 75.345190 4.169.393 198) — — 1.141.048154 44.424.410|85 

1885—1886|  11.940.428149 71.679!23 4.162.138l24! — — 1.164.:66|30|  49.221.070]36 

1886—1887|  12.455.397159 81.671|52|  4-403.309149 — — 1.£41.171(44]  40.291.343|77 
1887—1583]  11.858.612|83 202.024!41 4.363.833]78 — — 1.196.723|21|  48.577.717|09 
1888—1889| 11.511.235]r 239.304|1o] — 4.614.587l03 — 1.244.128|43|  50.480.99781 

1889—1890|  11.937.580l03 227.316|18|  3.871.219lrl — 1.164.706183 1.221.028|5z|  54.516.697154 
1890— 1891]  12.857.546183 226.799137]  3.747.220|6o]| — 1.713.649|31 1.243.730|86]  61.472.387141 

1891.—1892]  14.333.093/83 263.596/81 7.237.131 1.797.665|24 1.237.407|62 71.115.719197 

1892—1893|  17.013.908|32 282.547|65 7.998.424120| 1.882.671|07 1.219.989149| 72.024.584 06, 

1893-1894 20.354.939175 303.976;59 8.021.325 șa 1.904.019|03 1.255.7 10l07 38.234.827 78 

1894 —18395]  18.745.896/59 308.991163 9.192.605 ul 2.105.046|28 1.299.157|o7|  82.171.087/08 

1895 —1896]  20.79:.682'06 „295.877]17 9.987.303 n 2.236.111146 1.257.771|50| 94 126.577 si 

: i                                 
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Tabela 4. Operațiunile Băncei Naţionale. 

Anii Bilantul anual Mișcarea Beneficiul net Dividendul Fondul 
” bănescă Statului de reservă 

1880 22,164.306| 98 — — 39.832| 58 — — — — 

1881 101.612.307| 86| 4833.297.472] 39 2.164.667] 92 711.146! 87 288.933| 53 

1882 155.968.976| 17| 684.235.835i 59 1.921.842] 38| 616.215] 14 514.152] şi 

1883 167.631.093| 31| 3819.949.606! zo 2.737.823] 00 912.419] go 917.047] 38 

1884 1609.5660.746| 93| 727.193.980| 78 2.770.934 03 923.259| 22 1.327.721] 40 

1885 169.263.717! 8o| 652.794.669| — 2.823.970 42 941.250] 24 1.748.284| 20 

1886 1608.104.201! 73| 718.240.096| 62 2.908.154| 06 969.269! 49 2.185.871] o7 

1887 190.343.739| 07| 741.084.222. Oi 2.042.815] 15 980.795] 13 2.630.304] 93 

1888 179.821.561| 36] 3717.432.277] 08 | 2.860.729] 16 953.247| go! 3.059.004] 86 

r 889 173.253.629| 07| 875.732.0946! 39 2.893.865] go] 1.004.860| 87 3.493.580] 95 

1890 184.067.384 34 7860.817.740; 39 2.929.350| 28] 1.017.341l-7i| 3.935.258| o9 

891 203.575.058| 83| 850.774.780| 37 3.150.114] 12] 1.097.378| 20] 4.422.480! 91 

1892 195.807.087! or] 878.400.754| 04 3.082.988] 31] 1.071.678) 13 4.895.078| 57 

1893 227.786.385| 58] 1.077.563 074| 46 3.054.260! 72| 1.077.481| 72 5.301.930| 71 

1894 235.108.483| 59| 930.540.440| 48 3.202.996! 34] 1.113.679] 41 5.858.529 98 

1895 ” 2958.654.765] 48| 1.0c8.824.832| 6o 3.202.325] Ss] 1.113.172] 15 6.354.995] 15 

1896 279.046.571| 18] 1.187.774.791| ş2 3.225.348] 00] 1.121.655] 70 6.356.064] 75 
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Tabela 5. 

Operațiunile Oreditelor funciare. 

Bilanţele Creditelor O] |_— Serisurite numeiare în eircutațiume ale Creaitelor 
Anii Urbane 

Urbane | o Rural . Total Rural =] Total Bucuresci | Iași | Bucuresci Iași 
| | | 1873]  448.900(5s5]  — — — —|| 448.900155 374.000|—|  — |— — —|| 374.000|— 11874] 41.253.750!39j — — — —|| 41.253.750/39]| 17.204.r1001— — — — —|| 17 204.roc|— 

1875] 63.706.052174 3.523.092|14 — —|| 67.229.744|88 || 30.038.100l— 2.814.400) — — —!| 32.852.500|.— 
18761 77.386.598 64 5.675.540]15 — —| 83.062.144179|| 36.034.30615o' 4.707.500/— — —! 40.741.866 sl 
1877] 81.757.079lri 6.056 32315ş — —|! 87.813.402166||| 37.987.030|— 5.071.300] — — —|| 43.053.3,0 _| 
1878] 92.904.493166 7.040.266137 — —|| 99.944.760l03||| 42.411.092150| 6.562.400—|  —  |_ 48.973.492 se | |'879 113.255.593]96| 11.367.562|94 — —[l124.623.156|90!]| 1.588.928 50|] 10.624 300|— — —|| 62.213.228 a 
1880 124.587.364191|| 15.746.770l71 — -140.334.135]02]]| 56.609.181|5ol 14.681.100|— — —|| 71.290.281l5o 
1881|133.841.353/30) 19.628.259149 — —|153.469.612.79||| 61.043.176|5o 18.460.400] — — — 79.503.576 so 1882[160.819.060 39, 25.086.842|13| 4.293.230 85]190.799.133:37 || 72.318.363 59| 20.017.100|—|  3.997.000|-— 96.332.463 s 
1883(184.756.143 gol 33.043.918jo1| 6.839.231129ll224 639.293:20||| 81.370.180/— 31.085.200|—|  6.490.200|— 118.945.58o —,       1884 212.206,137|23| 38 663.899]58 9.116.736.07|259.986.772|83 || 92.153.683] 35-979.200|—|  8.619.300|— 1360.757.153 _ 
1385 227.033.284:76| 42.965.107 59| 11.778.972104'281.777.364 39 98 432.870|50l| 40.006.300|—| 1 1.080.000|—!149.5 19.170 50 1880|245.610.914 59] 44.937.735|27| 14.556.720lgo) 305.105 370|76 ['106.201.284!50| 42,232.000|— 13.626.700|—|l162.059.984!50       
18871267.088. 50526) 46.985.426|21| 16.689.785 541331.363 717J01|i|114 039.325|--i 44.030.600|— 15.455.500/—(173.525.425|—| 

| 1888 287.456.523|21|| 49.825 763|22! 17.185.736181 354.408.028|24||i 120 574.020!5o0l| 47.006.200|-_], 16.727,400|— |184. 307.620|50 
| 

1889 317.215 26967] 53 172.225 07| 19.233.562|l08 389.671.057142/| 128.321.17i 50 49.964.500|— 17.153.300/— 1195.438.971 5o 
1890) 345.626.500|46! 57.525.064|o 20.804 666|21]423.956.230|77 137.504.296|50) 53 533.300|— 17.162 400|— 08.199.990 50 18911585.7:2.540|33| 62.847.07: 99| 21.334.455|80469 894 06803/[146.555.527|—| 53.739.900]— 17 497.900|—|:222.793.327|— 

| | 
1892[412.5 30,206 43| 69.985.842ln 21.058.5681491504.174.617|03 158.808.194—|! 65.366.300] — 17.712.100) —|!241.836.594—           18931444.342.028 69 76.160.787|46 22.156.361|20:543.159 177 35111173.059.7381—|| 70.869.400; — 18.162.900 — 262 .092.038j— 

| 
        

  

tea 474.502.556 53 85.128.023i71 21.875.4901961/581,500.071|20 185 535.310)—|! 79 024 goo|— 17,881. -900—         + 

(232. 442 116|— | 

i 
1895 505.776.551 26) 97.952.048|09| 23.693.011]88 627.421.611|23 1938.679.134 50! 90.777.000|—| 18.917. ooe--|so8. 373. 154 50 

  

                                    1896, 545.258.215 ou 13.209.860162 3953.919 53, 02.422.001 16/|1215.256.789 s0/toş.222 900|—| 1.582. 400/—| 340 062 2 Şo i 
! | 1 AL Di     

Trel-qeci de ani de Dotanie, II. 
30
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Tabela 6. Operațiunile Creditelor agricole. 

Anii Bilantul Totalul Beneficiul Beneficiul Capitalul Capitalul 
S Beneficiilor Statului judeţelor dat de Stat dat de județe 

1885 25.493.741|70 2660.845|59 136.397175 09.20 4.587.840! 2.349.984136 

1886 30.001.564154 601,7 18/58 323.189 70| 134.194/10 6.210.105 2.467.124134 

1887 32.846.818141 926.031|13 casa 211.708 39 7.124.559 2.420.389172 

1888 29.4460.743|70 860.x117|10 511.911]50 170.161|36 7.073.705 2.396.424|22 

1889 30.475.607|27 775.332|42 463.087]43 153.520,86 7.067.965 2.366.258119 

1890 31.152.397|57 868.813|94 508.877]48 169.578|84 6.982.893 2.353.750147 

1891 31.683.850|39 927.814|94 534.503|7 174.949,05 6.941.541 2.332.1 33104 

1892 30.528,213|88 763.145|85 452.965190 150.672|83 6.929.319 2.325.180|75 

1893 22.572.508|09 1.129.349138 1.016.414145 — 20.000.000 — — 

1894 26.235.534199 1.106.210|70 995.589|63 — 20.000.000 -- —| 

1895 24.]53.575102 1.448.355152 1.303.519197 1 20.000.000] - — — 

1896 24.393.187:77 1.420.103|23 1,278.092,91 — l— 20.000.000] — —                             

  
  

 



Tabela 7, 

Operațiunile Cassek de Depuneri, 

467 
————— 

Consemnaţiună şi Economii. 
    

  
    

Cassa de Depuneri și Consemnaţiuni 
  

  

Cassa de Economii 

    

  

Anii 

Operațiunile |Soldul Impramuturilor Operațiunile  |Economiile la fin. an, 

1S65 17.778.177 116) 3.125.922 | 8o — | — 1866 21.024.343 se] 4.877.828 | 6o — — 1867 57.168.347 |— 6.832.644 go -- — 18608 87.399.927 lo | 11.485.430 [36 — — 1869 96.354.183 |3i | 11.128.938 |1$ — — 1870 92.250 438 |10, 11.303 096 lo3 — -- 1871 107.743.068 4 11.369.277 | 82 — — 1872 133.447.172  |15 11.705.153 |şo — — 1873 129.407.111 59! 12.027.762  |o2 — — 1874 „1383.579.519 | 15.653.578 [62 — — 1875 183.898.707 | 32 | 16.612.423 | 82 — — 1876 „198.441.390 [28 18.290.450 [61 — — 1877 *184.504.229 9, 18.847.492 172 - 1878 223.595.953 |67, 15 347.123 [63 — — 1879 «2605.323.351 [51 | 19 222.597 |47 — — 1880 - 81 419 136.522 13. 22.030.403 |18 — — 1831 —82 - 2901.240.808 so | 28.076.229 !4r 3.921.554 [18 981.937 1882—383 „3384.421.721 137 38.328.315 146 5.871.521 |28 2.121.492 1883—84 345.282.214 oz, 37.313.680 | 30 5.071 150 | 3.137.768 1884—8ş 3483.951.054 |34 31.306.196 |şI 14.501.439 176 4.356.082" 1885-86 354.165.053 2 37.017.766 |73 13.203.795 199 5.060.228 1886 — 87 337.351.476 170 45.511.476 197. 15.571,254 [04 7.018.339 1887—88 360.776.226 147 51.511.551 | 30 18.508.844. 179 8.047.905 1888—39 395.393-172 197. 49.977.952 | 35| 21.343.488 |ss 10.358.544 1889-90 4238.569.830 [95;; 48.599.312 | 60 24.008.618 | 35 | 11.970.093 1890—91 4609.813.545 [47 ' 49.376.122 |49 30.348 496 [03| — 15.0x1.822 1891 92 5160.999.919 | 89 ] 51.031.575 [53 35.112.368 |37] 17.544.680 1892—93 5978.259.218 50, 57.182.723 |39 72.893.175 | 59 | 18 133.123 1393-—04 591.445.868 [97 ! 63 942.455 110 36.752.047 178 20.601.899: 1894-95 6025.405.793 |79 ] 02.211.853 |2o 90.309.571 |8r 21.183.905. 1895—96 0674.809.055. | — i 67.461.540 [39| o6.z37o2 [19| 23281843   
  

    

  

  
              

    

—— 

  
| 
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Tabela 8. Operațiunile Societăților de asigurare. 

Anii în contra ear pe apă ale Averea fondului asigurărilor de viâţă a 

Daeiei-Româniej]  Naţionalei Vnirii Totalul Daciei-României] Naţionalei Unirii | Totalul 

1872] 749,571|— — — : 749-571|— — — — — | 

1873] 2.083.538]— — — 2.083.538|— 215.947|—|  — — 215.947|— 

1874] 8.018.357|— — — 8 o18.357|— 360.312i-—]|  — — 360.312] — 

1875] 9.529,720|— — — 9.529.720|— 893.741|—|  — — 893.741|— 

1876 7.540.4si|—|  — — 7 540.451—|| 4.555.084—|  — — 4.555.084 — 

1877] 5.163.980|— — — 5 163.980|—!]| 2.226.1751-—|  — — 2.226.175|— 

1878] s.302.534|— — — 5.562.554 —!|| 309r.580l—p  — — 3.091.580 —: 

1879] 5.725.355|— — — 5.725.355|--||| 4.100.153|—|  — — 4.100 153, — 

1880| 5.245.204]— — — $.245.204|—||| 5.206.242 — — — 5 206.242 — 

1881] 5 o56.045|— — — ş.056.045 —| 6.4x5.495—]  — — 6 415.495 

1882] 4.595.885|--| 1.784.578.61| 144.778 32| 6.325-241|93||| 7.549.257|—|  — — 7.549.257, — 

883| 5.198.560!—| 2.999.214/18i 174 422119] 8.372.196/37]|| 8.435.874—]  — — 8.435.874 — 

1884| 5.229.377] 3.097.962141| 154.593/23| 8.481.932164|]| 9.3:3.030|—[ 384000 — 9.697.030, —| 

1885] s.701.464|—| 3.858.96:]20] z05.975156| 9.766.400|70/]| 6.881.245|—] 666.194149|  — 7.547.439 4 9 

1886] 6.015.459|—-| 4:043.885188] 26S.066|r2 10.327.411|-—/]| 10.625.880/--]1.010.441189| 156.904| [11.793.225 x 

1887] 5.916.066|—[| 4.528.533|53] 414.436.54]ro.559.036)12|]| 11.584.814) —[1 405.657175 152.527|87 13.142.999 62 

1558] s.927.019|—| 4.608.807159] 367.240:78[10.903.667|37]]] 12 285 419. —]1.56x.524 69| _184.09962|14.331 043 3 

1889] 5.275.882|—| 4.104.189|03| 504.088|78| 9 884.159|81|]| 12.982 323 — 2.371.236140| 267 963 82|15.621.523 2 : 

1890 5.927.003 —[ 5.199.387170| 512 6r3|71 11.639.004]411]] x4.522.965'—[2.994.126187| 373.169;19[17.890.261 0 

1S91| 6.158.385I— 5.192.453 65| 530.996 23 11.381.834 881|] 14.62s5.6791—]3.658 112]33| 523.341|85]18.So7.13 

1892 6.592.8761—] 5.927 238|31 480.134|17|13.000.293143||| 15.090 765|--]4.315.773/16] 665.094|92]20.071. 633 

1893] 6.519.430|-| 5.833.650|14| 236.013 32 12.589.693146||| 14.964.593/—[4.341.930|90| 803 41632]20. 609.940 2 , 

1894] 6.065 159|—| 4.346.730171] 457.809|12]11.369.698|83|]| 15.096. 17,—]5.209.550|50] 944.045 86 pr 200.713,50 

1895] 6.533.347,—] 5.322.458'45] 379.047|64]12 234:8353,09|]| 14.489.922] - [5 605.874|07 1.126.314 4321.222.111 y 

1896] 6.736.402|—] 5.761.060 36 314.530161]12.811.993/47|]| 15.674.154|—5.620.051195] 1.223.116/86 22.517.322|51                                 
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Tabela 9. Liniile de căi ferate ale Statuluă. 

Ş | Punerea în circulaţiune 5 , , Lungimea _ 
o” Linia în kilometri Ş n Anul | Kilometrii Z 

1 | Cernavoda-Constanţa. ,.., 65,273 18600 

65,273 2 | Bucuresci-Smârda ..... PD 69,822 |) 186 3 | Roman-Burdujeni ..., 102,405 |) 9 
— 172,287 4] Pașcani-laşi , .. 75,710 1870 ” 

5 Veresci-Botoșani PNDR 44,236 1871 

- 44236 6 Bucuresci-Buzăă-Brăila-Galaţi-Birlad-Tecuciă- 
Roman 

530,991 7] Chitila-Pitesci . 98,006 1872 8 | DBucuresci gara de Nord-gara Filaret . 6,396 
642,493 9| laşi-Ungheni. ........, 21,419 1874 
21,419 Io | Pitesci-Virciorova . . ,....., 273,987 1875 

2,6 i 273,987 LI Preda] . , I 
Ş Ploesci-Predel , 4,054 79 84,654 

12 | Buzăă-Mărășesci , 90,067 1881 Ș 
90,967 

13 | Câmpina-Doftana ............, 5,231 | ză | Buda Stai ii . smoe [i 188 
39,337 15| Titu-Tirgovişte ..... , 31,663 | 1884 10 | Adjud-Tirgu-Ocna .. so,i62 | 51,830 

1 ăă-Pe S ,70 188 
7] Bacăă-Petra Nem... 57,707 5 57,707 

13 | Bucuresci-Ciulniţa ........... . 199,073 19 | Ciulniţa-Călărași . 30,212 20 | Făurei-Țăndărei ., 58043 |. 1886 21 | Petra-Drăgășani .. 34,000 | 22 | Birlad-Vasluiu . „i 52,127 283,515 

23 Costesci-Turnu-Măgurele eee... 111,747 24 | Petra-Corabia .....,.... A 75,509 25 | Drăgășani-Rimnicul Vilcei, .......- 52,840 20 | Golesci-Câmpulung ......... . 54973 1887 27 | Ciulniţa-Fetesci ., 37,486 25 | Tăndărei-Fetesci, . o. 30,553 29 | Ciulniţa-Slobozia. ... 16.765 30 | Chitila-Mogoșâia. . 8,634 |) 
388,567 +31 | Dolhasca-Fălticeni . . ,, 24,059 

32 | Filiași-Tirgu-Jiu ae. 09,51 
33 | Riureni-Ocnele Mari .........., 6,572 1838 
34 | Crasna-Dobrina .. 27.098 | 
35 | Leorda-Dorohoii. .. ,... i 21,500 

—————|__149,340 
De transportat. . 2,470,422 2.470,422 |  



  
  

  

  

  

    

g | Punerea în circulațiune 
5 , . Lungimea 

o Linia în kilometri | | Ş Anul | Kilometrii Z 

Transport . , . . | 2.470,422 1800-1838 

36 | Tirgovişte-Lăculețe. . .,......., 13,550 ş 2 470,422 
37| Dobrina-Huși ... cc... 5,455 1590 

19,005 
33 | Vasluiă-laşi . cc. cc... 67,784 1892 

07,784 
39 | Focşani-Odobesci ....,. 10,775 |) 893 ' 
40 | Turnu-Măgurele-Port 5284 Îj 1995 

10,059 
41 | Lăculețe-Puciosa. ....,..., 7,500 1894 

7,500 
42 | Fetesci-Saligny .......... .. 23641 ) 
45 | Craiova-Calafat . .. ....... , 103,500 |: 1895 
44 | Roşiori-Alexandria . . .. ..,... 31,200 ţ 

160,341 
45 | Dorohoiă-Cucuteni . ....,..... î.. 135,551 1896 

138,551 
Total kilometri. . . . . | 2.379,662 2.979,062             

i   
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Tabela 10. Comerciul exterior al României. 

Cantități în tone Valdre în Lei noi 
Anii 

Import Export Total Import Export Total 

1861 — — — 66.403.968 | 101.334.6069 167.7338.037 
1362 — — — 64.786 6ro|l 113.991.62ş 178.778.23ş5 
1863 — — — 72 138.950|| 120.917.009 193.05 5.959 
1804 — — — 78.782.062|| 148.520 669 | 227.302.731 
1865 — — — 08.039.115 1X1.735.598| 179.774.713 
1866 — — -— 71.429.266 || 1160.500.363 187.929.629 
1867 — — -- 70.550.012] 110.481.120| 1831.031.132 
1868 — — — 90.789.519|| 1983.025.684 288.815.203 
1869 .- — — 83.011.564] 154.216.703| 237.228 267 
1870 — — — 71.502.506 || 158.204.114| 229.766 620 
1871 - — — 52.927.228 || 77.682.783 | 260.61o.o11 

' 1872 — — — 109.327 780|] 1660.557.104] 275.884.884 
1873 — — — 97.867.167 | 157.570.732| 255.437.899 
1874 — — — 122,794.114 || 134.713.818| 257.507.932 
187ş — — — 100.834.1609 | 144.962.070| 245.796.248 

| 1876 — — — 1605.933.503 || 235.256.286 401.189.789 
| 1877 — — — 335-548.999|| 141.081.100| 476.630.099 
i 1878 — — — 306.582.302 || 27.041.727 523.024.029 
i 1879 — — — 254.482.629 || 2383.650.007 | 493.132.636 

1880 310.955 1.324.090 1.635.043 255.336.415|| 218.918.878] 474.255.293 
1881 398.339 1.556.227 1.955.066 274.757 458 || 2060.518.317 4381.275.775 
1882 407.703 1.809.542 2.217.245 268.851.921 | 244.730.199 513.982.120 
1883 592.919 1.003.481 2.190.400 359.907.178 || 220.650.279 580.557.457 
1884 575.386 1.323.783 1.899.169 294.986.273 || 184.115.542 479.101.815 
1885 571.183 1.797.170 2 368.353 268.539.150|| 247.968.201| 516.507.351 
1886 $71.064 1.704 930 2.276.594 296 497 362| 2535.547.263 552.044 625 

n 887 414.243 1.805.216 2.219.459 314.080.752 2635.726.613 580.407.363 
1888 453 243 1.951.905 2.403.148 310.378.320|| 256 788.642 5607.166.962 
1889 485.439 2.230.943 2.722.382 367.944.099 || 274.x67.146 042.111.245 
1890 553.938 2 220.944 2.774.882 3062.791.054 275.958.415| 638.749.469 
1891 702,604 2.054.606 2.757.210 4360.682.685 | 274.662.083 71 1.344.768 
1892 633.370 1.959.301 2,612.071 380.747.296 || 285.384.057 6660.131.353 
1893 727.125 2.895.490 3.022.015 4309.489.731 || 370.651.787 Bo1.141.518 
1894 718.272 2.071.161 2.789.433 422.142.237 | 2904.198.384 710 340.071 
1895 017.229 2.040.729 2.037.958 304.574.517 || 2605.048.411 5609.022.928 |       
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— Pia, d-na, II 103, 194. 
Brândză, Dr. D., II 267. 

Brebu, 1 168. 
Breslau, II 440, 

Broșteni, II 9. 

Druek a L., 11 247. 
Pruxellu, I 199, 223; II 326, 388. 
Bucova, IL 455, 456, 463, 

Ducosăţ, II 250, 
Bucovina, I 139, 347. 
ucuresei, IL 40, 65, 75, 76, 130, 194, 

163, 176, 195, 202, 217, 234, 246, 347, 

Că, cultură de, I 333; II 394. 
Cairo, II 55, 70. 

Calafat, 1 407, 416, 425, 426, 428, 431, 442, 
4517, 486, 488, 517, 552; 11 131, 278. 

Calais, II 326. 

Calica, platoul de Ia, II 5. 
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364, 
421, 
491, 
521, 
134, 

366, 

432, 

492, 
578; 

383, 390, 398, 424, 
435, 449, 455, 42, 
513, 514, 523, 528, 
II 7, 43, 100, 

167, 174, 941, 277, 29, 
359, 367, 379, 386, 394, 3%, 
419, 425, 437, 

Buda, II 446. 

Budapesta, 1 328 576; II 104, 166, 
437. 

Dudberg, Baron, I 8. 

Budget, I 13, 42, 62, 79, 80, 82, 136, 
152, 1174, 235, 247, 254, 262, 349, 382, 381, 
391, 392, 528, 559, 369, 570, 588; II. 35, 
59, 60, 68, 69,130, 150, 168, 186, 210, 215, 

226, 240, 257, 273, 301, 309, 320, 331, 360 
373, 383, 404, 438, 454, 461. 

Budișteanu, C., General, I 456, 507 ; II 426 
428, 431, 439, 456. 

Buhuș, II 171. 

Bulgari, colonii de, I 554. 
Bulgaria, I 159, 164, 172, 

252, 326, 358, 367, 39, 
462, 476, 478, 419, 495, 
D52, 554, 564, 569, 594; 
71, 81, 117, 118, 127, 

134, 135, 139, 141, 146, 
338, 355, 359, 410, 428. 

Burdujeni, II 112, 246, 

Burgas, II 135. 

Burileanu, Michail G., I 402. 

Bursa de comerciii, II 16, 226. 

Buşteni, II 100, 217, 367, 440, 441, 446, 
Buztii, district, 1 164, 207; II 188. 

episcopie, 1 288, 380, 381. 

oraş, 1 530, 678; II 53, 141,142,216. 
viii, I 190, 213, 

425, 426, 
4717, 485, 
568, 569, 
104, 114, 
352,353, 
416, 418, 

307, 318, 

» 

Li 

186, 194, 
441, 443, 
498, 538, 
II 50, 

128, 131, 
147, 14, 

225, 
344, 
539, 
67, 

132, 
294, 

Calimaeh-Catargi, N., 1 218, 240, 243, 514, 
368, 569, 514, 

Calinie Miclescu, Episcop, 1 337, 346, 530; 
—  Metropolit Primat, II 139, 146, 

152, 

Candia, I 180.
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Candiano- Popeseu, Alex., Maior, I 231, 
447, 448, 

Cantacuzino, Grigorie, II 23. 

— G. 0. II 426, 428, 431, 439, 456, 
— G. Gr., 1 224, 227, 228, 229, 231, 

239, 305, 308, 311, 314, 315, 324, 
328, 331, 336, 344, 350, 853, 432; 
XI 317, 822, 323, 844, 345, 352. 

— Ioan, I 1, 85, 88, 89, 101,104, 

106, 118, 224, 227. 
—  Michail, Spătar, 1 346. 

Cantemir, Dimitrie Vodă, I 372. 
Cantilli, G., IL 468, 523, 536, 544. 

— General, 1 468. 

Caprivi, General, II 393. 
Caragiuni, Ioan, 1 2, 139; II 267. 

Caramalâu, C. G., 1 405. 

Carantina veche, I 407. 

Cariagdi, Dimitrie, 1 240. 
Carlos, Don, Duce de Madrid, I 390, 

Carmen Sylva, II 54, 190, 272.—V. şi El- 
sabeta, Dâmna, Regina României. 

CAROL 1, Domn, Rege al României. 

Acte comemorative : I 219 (Uni- 

versitatea din Bucuresci); 
1 346, I1 81 (Castelul Peleş); 
II 143, 145 (biserica din Cur- 
tea-de-Argeş); II 146 (Pala- 
tul episcopal din Curtea-de- 
Argeș); II 217 (biserica din 
Bușteni); II 252, 421 (podul 

peste Dunăre Carol 1); 11 276, 

(jubileul de 25 ani); II 339 

(căsătoria AA. LL. RR. Prin- 
cipii Ferdinand şi Maria); 
II 3852 (intrarea în capitală a 
Părechei Princiare Moșteni- 
t6re);11396 (Nunta de argint); 
II 418 (terminul oceidenial 
al basei geodesice); II 449 
(portul Constanţa). 

Discursună: 

la serbări bisericesei: 1288, 304, 
339, 354, 530, 597; II 143, 156, 
158, 170, 338, 361, 381, 411, 456. 

la serbări diverse: 1 107 (intra- 
rea în Iași); I 131 (Comisiu- 
nea de Dbinefaceri); 1 478 (în-   

Carol I, Domn, Rege al României, 
Discursură : 

târcerea triumfală din răs- 
boii); 1 510 (întemeiarea pri- 
mei comune de însurăţei); 

II 12 (încoronarea de Rege); 

II 447 (denumirea stâncei 
Francisc Iosif). 

la serbări de inaugurare: 

1 170, 264, 286, 318, 332, 340, 
529, 582; II 176, 120, 142, 
143, 169, 412, 426. 

la serbări militare: 1 94, 142, 
197, 255, 264, 275, 279, 291, 
312, 313, 316, 332, 458, 483, 
539; II 62, 147, 154, 209, 
354, 358, 414. . 

la serbările societăţilor. 

Academia Română, I 170, 232; 
II 86, 235, 239, 267, 312, 385, 
380, 412, 414. 
Comiţii agricole, II 29. 
Societatea de Dare la semn, 

I 257, 

Societatea Geografică Româ- 
nă, II 46. 

Societatea pentru învăţătura 
poporului român, 1 368. 

la serbări pentru punerea pe- 
trei fundamentale: 1 295, 367; 

II 213, 251, 394. 
la serbări şcolare: 1 252, 258, 

368 „370, 373, 375, 433, 500, 502, 
546; II 20, 21, 223. 

Despre: 

Academia Română, 142, 170, 

544; II 6, 86, 87, 268, 271, 272, 
312, 855, 380, 398, 412. 

Adalkale, I 444. 

Administraţiune, I 103, 108, 110, 

125. 
Agricultură, 1 103, 295, 341; 1129. 
Alecsandri V., 13%; II 87, 270, 

Alegeri, I 154; II 109. 

Alexandru II, Impăratul Rusiei, 

I 440, 446, 460, 461, 465, 470, 
471, 47, 

Alexandru-cel-Bun, 1289; 11 411.    



479 

  

Carol 1, Domn, Rege al României. Carol I, Domn, Rege al României. Despre : 
Despre: 

Antim, Metropolit, 11 362, 
Apărătorii Independenţei Ro- 

mâniei, medalie, I 458, 4172, 
532, 

Armată, 1 98, 125, 126, 139, 162, 
172, 185, 186, 188, 196, 197, 204, 
222, 241, 255, 268, 278, 219, 280, 
293, 296, 306, 313, 316, 317, 318, 
333, 348, 353, 356, 360, 361, 38€, 
387, 389, 39, 406, 432, 440, 445, 
450, 458, 459, 465, 467, 169, 470, 
416, 477, 479, 480, 481, 188, 489, 
490, 492, 506, 507, 513, 514, 515, 
517, 518, 528, 524, 525, 532, 537, 
539, 564, 567, 573, 515, 576, 578, 
593; II 1, 3, 12, 40, 45, 
54, 56, 62, 64, 80, 85, 99, 

111, 120, 133, 136, 140, 142, 147, 
163, II 174, 176, 184, 194, 203, 
217, 220, 221, 230, 232, 248, 249 
263, 265, 211, 278, 283, 288, 289, 
299, 307, 327, 348, 368, 318, 399, 
408, 425, 434. 

Artilerie, I 140, 552, 
Asachi G, 1 547, 
Asilul Elena-Dâmna, 1 297, 367, 

495. 

Austria, I 132, 165, 
Austro-Ungaria, IL 186, 257, 445; 

II 89. 

Bacăii, II 221, 
Bălaşa, Dâmna, 1 375, 
Dălcescu, N., 1 372. 
Dătălia de la Baia, II 77, 

— Călugăreni, 1 372, 411, 450, 
— Dumbrava- -Roşie, II 11, 
— Griviţa, 1 449, 458, 487, 

507, 511, 554; II 54, 
55, 80, 99, 108, 13, 

140, 174, 193, 217, 278. 
— Inova, I 487, 
— Nicopole, II 278. 
— Opanez, II 278. 
— Plevna, I 440, 469, 411, 

478, 484, 486, 487, 511, 593, 

»   

  

Bătălia de la Plevna (urmare), 
1 524, 552, 554, 564, 568; 
11 80, 99, 108, 131, 14, 
200, 230, 262, 278, 

— Rahova, I 411, 458, 459, 460, 
461, 467, 486, 511, 559, 
584; II 17, 108, 250, 278, 

— Smârdan, I 487, 512, 562, 
554; II 108, 278, 

— Tatardgic, 1 487, 
— Valea-Albă, 11 77, 

Bechet, 1 406. 
Belgia, 1 183, 233. 
Biserica română, I 108, 124, 148, 

230, 288, 292, 304, 307, 362, 365, 
454, 530, 597; II 144, 157, 158, 
159, 160, 217, 281, 288, 292, 303, 
307, 338, 361, 397, 411, 

Birlad, II 57, 83, 222, 
Bolintineanu D., 1 372, 
Botoşani, II 173. 
Brăila, 1 369, 406, 517, 
Brătianu Ioan C., II 6. 
Bucuresci, 1 130, 163, 195, 202, 

217, 234, 246, 265, 364, 417, 491, 
492, 513, 514, 523; II 7, 209, 
217, 292, 354, 395. 

Bulgaria, I 41, 443, 444, 454, 
476, 478, 479, 

Buzăii, oraş, II 141, 
Cai, 1 333, 
Calafat, I 442, 486, 517, 532; 

II 278. 

Canalisarea Dîmboviţei, 1 582, 
Cantacuzino Michail, 1 346, 
Cantemir, Domnul, 1 3%. 
Cassa de dotaţiune'a 6stei, II 66, 
Cavalerie, I 140, 226; II 14, 

367, 415. 

Căi de comunieaţiune, I 103, 109, 
167, 195, 258, 277, 281; II 2%. 

— ferate, I 181, 281, 295; II 25, 
276, 283, 

Călărași, 1278, 348, 579,



Carol I, Domn, Rege al României. 
Despre : 

Căsătoria Sa, 1 200, 201, 202, 

203, 215, 401, 406, 412; Nunta 
de argint, 11 397, 398, 399, 400. 

Cestiunea orientală, I 396, 441 
Charta geologică a României, 

1 342. 

Chesarie, Episcop, 1290,363, 381, 

Choleră, I 108, 368, 369. 
Cler, 1 124, 203, 244, 246, 268, 

287, 306, 327; II 4, 229, 281, 
362, 411, 415. 

Colanul ordinului de Hohenzol- 
lern, I 147. 

Comereiii, 1 103, 295, 386, 406, 

441, 444; II 254, 368, 369, 423 
Constantin Basarab, II 362. 
Constanţa, II 218. 

Constituţiune, 1 102, 104, 114, 
515,545; 11 12, 277, 

Convenţiuni comerciale, II 254. 
Corpul diplomatic, II 280. 

— profesoral, 1 244. 
— teehnic, II 424, 

Covpurile legiuitore, I 442, 476, 
478, 582; II 65, 253, 

Costin Miron, IL 372. 

Craiova, II 127, 250, 251. 

Creţeanu, Colonel, 1 460. 

Curtea-de-Argeş, 1354; II 145, 382. 
Curtea de Casaţiune, -I 109, 203, 

419; II 5, 285. 

— de Compturi, I 203, 424; 

480; II 5, 285. 
Dinastie, 1 180, 200, 202, 203, 215, 

217, 229, 250, 256; II 82, 91, 
93, 337, 398. 

Dionisie, Episcop, 1 289; II 381, 
” Districtul Argeş, I 281; II 249, 

—  Dîmboviţa,L 490, 
— Dolj, II 250, 
— Ialomiţa, II 255. 
—  'Futova,II2%, 

Divanul ad-hoc, I 414, 
Dobrogea, I 515, 517, 518, 531, 

537, 556, 565, 566; II 218, 252 
253, 954, ' 
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Carol I, Donin, Rege al României. 
Despre: 

Dockuri şi întreposite, [1 368, 369, 

Domeniile Statului, II 207. 

Domn, recunâscere ca, I 112. 

Dorobanţi, 1 255, 278, 348, 386, 

450, 461, 483, 484, 510, 579. 
Dositeiit, Episcop, 1, 289, 530; 

II 338, 411. 
Dunăre, 1 406, 446, IL 444. 

— pod peste, 1 280; II 2i8, 

253, 254, 255, 423, 420. 
—  comisiunea europână, II 

386, 387. 
Eliade, 1 372, 547, II 268. 
Elinii din România, 1 296. 
Elisabeta, Dâmna, Regina Ro- 

mâniei, 1 201, 202, 203, 
204, 215, 216, 217, 374, 517; 

II 55, 61, 140, 145, 146, 
218, 313, 339, 39. 

-  încrucișătorul, II 218. 

Embaticuri, II 207. 

Episcopia Argeșului, 1 288, 290 
340, 354; I1 362, 382. 

— Buzăului, I 288, 381, 

—  Dunării-de-jos, 1531; 11 159. 
"—  Huşilor, I 531; II 159. 

—  Rimnicului şi Noului Se- 

verin, I 288, 597; II 169. 

— Romanului, I 288, 530; 

II 196. : 
Esposiţiuni, I 239, 286, 354, 581; 

II 29. 

Etymologicum Magnum Roma: 
niae, II 87, 271, 380. 

Fabrica de chibrituri, 1 529. 

Facultatea de teologie, II 229, 
281. 

Filip, Comite de Flandra, 1 129. 

Prancise-losif, Impăratul Aus- 
triei, Il 442, 444, 445, 447. 

Fâmetea în România, I 108, 130, 
131. 

Focșani, II 25, 220. 

Fortifieaţiuni, II 327, 
Francia; | 161, 253, 

  

   



  

Carol I, Domn, Rege al României. 
Despre : 

Fundaţiunea universitară Ca- 
rol 1, II 275, 412, 414, 

Funcţionară administrativi, | 115; 
II 9, 
Galaţi, I 295; II 219, 368, 369, 
Garda orăşenâscă, 1 143, 216, 

482, 536. 
Germania, I 225 
Gheorghe, Sf., cruce, [ 460, 461. 
Ghica Ion, II 269. 
Giurgiu, I 280. 
Golescu, Ștefan, II 268. 
Govora, II 216, 
Grigorie, Metropolit, II 563. 
Haralambie, General, | 486. 
Iaşi, I 109, 110, 204, 578; 1178, 

292, 
— Metropolia din, 11 172, 

Incoronare, II 12, 13, 14, 91. 
Independenţa României, I 441, 

417, 420, 423, 441, 442, 446, 449, 
419, 481, 489, 490, 491, 492, 493, 
503, 512, 532, 539, 573, 575, 678, 
593; II 3, 12, 48, 54, 80, 90, 
91, 120, 140, 175, 262, 278, 289, 

358. 

Industrie, I 548, 581; II 295. 
Infanterie, 1 190, 229, 358. 
Inspecţiuni de trupe, I 355, 490. 
Instrucţiune publică, I 103, 109. 

125, 220, 244, 252, 365, 368, 370, 
374, 315, 433, 646; II 20, 21, 
22, 142, 213, 286. 

Inundaţiuni, II 357. 
Ioanichie, Episcop, I 289; I1 338. 
Ismail, oraș, I 295, 
Italia, I 127, 133, 173. 
Jiă, 1 272, 406, 
Jockey-Club, 1 332, 
Juraţi, II 284, 
Justiţie, I 103, 108; II 284, 398 

426, 427, 
Kogălniceanu Michail, 
Kretzulescu N., II 268. 
Lazăr Gheorghe, I 220, 372, 547; 

II 8. 

II 269, 

Trel-deci de an! de Domnie, IN. 

481 

    

  

Carol 1, Domn, Rege al României. 
Despre: 

Lecomte du Noiiy, 11 146. 
Leon, Episcop, 1 289, II 338. 
Lupu Vasile Vodă, 1365, 372 547. 
Magistratură, 1 234, 363, 4%, 
49; II 251, 287, 398, 427, 437. 

Maior Petru, 1372. 
Manevre, I, 216, 278, 279, 296, 

306, 348; II 58, 83, 176, 220, 
248, 250, 368, 392, 425. 

Manole Meşter ul, II 144. 
Marea Nâgră, 1 412, 446; II, 81, 

114, 254, 
Mateescu, Maior, 1 461. 
Mateiit- Basarab, I 365, 3172. 
Măcin, 1 445 
Merișescu, Căpitan, 1 461. 
Michaii-Vităzul, I 88, 318, 455, 

467, 491; II 77, 111. 
Milan, Ragale Sârbiei, | 312, 333; 

II 9, 97. 

Miliţii, 1 264, 277, 296. 
Mircea-cel-Bătrâ ân, I 318,545. 
Mobilisarea ar matei, I 399. 
Moldova, .I 96; 11 78. 
Monumente, II 143, 144, 145, 170. 
Moși, tîrg, II 295, 
Murad V, Sultan, I 113. 
Neagoe-Basarab, 1290; IL 144, 332, 
Neculcea, cronicar, II 338. 
Nâmţu, mănăstire, 1 190. 
Neutralitatea României, 1 103 

377, 102, 441. 

Nicolae, Principe al Muntene- 
grului, [ 139. 

— Mare-Duce al Rusici, | 470, 
Olanda, I 146. 

Oltenia, I 488, 492, 600; 11 127, 
250. 

Olteniţa, 1 406, 
Orfani, II 65. 
Osman, Gaziul, I 471, 486. 
Panu Anastasie, I 111. 
Paris, capela română din, | 148. 

— Congres archeologic, 1 343, 
Păduri, I 341. 
Pensiuni, II 65. 

31
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Carol I, Domn, Rege al României. Carol I, Domn, Rege al României. 
Despre : Despre : 

Pitesci, 1 272, 281; II 249. 

Planul trigonoi etrie al Româ- 
niei, | 341. 

Plebiscit, I 87, 88, 133, 200, 419; 
II 277. 

Ploesci, [ 231. 

Porturi, 1 280; II 218, 219, 253, 
254, 423. 

Postă, II 394. 

Principele Carol al României 
JI 370, 3175, 376. 

— Carol-Anton de Hohen- 
zollern, I 123; II 123. 

—- ereditar străin, I 102, 112, 

200. 
— Ferdinand al României, 

II 148, 212, 222, 231, 

235, 253, 955, 271, 29, 

292, 340, 350, 354, 415; 

logodna sa, Il 316,318, 
321, 824, 335; dota- 

țiunea sa, II 335, 337; 
căsătofia sa, II 339, 

351. 
—  Friderie de Hohenzol- 

lern, I 130. 

— Leopold de Hohenzol- 

lern, II 148, 339. 

— Wilhelm de Hohenzol- 

Jernn, Ii 292. 

Principesa Iosefina de Ilohen- 

zollern, II 292. 

-- Mamă de Wied, I 364% 
3617. 

— Maria, I 256, 309, 311. 
—  Mariaa României, 339, 

350. - 

Porţile-de-fer, II 444. 
Proclamarea Regatului, II 3, 12, 

48, 54, 120, 171. 
Prusia, 1 198. 

Puterile garante, I 102, 103, 113, 
351, 362, 441, 445, 417. 

Racoviţă Constantin Vodă, I 289. 

Radu IV, Domn, 1 289, 

. 

  

Raporturile României cu străi- 
nătatea, 1 126; II 134. 

Rareş Petru Vodă, II 411. 
Răniţi, 1 480, 503, 51%; 11 91. 
Răsboiul din 1877-78, 1 402, 406, 

441, 442, 445, 476, 481, 490, 513, 

515, 5117, 524, 625,531, 578; IL 66, 

82, 145, 148, 155, 175, 200, 220, 
252, 277. 

Recolte, I 108, 341. 

Reni, | 406. 

Roman-Vodă, II 338. 

Rosetti C. A, II 268. 

Roșiori, 1 460. 
Roxandra, Dâmna, 1 375. 

Rusia, 1 441. 

Secu, mănăstire, I 191. 

Sârbia, 1 134, 312, 313, 358; II 97, 

98. 

Situaţiunea financiară, 1 95, 107, 

108, 325, 351; II 285. 

Societatea de Bele-Arte, 1 286. 

— Crucea Roșie, 1 480. 
—  Geografică Română, 1340; 

II 46. 

Stat-major, 1 341. 

Statele-Unite ale Americei de 

Nord, 1 243. 

Steua României, ordin, 1 483; 
IL 99, 140, 155, 193, 

Sub-ofiţeri, 1 186, 189. 

Suedia și Norvegia, II 114, 115, 
116. 

Sulina, Il 387. 
Suzeranitatea României, 1 1C2, 

419. 

Şcâla Sf. Sava, 1 220. 
Şe6le, IL 365, 548; IL 142, 143. 

— de agricultură, I 258. 
—- de comercii, II 213, 
— de fete, I 373, 374, 502, 

— militare, I 109, 140, 291; 

TI 154. 

— normale, ] 252, 368; II 286. 

-- primare, | 252, 368, 375; 

II 286. 
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Carol I, Domn, Rege al României. 
Despre : 

Şedle secundare, II 22, 286, 
technice, II 142. 

Şincai, 1 372. ” 
Ștefan-cel-Mare, I 83, 318, 491, 

515; II 6, 77, 170, 392. 
Tabăra de la Furceni, 11 176, 367. 
Tecucii, II 367. 

Tinerimea universitară, I 424 
479, 500; II 22, 275, 412. 

Tîrgovişte, 1 277, 279, 489. 
Toleranţa religi6să, 1 93, 524, 
Traciatul de Berlin, 1 515, 518, 

596. 

Tragerea la semn, 1 255, 257, 275. 
Trecerea Dunării, cruce, 1 472 

491; 11 155. 
Triangularea României, IL 419. 
Trofee militare, I 449, 450, II 99. 
Tron, 1 143, 179, 200, 203, 222, 

239, 245, 250, 251, 367, 596. 
succesiune la, 1 577, 596, 

598, 599. 
Turcia, 1 103, 112, 113, 420, 441, 

443, 444. 
Turnu-Severin, II 277, 442, 
'Țerani, II 207, 250, 290, 291, 

401, 406, 407. 
— cassă deajutor pentru, 11401, 

406, 407. 
Unirea Principatelor, I 96, 102, 

109, 111, 207, 279; II 25, 171, 
212, 352. 

Universitatea din Bucuresci, 

1 219, 365, 480; 11 223, 287, 
399. 

— din Iaşi, 1 366, 480. 
Urechiă, cronicar, 1 372, 
Vasluii, II 393. 
Văcărescu, ] 3%. 
Veniamin Costache, Metropolit, 

1 289, 531; II 159, 170, 338, 411. 
Văduve de militari, II 65. 

Victoria, Regina Angliei, Il 340. 
Vidin, I 486, 487. 
Virtutea militară, medalie, I 460, 

461, 465. 

? 

Lă 

  

Carol I, Domn, Rege al României, 
Despre : 

Vînători, I 140, 225, 450, 554; 
II 99, 140, 174, 193, 354. 

Vulcan, I 273. 

Donaţiuni, 195, 99, 107, 143, 164,228 

366, 399,581, II 87,173, 274, 
294, 312, 351, 401. 

In capitală, la: 

Academia Română, I 569, 57]; 
II 10, 43, 86, 88, 112, 190, 
206, 234, 235, 239, 287, 271, 312, 

314, 355, 356, 380, 385, 386, 412, 

414. . 

Arsenal, II “1, 92, 127, 154, 

192, 205, 315, 452. 
Asilul Elena-Dâmna, I 358, 367, 

495. 

Ateneul Român, II 201, 262. 

Banca Naţională, IL 314, 367% 
386, 389, 440, 

Biblioteca Naţională, 1 536. 
Cercul militar, 1 332,352; II 2, 41, 

62, 63, 66, 86, 108, 112, 135, 204, 

234, 235, 239, 355. 
Clubul ofiţerilor de reservă 
“II 241, 314, 315, 

Cotroceni, I 256, 333, 345, 349, 
425, 427, 428, 493, 507, 513, 514, 
554, 576; II 30, 43, 44, 76, 68, 
92, 125, 127, 138, 149, 175, 191, 
243, 315, 361, 365, 367, 389, 419, 
440, 446, 452. 

Curse militare, 1 337, 368; II 51. 
Eforia spitalelor civile, II 134 

Esposiţiuni, 1 581; II 16, 60, 83; 
389, 394, 400. 
Fabrica de basalt, II 92. 

— de chibrituri, I 529. 

— de pâne a Primăriei, 
1 59%, 

Herăstrău, 1 258. 
Institutul bacteoriologie, II 206. 
Jockey-Club, 1 332, 351, 540,555; 

II 16, 50, 75, 92, 137,173, 
192, 210, 213, 242, 243, 293, 314, 
358, 415, 418, 439, 440, 

15,



Carol I, Domn, Rege al României.” 
In capitală, la: 

Lucrările de canalisarea Dim- 
boviţei, II 19. 

Manufactura de tutun, 1 538; 
“II 315. 
Monetărie, II 71. 

M6ra de făină a Primăriei, 1 592. 
Moși, tîrg, 1 337, 367, 425, II 295. 
Museul Naţional, I 236. 367. 
Palatul de Justiţie, II 251, 426. 

Regia monopolurilor Statului, 
II 71, 315. 

Tragerea la semn, II 46, 90,9, 

135, 171, 191. 
Usina de gaz, I 264. 

In provincie, în : 

Argeş, district, I 164, 172. 
Buzăiă, district, 1 164. 
Dîmboviţa, district, I 164, 169. 

230, 277. 
Dobrogea, II 218. 

Ialomiţa, district, I 170. 

Ilfov, district, 1 169, 

Moldova, I 160. 

Muscel, district, I 164, 230. 

Prahova, district, I 164, 169, 230, 
255, 275. 

Tabăra de la Furceni, I 197, 198 

294, 34%. 
Iu provincie, la: 

Azuga, II 100. 
Bacău, 1 58; II 79, 220, 221, 
Balş, II 175. 
Băicoiii, II 82, 195. 
Băldana-Fundata, 1 167. 

Bănănăi, II 248. 
Bănâsa, I 348, 576; II 291. 
Bărboşi, II, 368 
Birlad, 1 347; 11 56, 222. 
Brăila, I 271, 296, 385, 431, 516, 

517, 578; II 219, 369. 
Brebu, 1 168. 

Broşteni, II 79. 

Buhuși, II 121. 

Buşteni, II 100, 217, 440, 441, 446. 

Buzăii, I 578; II 53, 141, 142, 

Calafat, I 425, 426, 488; II 137. 
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Carol I, Domn, Rege al României. 
In provincie, la: 

Castelul Peleş, II 96, 171, 174, 
175, 193, 194, 195, 300. 

Cernica, 11 365. 
tălăraşi, II 254. 
Câmpina, II 82, 195. 

Câmpulung, 1293, 334, 489; 11294. 
Cernavoda, 1 557; II 421. 
Chitila, II 446. 
Cioplea, II 92. 
Ciorogârla, II 418. 

Cocorăsci, tabăra, II 23, 24. 

Constanţa, I 557; 11 218, 424, 448, 
Copoii, IL 127. 

Craiova, 1 272, 383, 426, 433, 488, 
489; II 98, 127, 137, 250, 251, 
442, 444. 

Crivina, tabără, 1 576. 

Curtea-de-Argeş, I 293, 489; 
II 143. 

Doftana, 1 538, 574. 

Dragoslavele, I 165, 
Fălticeni, II 9. 
Fântânele, II 220, 

Fetesci, II 252, 421. 
Florâsea, câmpia, 1 368; II 425. 
Florica, moșia, II 275. 
Focşani, I 271, 386; II 25, 26, 

55, 176, 220, 327. 
Fundeni-Mitreni, 1510. 

Galaţi, 1 245, 271, 295, 385, 386, 
578; II 55, 127, 219, 368. 

Găvana, II 248. 

Giurgiu, 1 172, 196, 199, 246, 280, 
315, 407, 428, 450; II 50, 92, 137. 

Golescă, I 477, 
Gura-Văiei, II 442. 

Gurile Dunării, 1 139. 

Hangu, II 79, 

Horez, mănăstire, I 293. 

Iaşi, 1 107, 190, 243, 245, 347, 5%; 
II 76, 126, 169, 11, 921, 223, 

Ismail, 1 295 

Lăculeţe, I| 243. 

Măgureni, 1 168. 
Moţăţei, 1 426. 

Movilenii-de-jos, II 56. 

  
   



  

Carol I, Domn, Rege al României. 
In provincie, la: 

Măgurele, II 419. 

Nămăesci, II 295. 

Nucet, II 243. 

Pășecani, 1 578. 

Pasărea, mănăstire, 1 368. 

Pâtra-Olt, II 17%. 
Petra-Nâmţ, II 79, 171, 
Pătrăşcani, II 176. 
Pitesci, I 86, 164, 272, 281, 334 

476,488, 491; II 53,248, 249. 
Ploesci, I 232, 296, 408, 411, 426, 

427, 431, 485, 578; II 53, 82, 
141, 195. 

Podul Ilici, 1 579. 
Poeni, 1 580. 

Proviţa, 1 168. 

Rarti, mănăstire, II 79, 
Riîmnicul-Vileei, I 493. 

Roman, oraş, 1 578, 579; II 126. 
Rosnov, Il 79. 

Rucăr, I 165, 459; II 295. 

Rugin6sa, 1, 293, 

S&cueni, 11 220. 

Sinaia, 1 255, 256, 274, 294, 315, 
318, 345, 346, 348, 506, 552, 553, 
554; II 16, 23, 45, 58, 54, 
55, 57, GI, 79, 80, 82, 9, 
98, 99, 100, 118, 120, 125, 126, 

128, 139, 141, 146, 147, 171, 173, 
174, 175, 177, 193, 195, 216, 220, 
222, 243, 248, 255, 296, 297, 300, 
315, 326, 327, 366, 369, 391, 393, 
394, 395, 419, 421, 424, 441. 

Slatina, I 272, 488; II 137, 175. 
Slănic-Moldova, II 297, 367. 

Slănie-Prahova, II 174, 234, 315. 

Strihareţ, II 175. 

Sulina, 1 198; 11 386. 

Susani, 1 279. 

Tecuciit, 1 578; II 56, 367. 
Telega, I 574. 

Titu, 1 497; II 53. 
Tirgovişte, | 163, 167, 277, 278, 

489, 453, 492; II 92, 243, 440. 
Tîrgu-Frumos, IL 578. 
Tirgu-Jiu, 1 272, 293. 
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Carol I, Domn, Rege al României. 

In provincie, la: 

Tirgu-Ocna, II 297. 
Turnu-Severin, 1 85, 196, 202, 272, 

488; IL 24, 137, 442. 
Turnu-Măgurele, I 438, 4173; 

II 137. 
Tulcea, I 556, 557. 

'Țigănesci, tabăra, 1 576, 579, 

'Țiglina, platoi, II 219. 

Țurlia, platoii, II 52, 125, 138, 
192. 

Universitatea din Iași, 1] 79, 127, 
171, 222. 

Vaslui, Îl 392. 

Vidra, 1 407. 
Virciorova, IL 444. 

Vulcan, 1 293. 

Zorleni-Slobozia, II 222. 

In răsboii, la: 

Bogot, 1 455, 456, 457, 462, 469. 
Bucova, 1 455. 

Cetate, 1 426. 
Ciuperceni, 1 426. 
Corabia, 1 438. 

Dolni-Dubnic, 1 436. 

Gorni-Studen, 1 437. 

Grădini, 1 437, 438. 
Griviţa, 1 456. 
Maglavit, 1 426. 
Mecica, 1 454. 

Moţăţei, 1 426. 

Nicopole, | 438, 472, 473. 

Olteniţa, 1 408. 

Opanez, 1 455, 456. 

Plevna, 1 468, 469, 472. 

Poiana, I 426, 435, 436. 
Poradim, I 438, 439, 446, 448, 449, 

450, 451, 452, 454, 456, 457, 460, 
462, 465, 467, 468, 469, 470, 

Radeniţa, I 438. 
Radişevo, 1 457. 
Rahova, 1 489. 
Ribnic, 1 456. 
Susurlu, 1 456. 

Tresnic, 1 456. 

Tuceniţa, 1 456, 457, 458. 
Vidin, 1 488.
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Carol I, Domn, Rege al României. 
In xăsboiii, la: 

Carol I, Domn, Rege al României. 
In străinătate, la: 

Vrbiţa, 1 456. 
In străinătate, la: 

Abbazia, II 426. 

Agram, IL 79. 
Anglia, 1 315. 

Baden-Baden, IL 199. 
Badenweiler, II 216. 

Basel, II 216. 

Baziaș, I 85, 199. 
Belgrad, II 9%, 97, 98, 
Berlin, II 9, 166, 187. 
Bruxella, I 199; II 326, 388. 

Budapesta, 1 576; II 104, 166, 
307, 437. 

Calais, 11 326. 

Charlottenburg, II 299. 

Coblenz, 1 294; 11 124, 
Coburg, II 366. 

Colonia, 1 200. 

Constantinopole, I 114. 
Constanţa pe Rin, II 389. 
Cronberg, II 389. 
Dresda, Il 79, 166. 
Dusseldorf, I 85, 575. 
Ems, 1 294. 

Fiume, II 436. 

Franciort, II 216, 298, 388. 

Franzensbad, 1 315. 

Friedrichshafen, II 248. 

Grăfenberg, II 193. 
Hechingen, 1 294. 
Imenau, 1 294, 

Innsbruck, II 216, 420. 

Ischl, 1 575; [1 247, 420, 
Karlsruhe, II 216. 
KGnigstein în Taunus, II 125, 126. 
Krauchenwies, 1 575. 
Livadia, IL 198. 

Londra, I 315; II 326. 

Lucerna, Il 216. 

Magoiore, lac, II 297, 
Mainau, II 420, 

Mehadia, II 169. 
Mengen, 1 575. 

Monrepos, 1 200. 

Monza, II 298,   

Miinchen, 1 199, 576; II 100, 247, 
248, 326, 328, 420, 441. 

Neuenburg, 1 575. 
Neu-Wied, I 200, 201, 202, 294, 

575; IL 124, 216, 298, 326, 328, 
351, 366, 388, 389. 

Niirenberg, II 104, 166. 
Oderberg, II 193. 
Odesa, 1 198. 
Orşova, II 442. 
Pallanza, II 297, 298, 307, 308. 
Paris, 1 199, 
Pilnitz, 1 575; 11 9. 
Pola, II 436. 
Potsdam, I 575; IL 79, 298, 

309, 
Ragaz, II 366, 389, 420, 441. 
Rheineck, I 199, 576. 

Rusciuc, I 141,173, 576; Il Li8. 

Saint-Cloud, 1 199. 

Saint-Leonards, 1 315; 
Salzburg, 11 440. 
San Pierre, II 70. 
Schânbrunn, II 79, 125. 
Seefeld, II 441. 

Seenheim, II 216. 
Segenhaus, II 326. 
Sigmaringen, 1 294, 575; II '70, 

100, 102, 104, 121, 124, 215, 247, 
298, 825, 327, 328, 344, 348, 349, 
354, 

Stresa, II 297, 298. 

Stuttgart, II 104, 

Umkireh, II 216, 9247, 366, 389, 
420, | 

Veneţia, II 70, 297, 436, 437. 
Viena, I 85, 199, 293, 294, 576; 

II 79, 104, 124, 167, 188, 215, 

216, 247, 328, 389, 421. 

Volocea, II 436. 

Weinburg, ] 201, 315, 575; II 100, 
101, 216, 247, 248, 366, 390, 391, 

420, 441. 
Zell-am-See, II 410. 

Zollern, castelul, II 325. 
Ziirieh, IL 420. 

  
 



487 

Carol I, Domn, Rege al României, 
La: 

Biserică, 1 358, 455, 456, 457, 
462, 472, 478, 531; II 16, 38, 
39, 50, 53, 55,56, 62, 63, 

79, 82, 84, 88,98,10:,110, 
118, 127, 131,137,154,170,171, 
175, 183,201, 204, 209,213, 217, 
218, 220,222,242, 243,248, 251, 
294, 295,297, 306, 353, 358, 367 

369, 395,396, 415,424, 440,441, 
452, 456. 

Fortificaţiuni, IL 132, 192, 214, 
220, 234, 368, 415, 446. 

Inspecţiuni de trupe, I 172, 190, 
225, 226, 229, 232, 246, 255, 284, 

209, 271, 272, 276, 279, 294, 328, 

332, 345, 347, 349, 355, 383, 384, 

385, 386, 388, 407, 408, 425, 436, 

436, 438, 148 „453, 454, 455, 451, 

462, 473, 488, 514, 528, 529, 538, 
354, 555, 514, 516, 578, 591; 112, 

13, 16, 19, 23, 24, 26, 30 ai, 
43, 44, 50, 62, 53, 54, 62, 
11, 16, 78, 19, 81, 86, 88, 
90, 92, 95, 96, 98, 100,112, 

118, 125, 126, 127, 135, 137, 138, 
139, 141, 147, 154, 171, 172, 173, 

174, 176, 176, 190, 192, 193, 194, 

206, 209, 214, 216, 219, 241, 243, 

246, 255, 294, 295, 296, 297, 326, 
327. 365, 366, 386, 389, 392, 406, 
419, 420, 424, 438, 440, 448. 

Manevre, 1257, 277, 316, 347, 576, 
578, 519; 1124, 55, 56, 82, 149, 
220, 248, 392, 425. 

Răniţi, 1 447, 481, 482, 485, 488, 

513, 

Socictatea Albina, II 92, 
Concordia română, 1 581, 

II 16. 

Crucea Roșie, I 426, 428. 
de binefacere Elisabeta, 

I 305; II 1, 41, 66, 8, 
108, 134, 154, 204, 234, 

266, 308, 355, 410, 435, 
de tir, II 20, 358, 418.   

Carol I, Domn, Rege al României. 

La: 

Societatea Elisabeta Dâmna din 

aşi, I 433. 

—  funeţionarilor publici, 
II 112, 164, 354. 

Furnica, 11 86, 112, 164,204. 
214, 308, 363. 

Geografică Română, I 340, 
354, 368, 383, 391; [1 43, 
46, 86, 112, 134, 164, 

204, 266, 312, 356, 380, 

410, 435, 439. 
Obolul, II 204, 
Providența, II 8, 112, 

164, 185, 234, 435. 

— pentru învăţătura popo- 

rului român, I 368, 546; 

II 19, 

— Studenţilor în medicină, 
II 239. 

—  Surorilor de caritate, 1123. 
-— Tinerimea română, [1 385. 

Unirea, II 165. 
Zion, 1 433; II 79. 

Visitări de penitenciare, 1 281, 

386, 556; II 24, 26, 53, 5, 
79, 98, 126, 127, 142, 175, 173, 

219, 220, 222, 248, 250, 255, 295, 
297, 369, 392, 424. 

Visitări de spitale, I 328, 386, 428, 

454, 473, 481, 482, 578; II 5, 

55, 56, 66, 179, 82, 98,1%, 
127, 131, 134, 137, 138, 171, 175, 
200, 218, 219, 220, 222, 242, 248, 

251, 295, 297, 363, 388, 392, 424. 

Visitări de şcâle: 

— de agricultură, II 29, 60, 
83, 1%. 

” —  dearte, II 79,127,171,418. 

de comereiii, 1 546, 580; 

II 16, 79, 175, 219. 

de fete, 1 868, 383, 546; 

II 19, 56, 79, 126, 127, 
128, 177, 218, 220, 222, 
250, 251, 255, 356, 392, 
419, 424. 

de marină, II 127,



Carol Î, Domn, Rege al României. 
La: 

Visitări de şcle: 

— de meserii, 1 383, 578, 580; 

JI 53, 55, 56, 127, 128, 
171, 222, 251, 368. 

— de musică, I 546; II 19, 

234, 365. 
— de poduri și șosele, II 142 

205, 
—- militare, I 291, 337, 355. 

491, 529, 538, 574, 579; 
II 19, 7%, 9, %, 

93, 95, 98, 118, 1%, 
126, 128, 131, 135, 133, 

„139, 147, 171, 195, 188, 
214, 222, 234, 939, 241, 
251, 294, 295, 296, 358, 
365, 386, 418, 419, 440. 

— normale, 1 368, 383, 546, 

578; II 55, 56, '10, 
95, 127, 219, 229, 365, 

368, 392. 

— primare, I 386; II 53, 5, 

19, 92, 126, 176, 177, 
222, 250, 255, 295, 368, 
369, 392, 424. 

— profesionale, I 546; 11 19, 
| 56, 126, 251. 

— secundare, 1 368, 383, 385, 

516, 578, 580; II 22, 26, 
50, 53, 55, 56, 1%, 
92, 95, 127, 139, 142, 

175, 220, 222, 248, 250, 
255, 295, 368. 

— Seminarii, 1 368, 546; II 
55, 95, 126,197, 142, 222, 

-—  technice,I 580; 11 127, 229. 
Ordine de di, Inalte, către armaţă: 

1 99, 139, 149, 185, 186, 188, 196, 
197, 222, 241, 268. 276, 278, 296, 
306, 312, 817, 327, 348, 353, 335, 
360, 386, 389, 411, 436, 439, 449, 
450, 464, 469, 471, 482, 484, 486, 
490, 511, 518, 523, 536, 537, 567, 
572, 519, 593; II 1, 40, 58, 64, 
85, 111, 133, 147, 163, 184, 203, 

232, 265, 306, 318, 378, 408, 434, 
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Carol I, Domn, Rege al României. 
Pe bastimente : 

Elisabeta, încrucișător, II 218, 
220, 369, 424. 

Griviţa, II 55, 127. 

Meteor, II 427. 

Mircea, bric, II 55, 127, 219, 424. 

Năluca, torpilor, II 219. 
România, Îl 55. 

Sborul, torpilor, II 219. 
Şoimul, torpilor, II 219. 
Ștefan-cel-Mare, yacht, 1 99; 

II 127, 137, 218. 

Vulturul, torpilor, I1 219. 
Proclamaţiuni, 1 8, 96, 110, 112, 

228, 440, 515. 
Răspuusură, adresate: 

Adunării Deputaţilor, 1 87, 91, 
102, 105, 120, 124, 129, 135, 15, 

180, 194, 219, 239, 250, 266, 284, 

303, 311, 324, 337, 338, 350, 378, 

384, 402, 408, 418, 525, 545, 565, 
598; II 39, 61, '75,109,131, 

157, 182, 201, 231, 263, 293, 313, 

316, 335, 376, 406, 431, 459, 
Armatei, 1 93, 97, 125, 204, 216, 

361, 513; II 3, 288, 399, 
Autorităţilor înalte civile ale Sta- 

tului, 1 86, 91, 92, 124, 135, 137, 

165, 203. 363, 390, 396, 414, 422, 

424, 479, 528, 595, 599; II 5, 
8, 40, 47, 64, 74, 85,111, 

133, 135, 163, 1814, 203, 233, 265, 

284, 285, 318, 397, 398, 409, 434. 

Clerului, 1 89, 114, 124, 129, 185, 

229, 268, 287, 306, 327, 362, 415; 

II 4, 40, 47, 229, 280, 324, 397, 

Corpului profesoral și învăţă- 
toresc, I 1, 25, 219, 365; 118, 

286, 399. 

Corpurilor legiuitâre, 1 194, 476, 

488; II 2, 47, 90, 135, 153, 28, 
398. 

Primarilor şi delegaţiunilor ju- 
deţene, [ 86, 92, 94, 114, 130, 

137, 162, 165, 167, 168, 195, 202, 
203, 204, 231, 234, 245, 246, 256,   264, 272, 215, 271, 278, 347, 364, 

  
 



  

Carol I, Domn, Rege al României. 
Răspunsură adresate: 

Primarilor şi delegaților jude- 
ţene (urmare), I 383, 385, 477, 
489, 510, 512, 517, 55%, 572; 
II 7, 48, 91, 250, 289, 295, 338, 
395, 442. 

Representanţilor societăţilor şi 
altor corporaţiuni, I 90, 9%, 
142, 296, 362, 424, 479, 544, 554, 

581; II 6, 235, 276, 386, 398. 
Representanţilor Statelor stră- 

ine, I 113, 126, 127, 128, 132, 
133, 188, 141, 146, 147, 161, 173, 
182, 184, 186, 205, 215, 222, 224, 
233, 242, 253, 257, 362; II 96, 
280, 318. 

Senatului, I 122, 123, 129, 157, 

181, 215, 239, 251, 265, 285, 303, 

311, 325, 337, 338, 351, 359, 363, 

377, 384, 405, 417, 481, 524, 544, 

564, 596; II 38, 61, 175, 108, 

132, 160, 181, 200, 230, 264, 294, 
313, 316, 336, 3175, 407, 432, 458, 

Serisoră către: 

Adunarea Deputaţilor, 1 95. 

Brătianu Ioan C., 116. 

Cantacuzino G. Gr, 1 43%. 

Carol-Anton, Principe de IHo- 
henzollern, 15 77. 

Consiliul de Ministri, 1 114, 179, 
193, 200, 216, 273, 309, 366, 399, 
424, 467, 492, 532, 510; II 10, 

13, 44, 65, 101, 123,171, 190, 

207, 208, 274, 291, 321, 350, 354, 
357, 3170, 391, 400, 447. 

Creţeanu, Colonel, I 460. 
Curtea de Casaţiune, II 102. 

Eforia Asilului Elena-Dâmna, 
I 297. 

Eni, Maior, văduva, I 461. 

Ghica Dimitrie, I 224. 
Mavros N., General, 1 130. 
Merișescu, Căpitan, 1 461. 
Ministrul Cultelor şi al Instruc- 

țiunii publice, I 99, 148, 190. 
— Finanţelor, I 107, 143. 

—  Răsboiului, 1 162, 
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Carol I, Domn, Rege al României. 
Serisori către : 

Nicolae, Mare-Duce al Rusiei, 
I 459, 

Panu, A., mama d-lui, I 111. 

Porumbaru Constantin, II 14. 
Primarul capitalei, I 217, 491, 

513. 

Primarul Iașilor, I 111, 580. 
Telegrame către: 

Adunarea Deputaţilor, II 122. 

Brătianu Ioan C., II 141. 

Consiliul de Ministri, I 200, 202, 

243, 271, 458, 491, 576; II 121, 
125, 349, 436, 

Corpurile legiuitâre, I 201. 
Curtea de Casaţiune, I 469; II 45, 

55, 80, 98, 122, 351, 437. 
— de Compturi, II 437. 

Dâmna, I 448. 

Lecea D., General, II 126. 

Locotenenţa Domnâscă, I 85. 
Metropolitul Primat, 1 201, 454; 

II 121, 128, 366. 
— Moldovei, I 292. 

Ministrul Domeniilor, Il 216. 

— Cultelor şi Instrucțiunii 
publice, 1 244; II 81. 

— Justiţiei, I 244, 437. 
-—  Răsboiului, 1 506, 675; 11 

194. 
Primării, 1 95; 11 83, 122, 1%. 
Senat, II 166. 

Toasturi la dejunuri, prânguri şi 

banchete de la: 

Bacăii, II 220, 221, 

Belgrad, II 97, 98. 

Berlin, II 299, 

Birlad, II 56, 222. 
Brâila, 1 385; II 369. 
Bucu esci, 1 170, 332; 11 290. 

Buzăă, Il 141, 142. 

Casarme şi cantonamente, | 172, 

190, 225, 226, 229, 232, 293, 358, 
552; II 140, 155, 174, 193, 217, 

Castelul Peleş, I 507; II 82, 
Călărași, IL 254, 

Cernavoda, II 422.
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Carol I, Domn, Rege al României. 

Toastură la dejunuri, prânduri şi 
banchete de Ia: 
Constanţa, II 218, 450, 
Cotroceni, 1 256. 

Craiova, 1 272, 488, 489; II 127, 
250, 251. 

Fetesci, II 253. 

Focșani, ÎI 25, 176, 327. 

Galaţi, 1 385; II 219, 368. 
Giurgiu, 1 230. 
Iași, 1 110, 347, 576; II 78, 221. 
Ismail, I 295. 

Mehadia, II 444. 
Palatul din capitală, I 134, 139, 

194, 221, 246, 316, 333, 356, 366, 
376, 389, 539, 564, 513; II 49, 
88, 107, 114, 191, 200, 212, 230, 

262, 272, 291, 425, 445, 451. 
Pitesci, 1 272, 281; II 248. 
Ploesci, 1 232; Il 83. 
Potsdam, II 298. 

Roman, I 578. 
Slatina, II 175. 
Sigmaringen, II 346. 
Sinaia, 1 255; II 54, 80, 99. 
Sulina, II 337. 
Tecuciii, II 367, 368. 
Tîrgovişte, I 489. 

Turnu-Severin, II 442, 
Vasluiă, II 392. 

Cawol, Principe de Hohenzollern, I, 1, 2, 

8, 9, 83, 84, 85, 95, 127.—V. Ca- 
rol I, Domn, Rege al României. 

— Principe al României, II 369, 371, 

375, 376, 319, 393, 409, 410, 415, 
418, 419, 420, 435, 446, 456. 

— Principele Suediei şi Norvegiei, 
II 116, 118, 120. 

— Regele Wiirtembergului, II 104, 
121, 248, 298. 

Carol III, Principe de Monaco, II 5. 
Carol XII, Regele Suediei, II 115. 
Carol-Alexandru, Mare-Duce de Saxa- 

Weimar, I 269; II 121. 

Carol-Anton, Principe de Hohenzollern, 
I 1, 85, 88, 95, 123, 141. 294, 575, 582, 
583, 585; II 41, 101, 120, 121, 123, 137, 255.   

Carol- Anton (Frideric), Principe de Ho- 

henzollern, II 12, 16, 70, 7i, 4, 

84, 118, 120, 121, 345, 388. 

Carol-August, Mare-Duce moștenitor de 
Saxa-Weimar, I 269, 292, 298. 

Carol-Ludovie, Archiduce, 1 224; II 139, 
194, . 

Carolina, Regina Saxoniei, II 101, 166, 
298, 

Carp, P. P, 1 159, 160, 227, 228, 229, 230, 
„281, 239, 353, 355; II 188, 189, 192, 195, 

198,200, 306, 312, 321, 334, 347, 349, 350, 
361, 374, 385, 405, 417. 

Cassa de depuneri şi consemnaţiuni, 
1 46, 73, 236, 380; II 462, 467. 
de economie, 1543; II 10, 68, 180. 

doiaţiunii 6stei, 1 19, 20, 360; II 66, 

462. . 
de ajutor Carol-Elisabeta, II 401» 

„405, 410, 
şedlelor, II 66, 436, 455. 
rurală, II 454. 

Catargiu, Eufrosina L., II 329. 

Lascăr, 1 1, 85, 88, 89, 96, 100, 104, 

106, 242, 243, 249, 254, 264, 270, 271, 284, 
292, 303, 308, 309, 310, 314, 315, 324, 331, 
336, 344, 246, 349, 350, 353, 355, 387; 
II 204, 206, 210,215, 266, 273, 306, 312, 
317, 319, 321, 334, 348, 344, 345, 352, 361, 
371, 380, 385, 405, 417, 425, 427. 

Caterina, Impărătâsa Rusiei, 1 497. 
Cattaro, 1 333. 
Cavalerie, 1 140, 226, 449, 452, 453, 456, 

457, 578; IL 56, 142, 174, 177, 311, 333, 
561 367, 379, 415, 446. 

Cavour, I 5. 
Căciulata, II 167. 

Căi de comunicaţiune, I 36, 103, 109, 152, 

153, 160, 166, 167, 175, 176, 195, 213, 
237, 258, 2117, 281, 300, 321, 382, 492, 
562; IL 106, 150, 178, 227, 241, 244, 
258, 276, 304, 333, 339, 449. 

—  îerate, 1 36, 80, 134, 144, 154, 155, 
163, 164, 170, 171, 172, 175, 176, 181, 197, 
206, 213, 218, 226, 231, 236, 241, 247, 255, 
257, 261, 263,267, 269, 275, 281, 282, 291, 
295, 300, 313, 314, 321, 330, 336, 344, 345, 
346, 387, 435, 455, 506, 521, 530, 561, 562, 

  
   



  

568, 570, 571, 589,590; 11 2, 11, 18, 
19, 25, 31, 82, 3%, 41, 50, 62, 5, 
55, 59, 68, 70,71, 92, 107, 114, 130, 150, 

151, 178, 179, 186, 198, 205, 206, 215, 234, 
239, 244, 245, 246, 258, 266, 275, 283, 293, 
296, 298, 300, 304, 305, 310, 333, 365, 384, 
386, 404, 414, 416, 430, 438, 439, 449, 454, 
463, 469. 

Călărași, militară, 1 278, 348, 449, 453, 514, 
538, 569, 579, 590, 591,593; 11 1], 
24, 30, 41, 53, 90, 95, 126, 127, 

137, 165, 219, 234, 297, 386, 424, 
428. 

— oraş, II 52, 254. 

Călimănesei, II 167. 
Călugăreni, 1 372, 411, 450, 463. 
Cămărăşeseu, I 405. 

Căsătoria Domnului, 1 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 215. 

Câmpina, IL 82, 195. 
Câmpineanu, Loan, I 391, 393, 399, 430, 431, 

447, 452, 464, 505, 510, 511, 517,523, 536, 
544, 568,574,574; II 70, 73, 84, 100, 
10%, 112, 113, 128, 

Câmpulung, I 166, 293, 334, 489; II 53, 
294. 

Ceaur Aslan, I 141. 
Cehi, I 315, 555. 
Cercel, Petru Vodă, ]] 233. 

Cerchez, Colonel, I 438, 463. 
— d-na, I 569%, 

Cerehezi, 1 406, 442, 449. 
Cercul militar, 1 332, 352; II 2, 41, 62, 

63, 66, 86, 108, 112, 135, 204, 234, 235, 
239, 

Cernaieff, General, 1 360. 

Cernat, General, I 172, 393, 399, 411, 430, 
431, 438, 439, 448, :505, 506, 510, 511; 
IL 376, 

Cernavoda, 1 557, 590; II 218, 253, 421,424. 
Cernăuţi, 1 347. 
Cernica, Il 365. 

Cestiunea orientală, 1 233, 360, 366, 367, 
368, 378, 382, 383, 390, 391, 392, 396, 403, 
441, 493, 535, 574; II 1, 2, 11, 420, 
434. 

Cetate, comuna, I 426.   

Cetate, regimente de, II 118, 241, 326, 

376, 856, 388, 439. 
Cetinie, I 139, 333. 

Chambord, Comite, 1 294. 
Churlota, Principesa-ereditară de Saxa- 

Meiningen, II 315, 345, 391, 393, 
394, 421, 425. 

— Regina Wirtembergului, II 441. 
Charlottenburg, II 188, 299. 
Cheiagiuă, 1 247, 267. 
Chesarie, Episcop, 1 290; 11 363, 381. 
Chibrituri, fabrică de, I 529, 536. 
Chilia, II 67, 
China, 11, 389, 414. 

„_Chiselet, I 407, 
Chişinăă, 1 273, 286, 387, 396. 
Chitila, 1 355; II 44, 445, 446. 

Chițu, G., 1 359, 360, 370, 878, 379, 380, 
383, 393, 399, 430, 431, 447, 464, 505, 510, 
511,514; II 38, 41, 52, 54, 60, 69, 
73, 82, 84, 95, 100, 107, 112, 267. 

Cholera, 1 108, 117; 11 368, 369. 

Christian IX, Regele Danemarcei, 1 269. 
Ciolan, schit, I 164. 
Cioplea, 11 92. 
Cipariu, Timotei, I 2, 139. 
Cipriano del Mazo y Gherardi, 1 328. 
Ciorogârla, II, 418. 

Ciuperceni, 1 426. 
Ciucă, P., 1159. 

Civitta vecehia, I 144. 
Clacă, I 61, 75, 246; II 246. 

Clădiri militare, 1 20, 343, 591; II 127, 

315. 

— publice, II 18, 52, 92, 93, 118, 151,325, 

Cler catolic (România) I 90; 11 287, 4C0. 
— român, I 89, 124, 129, 185, 201, 203, 

244, 246, 268, 306, 327, 362, 414, 415; 
II 4, 40, 47, 51, 64, 85, 411, 133, 162, 
198, 228, 229, 260, 302, 324, 333, 360, 
362, 365, 366, 397, 411. 

Climeseu, Constantin, I 402. 

Clotilda, Archiducesă, II 436. 
Clubul ofiţerilor de reservă, II 241, 314, 

315, 355, 39%. 
Cluj, 1 191; II, 386, 388. 
Cuâja, 1 449. 
Cobălcescu, Gr., II 267.
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Coblenz, 1 294; II 124, 
Coburg, II 327, 328, 336, 344, 351, 366, 310, 

376. 317, 405. 
Cocorăscă, tabăra de la, II 23, 24, 
Codrescu, I., I 159. 

Codul civil, 1 299, 332, 560; II 332. 
— . comereial, II 151, 167, 168, 169, 

180, 372, 403, 416, 420. 
— penal, I 263, 233, 313, 322, 330, 
332, II 332, 374, 416. 

Colonia (K6ln), 1 200. 
Colțea, spital, 1 536. 
Comana, 1 259, 438, 453; II 88. 

Comereiii, 1 103, 154, 208, 235, 262, 282, 
295, 300, 320, 321, 386, 406, 435, 441, 
444, 538, 542, 563, 589; II 18, 33, 
86, 93, 188, 150, 179, 227, 254, 259, 

303, 365, 368, 369, 417, 423, 449, 450, 
47. 

— Camere de, II 32, 135, 180, 226, 
462, 

Comiano, 1 231. 
Comisiunea dunărână curopână, I 374, 

587, 593, 600; II 16, 33, 50, 66, 67, 8, 
386, 387. 

Comiţii agricole, I 543; II 29, 32, 68. 
Comune, afaceri de, I 13, 50, 211, 226, 

236, 247, 263, 299, 310, 313, 320, 330, 
382, 520, 587; 11 35, 138, 152, 167, 168, 
171, 198, 227, 258, 303, 310, 332. 359, 
372, 384, 389, 403, 416, 430. 

Comunitatea luterană (Bucuresci), 1 90, 
262; II 287. 

—  israelită (Bucuresci), 1 92; II 288, 
Confederaţiunea Germaniei de Nord, 1133, 

196, 225, 255. 
Conference ă quatre, II 71. 
Consiliul de Stat, 1 13, 716, 92. 
Constantin Basarab, 11 362 
Constantinopole, IL 9, 48, 112, 113, 114, 

116, 195, 199, 226, 230, 312, 391, 
396,507, 530, 536, 544, 568; II 61, 
1, 114, 118, 127, 131, 146, 223, 

308, 326, 356, 424, 441. 
— conferinţe la, I 294, 387, 397, 544; 
II 1, 11, 5), 53, 127, 128, 417,   

Constanţa, I 557, 562, 568; II 11, 52, 
81, 112, 114, 179, 218, 254, 259, 
305, 392, 417, 423, 424, 430, 438, 
448, 449, 450, 454. 

— pe Rin, JI 388. 

Constituţiune, I 99, 100, 101, 102, 104, 

106, 114, 116, 117, 119, 150, 155, 242, 
515, 320, 528, 529, 533, 539, 540, 541, 
542, 545, 546, 550, 551, 553, 555, 556, 
570, 584; II 12, 35, 63, 67, 68, 
83, 86, 88, 93, 104, 277, 415. 

Conta, N., 1 574, 592, 595. 

Couvenţiuni comerciale, I 325, 334, 338, 

313, 344, 355, 367, 378, 383, 387, 
391, 454, 457, 506, 527, 569, 574; 
Il 2, 16, 23, 84, 54, 112, 129, 
135, 137, 138, 139, 149, 161, 162, 
164, 167, 169, 173, 178, 185, 202, 
214, 216, 224, 232, 234, 243, 259, 

260, 266, 316, 326, 351, 356, 37, 
317, 336, 388. 

— consulare, I 160, 178, 218, 263; 

II 1, 10, 67. | 
— de căi ferate, 1 206, 247, 263, 267, 

269, 273, 282, 286, 299, 315, 344; 
, II 2, 204, 300. 

— de extradiţiune, I 207, 273; II 2, 

67, 418. 
— Hertz şi L6bI, 1 76. 
— judiciare, 1 247; II 23. 

— medicale, I 320. 

— monetare, I 569. 

—  Oppenheim, 1 144, 
— pentru fruntarii, II 178, 190. 
— pentru metru, II 70. 
— pentru navigaţiunea Prutului, 

I 155, 196, 208. 

— pentru postă şi telegraf, I 10, 164 

178, 196, 198, 263, 269, 272, 298, 
307, 313, 320, 326, 330, 353; II 135, 
325. 

— pentru prisonieri, I 538. 

— pentru trecerea armatei rusesci, 

I 393, 399, 401, 405, 408, 421, 497, 

Copenhaga, I 538; II 127, 197, 

Copoii, platoul, II 127. 

Corabiu, 1 267, 426, 437, 438. 
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Corona României, ordin, II 12, 3, 41, 
42, 341. 

Corpul technic, I 35; II 32, 227, 259, 305, 
333, 359, 384, 424, 
— diplomatie (Bucuresci), I 113, 126, 
205, 862; II 12, 280, 318. 

Corpuri legiuitâre, 1 115, 127, 131, 
144, 149, 163, 169, 171, 173, 192, 
205, 226, 227, 228, 230, 231, 234, 
253, 259, 269, 270, 281, 291, 298, 
310, 313, 319, 328, 332, 333, 334, 
343, 849, 356, 868, 378, 379, 381, 
396, 897, 407, 428, 442, 462, 463, 
418, 504, 507, 510, 519, 528, 532, 
516, 550, 551, 558, 655, 557, 570, 
II 1, 2, 17, 30, 58, 63, 
6, 1, 4, 84, 86, 90, 9%, 

104, 112, 113, 128, 134, 135, 138, 
165, 166, 167, 177, 183, 185, 189, 
195, 210, 214, 224, 240, 249, 244, 
255, 272, 282, 800, 308, 316, 320, 
359, 371, 385, 398, 402, 416, 497, 
438, 452, 457, 

Cosmesci, II 114. 
Costaforu G., I 85, 242, 249, 262, 

210, 271, 274, 275, 284, 292, 
Costin, Miron, I 372; II 237. 

Cotroceni, Palatul de la, I 39, 256, 

303, 313, 382, 333, 345, 349, 
427, 428, 468, 469, 482, 493, 
513, 514, 551, 576; II 63, 
125, 127, 142, 175, 189, 359, 
419, 435, 446, 453. 

— platoul dela, ] 554; II 16, 
30, 44, 46, 176, 92, 125, 133, 
154, 192, 243, 296, 315, 361, 365, 
440, 446. 

Covurlui, ]1 379. 

Cowel, John, General, II 345. 
Cozacovici, Dim., 1 2, 139. 
Cozadini, Dim., 1 224, 227. 

Craiova, I 40, 76, 237, 272, 291, 366, 
383, 426, 433, 437, 488, 489, 591; II 33, 
98, 127, 137, 185, 250, 251, 412, 444, 
445. 

Cravley, G. B., I 435, 506. 

135, 

198, 
24%, 
307, 

337, 

387, 
476, 
533, 
586; 

65; 

100, 
149, 

194, 

253, 

330, 
428, 

254, 264, 
337, 

272 
425, 
507, 
92, 

367, 

19, 
137, 
389,   

Credit agricol, 1 321, 590; 11 16, 18, 51, 
59, 68, 93, 107, 151, 180, 302, 310, 320, 
325, 332, 
—  Îunociar rural.— V. Societatea. 

urban.-- V. Societatea. 
Credite, 1 96, 144, 235, 387, 396, 407, 468, 

488, 494, 514, 671; II 19, 43, 70, 114, 
167, 169, 205, 213, 214, 215, 234, 239, 240, 
242,243, 244, 245, 246, 295, 296, 297, 315, 
323, 356, 359, 365, 381, 386, 414, 438, 439. 

Creditul Statului, [ 45, 8, 118, 122, 159, 
174, 247, 282, 501, 325, 329, 330, 351; 
II 18, 34, 60, 151, 179, 226, 285, 302, 373, 

Creta, I 112. 

Creţeanu, Colonel, I 453, 460. 
Alexandru, I 421. 

Creţescu Alexandru, IL 180, 193, 199, 214, 
218, 256; II 122. 

Crimea, I 198, 
Crimeanu, Maior, I 468. 
Crisa agricolă, II 106, 151, 383,:403, 404, 

406, 417. 
Crispi, II 175, 266. 
Crivina, 1 576, 

Cronberg, II 389. 

Cronstadt (Rusia), II 297, 
Crucea Roşie, medalie, | 495. 
Caciue-Cainargi, tractatul de la, I 496, 

497. 

Culianu, N., II 267. 
Cumul, lege pentru, II 242, 245, 246. 
Curse militare, I 337, 368; II 51. 
Curtea-de- Argeş, 1 290, 293, 337, 354, 489; 

II 118, 142, 145, 314. 
Curtea de Casaţiune, I 91, 109, 134, 136, 

203, 212, 363, 390, 391, 421, 469, 479, 
599; IL 5, 45, 55, 80, 9%, 10, 
122, 284, 285, 324, 325, 351, 398, 437, 
438. 

de Compturi, | 48, 75, 91, 203, 

261, 363, 423, 424, 480; II 5,257, 28, 
302, 310, 331, 359, 410, 416, 437. 

Custozza, I 99. 

Cuza, Alexandru Ioan, Domn, I 6, 77, 139, 
225, 226, 293. | 

— Principesa Elena, I 293,
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Dabija, C., 1 568, 

— N., Colonel, 1 528, 536, 544, 581, 
592, 595; II 11, 16, 19, 37, 52, 60, 70, 
73, 84, 95, 9%. 

Dalmația, II 41, 44. 
Danemarca, 1 269, 538, 

Daniel, fraţii, II 16. 

Danilo, ordin, 1 138. 

Danzig, II 93. 

Dardanele, Il 498. 

Darmstadt, II 379, 448, 452. 

Datoria publică, I 41, 43, 46, 47, 48, 82, 

117, 208, 235, 236, 247, 252, 254, 259, 
282, 323, 329; II 68,151, 244, 324, 383, 

Davila, General, 1 2. 

Dâak, F.. 1 296, 353, 
Deficit, 1 79, 80, 174, 235, 349; JI 11.46]. 
Delibaba, 1 427. 

Demidoff Lapuchin, I 447. 
Derby, Lord, 1 427. 

Descentralisare administrativă, 1 109, 110, 

152, 211, 587; IL 429, 
Dijmă, 1 61, 75, 516. 

Districte, afaceri de, I 237, 247, 263, 271, 

283, 299, 313, 330, 882, 587, II 35, 67, 
198, 227, 303, 310, 332, 859, 384, 430, 
463. 

Dîmbovicidra, IL 295. 

Dîmboriţa, district, I 164, 169, 230, 277, 
490; II 188, 

— rii, I 38, 506, 582; II 19. 
Dimitrovică, Ambrosiii, 1 2, 99, 
Dinastie, 1 87, 90, 119, 121, 156, 158, 180, 

200, 202, 203, 205, 215, 27, 229, 242, 250, 
256, 514; II 2, 82, 90, 337, 347, 363, 
361, 371, 398. 

Dionisie, Episcop, I 289. 
Climescu, Episcop, II 380, 381. 

Divan ad-hoc, I 4, 5, 414, 421. 
Djureovich, 11 379. 

Dobrogea, I 427, 500, 514, 515, 516, 517, 
518, 19, 523, 528, b31, 537, 543, 556, 557, 
559, 562, 565, 566, 569, 570, 591; II 44, 
50, 51, 130, 135, 165, 190, 214, 218, 226, 

252, 253, 254, 259, 422, 428. 
Doean, Ioan, 1 390, 393, 398, 399, 430,431, 438.   

Dockuri și întreposite, II 16, 18, 32, 68, 70, 
150, 179, 219, 226, 259, 304, 310, 368, 369. 

Doltana, 1 538. 

Dolj, district, I 166; IL 250, 
Dolgoruky, N., Principe, 1 399. 
Dolni-Dubnie, 1 455, 456. 
Domburg, II 216. 
Domeniile Statului, 1 59, 81, 82, 160, 261, 

210,313,330. 345, 330, 559; II 11,179, 
180, 207, 226, 259, 303, 310, 320, 
430, 438, 439. 
Cor6nei, II 94, 95, 100. 

Domn, recunâscere ca, 1 112, 116, 119,132. 
Donici, Panait, 1 148, 156, 161, 164, 170, 

171, 172, 178. 
Dorobanți, I 21, 44, 153, 238, 255, 278, 

319, 327, 348, 386, 428, 436, 447, 450, 451, 
454, 497, 461, 465, 468, 473, 483, 484, 510, 
569, 578, 579, 590, 591, 59%; II 2, 24, 
41, 53, 56, 79, 90, 92, 125, 126, 127, 

135, 137, 188, 141, 165, 171, 173, 190, 192, 
219, 222, 235, 243, 255, 294, 296, 440. 

Dorohoiii, district, 1 341, 
Dositeiii, Episcop, I 289, 530; II 338, 

— Grigorie, Metropolit, 1 98; II 411. 
Dragoş, 1 3. 
Dragoslavele, I 165. 
Dragumis, Marcu, I 574, 
Dresda, II 7, 166 

Duca, A., Colonel, I 179, 193, 196. 
Dueros, Aubert, 1 569, 

Duleigno, 1 576, 592. 
Dumbrava-Roşie, II 77, 
Dunăre, 1 26, 59, 139, 154, 164, 937, 247, 

280, 291, 310, 396, 400, 406, 446, 473, 
498, 499, 508, 519, 587; II 31, 386, 
337, 417, 443, 444.-V. și Comi- 
siunea dunărână. 
cestiunea, II 16, 33, 31, 38, 45, 46, 

52, 66, 67, 10, 72, 76, 79, 81. 
pod peste, 1 237; 11 82, 114, 179, 218, 
227, 252, 253, 254, 259, 417, 421, 
423, 424, 426, 43, 449, 450, 

Dunărea-de-jos, Episcopie, I 529, 530, 531; 
II 158, 159. 

Diisseldorf, 1 1, 85, 106, 196, 575; II 83.  
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Ecaterina, Sf, ordin, 1 479. 
Economu Teodor, protopop, Il 138. 
Eder, Baron, I 131. 

Efecte publice, IL 463. 

Eforia Spitalelor civile, II 134. 

Esipt, IL 50, 53, 70, 88, 92, 95, 17%, 297. 
Elena, Mare-Ducesă de Rusia, 1 287. 
Eliade-Răduleseu, I 139, 372, 547; II 268. 
Elinii (în România), 1 296. 

ELISABETA, Dâmna. Regina României. 
In capitală, 1 214, 215, 217, 

293, 231, 246, 256, 264, 280, 
281, 292, 318, 408, 424, 4%, 
435, 469; II 2, 19, 38, 43, 
„46, 50, 51, 90, 92, 120, 
147, 154, 167, 113, 183, 18, 
191, 192, 200, 208, 209, 210, 
213, 224, 229, 943, 268, 275, 
276, 291, 2983, 295, 395, 400, 
415, 418, 426, 446, 

În provincie, I 255, 28, 
278, 333, 427, 493; II 
25, 45, 54, 56, 58, 63, 
19, 80, 82, 84, 89, 100, 

118, 137, 141, 146, 171, 174, 
193, 195, 294, 296, 371, 391, 
394, 421, 424, 440, 441, 446, 
448, 452. 

In străinătate, I 269, 271, 213, 
294, 555, 557; II 16, 70, 
101, 121, 124, 125, 126, 166, 
167, 169, 187, 193, 215, 216, 
220, 247, 248, 251, 255, 296, 
297, 356, 300, 307, 389, 390, 
391, 420, 421, 436, 437, 441. 

La instituţiuni de cultură, 1 221, 

227, 252, 257, 313, 314, 376, 
"891, 433; 11 46, 20, ai, 
23, 26, 27, 29, 50, 60, 62, 86, 
88, 93, 95, 107, 135, 137, 
138, 190, 206, 235, 272, 418. 

La instituţiuni de binefacere, 1368, 
426, 428, 433, 458, 481; II1, 
2%, 41, 86, 107, 10, 131, 

137, 154, 164, 204, 209, 234, 
264, 267, 405, 410, 431, 435. 

274, 
23, 
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ELISABETA Dâmna, Regina României. 
La Wied, I 200, 201, 202, 203, 204, 

209, 293, 552, 555; II 10,71, 
74, 78, 101, 104, 124, 166, 

167, 188, 193, 216, 246, 247, 
315, 318, 319, 322, 327, 343, 
341, 346, 349, 351, 356, 366, 
388, 389. 

Elisabeta, cruce comemorativă, 1 511. 
Ducesă de Genova, II 297. 
Impărătâsa Austriei, 1 294, 315; 

IL 79, 104, 169, 171, 420. 
Feodorovna, Mare-Ducesă a Ru- 

sieă, IL 394. 
încrucişător, II 185, 218, 220, 327, 

369, 424. 
Principesa României, 11 393, 394, 

402, 409, 418, 419, 420, 435, 440, 456, 
Ellis, Arthur, General, II 345, 
Elveţia, 1 387, 427, 527; II 1, 137, 356, 
Embaticură, 1 61, 155; II 11, 180, 206, 207, 

439, 
Ems, IL 230, 294, 333, 337, 343. 
Eni, Maior, văduva, I 461. 
Enric, Principe de Hessa şi Rhin, 1 432, 
— Principe al Prusiei, II 166. 

Episcopia catolică, Bucuresci, II 71. 
Epizootie, I 162, 212, 320; II 33. 
Epureanu, Manolache Costache, 1 87, 101, 

221, 228, 229, 230, 238, 240, 281, 284, 291, 
358, 359, 360, 370, 405, 
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Margareta, Regina Iialici, 1 163; II 297, 
298, 300, 326, 356, 358, 

Marghiloman, Al, II 188, 189, 195, 199, 
200, 224, 229, 241, 242, 245, 262, 306, 311, 
321, 334, 361, 374, 385, 405, 417, 

MARIA, Principesă a României, II 346, 
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II 11; XVII (loan C. Brătianu) II 16; 
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Paliade, G. D., [1 426, 428, 431, 439. 
Pallanza, IL 297, 298, 300, 307, 308, 315. 
Pantilimon, Sf., ospiciii, 1 368. 
Panu, Anastasie, | 1î1. 160, 

— Gheorghe, II 173, 187. 
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Pensiuni, 84, 83, 135, 160,261,313, 483; 
IL 65, 242, 243, 245, 257,996, 462. 

Peneovică, Colonel, 1 240. 
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529, 560,569,571; IL 63, 136, 258,29, 
303, 310, 315, 326, 394, 
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Rareş, Petru-Vodă, II 411. 

Rarsii, mănăstire, Il 79. 
Răniți, 1 480, 481, 485, 488,5%3, 513, 517, 

593; II 46, 91, 315. 
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"445, 462, 476, 481, 490, 491, 492, 498, 

513, 515, 517, 521, 524, 525, 534, 537, 

558, 561, 578, 593; IL 65, 66, 82, 137, 

145, 148, 149, 155, 175, 200, 220, 25, 

217, 358, 422. 

Recensământul general, | 49. 

Reeolte, 1 78, 107, 108, 117, 341, 583; 11 34, 
129, 403. 

Recrutare, | 16, 319, 354; IL 62, 260, 361. 

Regat, proclamare, II 3, 12, 17, 48, 68, 

12, 120, 166, 171, 206. 

Reichstadt, 1 370. 

Reni, 1 400, 406. 

Renta română, 1 329; LL 11, 67, 244, 256, 

302, 463. 

Reşenţiii, Locotenent-Colonel, II 50. 
Reul Pașa, [| 452. 

Revista Armatei, diar, 1 391. 
Rhangabă, C. R,, | 440, 

Rheineck, 1 199, 576. 

Rhonstock, II 248. 

Riben, 1 456, 

Riboulet, 11 95. 

Ristici, Ministrul Sârbiei, [ 427, 
Rîmmie, episcopie, 1 288, 597; [1 138, 159. 
Rîmnicul-Sărat, II 188, 220. 

Rîmnicul-Yilcei, 1 293, 

Robescu, C. F., II 267. 
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Roma, 1 144, 231, 269, 294, 484, 565, 568, 
600; II 195, 300. 

Romau, Alex., | 2, 139. 

— episcopie, 1 288, 530; II 126, 338, 

456. 
— oraș, | 141, 176, 197, 213, 218, 345, 
578, 519, 590, 591; IL 114, 126, 315, 

Romanați, district, 1 166. 

Roman-Vodă, IL 338. 

România, bastiment, Il 55. 

Românul, diar, Il 112. 
Rosnov, Il 79. 

Rosnovanu, Colonel, 1 436. 

Roxandua, Dâmna, 1 3%, 

Rmniceanu, Dr. G., Il 267, 

Rosebery, Lord, II 448, . 

Rosetti, C. A,I1, 85, 88, 89, 99, 101, 
104, 106, 139, 159, 401, 427, 493, 505, 
510, 511, 517,523; II 16, 19, 3%, 
41, 54, 86, 88, 112, 118, 268. 

„— “Feodor, LI 270, 310, 328, 331, 336, 
344, 350, 355, 356; II 188, 189, 19%, 
199, 224, 229, 241, 242, 245, 262, 267. 

Roşiori, 1 332, 449, 453, 460, 465, 528, 554, 
514;1L 19, 43, 50, 86, 135, 137, 206, 219, 
353, 410, 414. 

Rucăr, 1 165, 489; II 295. 
Rudini, Marehis de, II 266. 
Rudolf, Archiduce, II 11, 88, 89, 100, 104, 

188, 204. 
Rugin6sa, IL 293. 

Rumelia orientală, 1538, 552, 564; 11 128, 

134, 133. 

Rusciue, | 141, 173, 237, 377, 428, 576; 

II 50, 118, 165 167. 

Rusia, | 10, 55,57, 59, 64, 66, 138, 139, 155, 
160, 178, 194, 196, 198, 199, 207, 218, 
231, 234, 242, 247, 263, 269, 213, 286, 
299, 320, 330, 346, 847, 352, 354, 859, 
383, 391, 393, 396, 409, 410, 412, 421, 
441, 487, 496, 528, B52, 553; II 413, 
427, 441, 497, 498, 514, 528, 529, 552, 
553; [1 9, 11, 33, 43, 67, 99, 139, 
146, 164, 165, 167, 168, 177, 181, 277, 
300, 335, 380, 386, 4158, 418, 424, 4%. 

  

  
 



Sabar, 1 277. 

Sabri Pașa, I 173. 

Sachelarie, Colonel, I 456, 468. 
Saint-Cloud, I 199, 
Saint-Gallen, I 185 
Saint-Leonarăs, I 315. 

Saint Pierve, | 127, 141. 

Salizuy, A., 11 218. 
Saline, L 53, 56, 59, 82, 261, 

51, 297. 

Salisbury, Marehis de, II 134, 420, 428. 
Salonie, [ 339, 568. 

Salzburg, | 141, 256, 294, 317; II 440. 
San-Pierre, 1[ 70, 

Sansouci, II 79. 

Sun-Stefano, I 485, 507. 

tractatul de la, 1 487. 

Sascut, 1 388; [1 44. 

Sasicul-mie, ] 58. 

Saşi, II 63, 
Sara, Sf., şcâla, | 220, 
Săroiu, C, 1 159. 

Sbiera, loan, I 99, 139; II 267. 
Sborul, torpilor, II 219, 442, 
Sehatberg, II 420. 

Scheweningen, I 535, 
Schilder-Sehulder, Baron, I 452. 
Sehleenta-W'ssherd, Baron Ottocar, 1 237. 
Schlieffen, Comite, II 193. 
Schănbrun, IL 79, 125, 
Schonburg-Waldenburg, Pri incipesă, [1 220, 
Sehânfeld, Baron, IL 96. 
Schrabisch, General, IL 345. 
Secu, mănăstire, 1 191. 
Sedan, I 231. 

Seefeld, II 441. 
Scenheim, II 216. 

Segenhaus, 

390. 

Semeret-Trestenie, | 453, 
Seminarii, 1 269, 322, 368, 546; IL 55, 9%, 

126, 127, 142, 222, 260, 333, 365, 385. 
Semn onorific pentru serviciul militar, 

1 2174, 
Senat, 

156, 

I1, 

590; II 10, 

IL 124, 819, 326, 356, 366, 

17, 121, 192, 129, 134, 145, 
162, 163. 164, 169, 171, 181, 186, 
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193, 

285, 

325, 

377, 

41, 

196, 215, 239, 212, 251, 253, 965, 
298, 303, 310, 311, 313, 319, 322, 
337, 333, 354, 356, 359, 360, 363, 
384, 387, 390, 391, 393, 404, 40, 
415, 416, 417, 469, 476, 481, 824, 

29, 544, 555, 564, 59%; IL 16, 38, 
61, 63, 67, "174, 175, 88, 108, 13%, 

137, 151, 160, 181, 183, 200, 210, 235, 
246, 264, 313, 317, 334, 336, 375, 410, 
432, 435, 458, 

Sergie Alexandrovici, Mare-Duce, | 
Serviciul credincios, medalie, 1 488, 

maritim, II 216, 257, 417, 439, 440, 
—- sanitar, 1 261, 814, 320, 330, 39%, 
559; II 11, 114, 180, 261, 303, 310, 335, 
332, 360, 365, 

Servitori, II 325. 
Seymour, Admiral, 1 576, 
Săcuieni, IL 220. 
Serbia, 1 10, 55, 59, 112, 184, 136, 156, 

163, 164, 207, 215, 263, 273, 307, 312, 
313, 320, 330, 345, 368, 378, 381, 390, 
391, 454, 472, 490, 498, 500, 544, 557, 
569; IL 6, 16, 41, 66, 67, 70. 97, 
98, 128, 131, 132, 184, 234, 243, 388, 

437, 451. 
Siberia, II 293, ” 
Sibiiii, I 381; II 89, 125, 308, 356. 
Sigmaringen, 1 294, 575, 583, 586; IL 170, 

100, 101, 102, 103, 104, 121, 123, 124, 
175, 215, 247, 251, 255, 296, 29%, 307, 
325, 826, 327, 328, 341, 344, 347, 348 
349, 350, 351, 382, 379, 389, 410, „452, 

Silesia, IL 248, 

Silistra, 1 486; II 165, 
Silvestru Bălănescu, Episcop, II 158. 
Sinaia, 1 255, 914, 280, 294, 296, 315, 

316, 318, 345, 347, 348, 606, 553, 554; 
IL 16, 23, 58, 64, 55, 56, 57, 
58, 61, 179, 80, 81, 82, 84, 8, 
96, 93, 99, 100, 118, 120, 125, 126, 

128, 139, 141, 146, 147, 173, 114, 17, 
177, 198, 195, 216, 220, 222, 243, 247, 
248, 255, 296, 297, 315, 326, 3217, 365, 
366, 369, 389, 391, 393, 394, 395, 405, 
420, 421, 424, 440, 446, 452. 

421, 

?



Sinod, Sfîntul, 1 27, 284, 286, 293, 302, 
304, 311, 315, 318, 322, 324, 330, 343, 
350, 352, 359, 367, 427, 435, 493, 500, 
523, 544, 657, 564, 574, 581; II 13,16, 
39, 44, 50, 58, 62, 75,83,81, 9, 

107, 110, 130, 132, 137, 138, 152, 154, 
161, 17, 172, 177, 181, 191, 192, 19%, 
198, 201, 210, 214, 224, 228, 929, 230, 
255, 243, 273, 280, 293, 298, 300, 315, 
328, 338, 357, 305, 370, 375, 380, 385, 
386, 388, 405, 410, 412, 426, 428, 439, 
440, 448, 452, 457, 438. 

Sion, Gheorghe, II 267. 
Siretul, canonieră, II 185, 220, 442. 

-- râu, 1 396; II 220. 

Skiernievice, IL 99. 

Skobeleff, General, 1 456; [1 53. 

Slatina, 1 272, 488; II 137, 169, 175. 
Slavici, Ioan, II 89, 267. 

Slănie, Moldova, 1 238, 590; 11 297, 367. 
—  saline, Il 174, 234, 314, 315. 

Slăniceanu, G., General, 1 359, 360, 370, 

318, 379, 380, 383, 393, 571, 575, 576, 
592, 595; 11 11. 

Slătineanul, scandalul din sala, 1 242, 

257, 269. 
Șlivniţa, IL 128. 
Slobozia, 1 52, 

Smârda, 1 197; IL 88, 315, 

Smârdan, | 487, 512, 552, 554; IL 108, 278. 

—  şalupă, II 220. 

Smeul, torpitor, II 220, 442. 
Socee & 'Teclu, I 569; IL 74. 
Bocietatea acţionarilor e. f. r., 1 343, 347; 

II 23, 50, 54, 150. 
— Albina, II 92, 

— Banca României, 1 350. 
— Concordia Română, I 581; II 16. 
—  Creditului funciar rural, 1 283, 292, 

330, 536; II 8, 50, 463, 465. 
—  Creditului urban, 1 326; 118, 463, 465. 
— Crucea Roșie, I 381, 426, 428, 480. 
—  deasigurare Dacia-România,1I 400, 

419, 468. 
— de asigurare Naţionala, II 468. 
— de asigurare România, 1 293. 
— de asigurare Unirea, II 468. 
— de Bele-Arte, 1 286, 354, 
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Societutea de binefaceri Elisabeta, 1 305; 

IL 1, 41, 66, 86, 108, 131, 134, 
154, 204, 234, 2617, 308, 355, 39%, 
406, 410, 431, 435. 

— de Dare la semn, I 257, 400, 418. 

— de gaz, [ 253, 265. 

— de tir, II 20, 288, 358. 
— Elisabeta Dâmna (laşi), 1 433. 

— Funcţionarilor publici, II 112, 164, 
288, 354, 400, 410. 

— Furnica, II 54, 86, 110, 112, 164, 

204, 214, 276, 308, 395, 410. 
— generală (Constantinopole), I 49. 

—  Geografică Română, 1 332, 340, 354, 

368, 383, 391; Îl 43, 46, 8, 112, 
134, 164, 204, 267, 288, 312, 386, 
380, 400, 410, 435, 439. 

—  Geodesică, II 419. 

—  Jockey-Club, I 332, 381, 540, 555; 

II 16, 50, 75, 92, 137,173, 19%, 
210, 213, 212, 243, 288, 293, 314, 
358, 4U0, 415, 418, 439, 440. 

— Literară Română, I 1, 2, 34, 99, 
106, 139, 141, 142, 143. 170; II 268. 
V. şi Academia Română. 

— Munca, II 276, 395. 

 —  Obolul, II 204. 
— pentru cultura macedo-română, 

I Bl. 
— pentru fabricarea chibriturilor, 

1 393, 529, 536. 
— pentru învățătura poporului ro- 

mân, 1 368, 546; II 19, 228. 

— Progresul silvic, II 288, 400. 
— Providența, II 86, 112, 164, 185, 231, 

435, 

—-  Sciinţelor medicale, 1 529. 
— Studenţilor în medicină, II 239. 
— Studenţilor Unirea, II 165. 
--  Surorilor de caritate, Il 26, 9, 

107, 108, 137, 209, 
— Tinerimea română, II 355. 
—  zacharină de la Chitila, 1 355. 

Sascut, 1 388. 
— Zion, I 433; 1I 400, 

Socola, II 127. 

Sofia, oraș, I 455, 468, 472, 482, II 83, 140, 

146, 174, 267. 
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Solia, Regina Suediei și Norvegiei, II 114, 
116, 118, 120, 

Sogamlu-Dag, I 428. 
Solu, novelă, II 272, 
Solms-Lauhach, Comitesă, 1 230, 
Spaniu, 1 199, 927, 230, 231 » 232, 291, 328, 569. 
Speranţă. T., II 267, 
Spitale, I 332, 482, 536; II 19, 55, 56, 66, 

19, 98, 126, 131, 137, 138, 171, 175, 180, 
200, 218, 219, 220, 222, 242, 248, 251, 258, 
295, 397, 303, 311, 320, 368, 385, 392, 424, 

Stablewski, Arehiepiscop, II 307. 
Stamaii, Constantin, I 2. 

— Iacob, Metropolit, I 28. 
Stambulov, II 267, 326, 338, 420. 
Statele-Unite din America de Nord, 1 242; 
II 1,9, 67. 

Statistică, I 263, 967, 320, 391; II 332, 
Statul-major, I 341, 591; 1170, 112 „239, 305» 

314, 404, 416, 418. 
Stavropoleos, biserică, II 367. 
Ntăncescu, C. 1., 1310. 
Stătescu Eugeniiă, I 378, 379, 380, 383, 

390, 452, 464, 505, 510, 511, 517, 523, 536, 
544, 570; IL 11, 16, 19, 37, 38, 52, 
51, 60, 70, 73, 82, 132, 139, 163, 168, 

169, 181, 187, 314, 426, 428, 431, 439, 455. 
Steege, Ludovie, I 85, 142, 144, 160, 231. 
Stefania, Archiducesă, II 11, 88, 89, 1C0, 

104, 436. 

Stern, | 43; II 463. 
Stâua României, ordin, 1 424, 447, 448, 

452, 453, 483, 514, 568; II 99, 110, 155, 
167, 193, 216, 298. 

Stielărie, fabrică de, II 100. 
Stockholm, I 320, 536, 
Stoicescu, C. I., II 379, 426, 428, 431, 439, 

442, 456, 

Stolojan, Anastasie, 1 231, 549, 551, 556, 
564, 571, 574, 575; II 112, 113, 130, 139, 
146, 439, 455 

Strat, Ioan, 1 106, 118, 353, 354. 
Străinătatea, raporturile României cu, 

I 126, 136, 117, 234, 284, 293. 319, 330, 
350, 381, 392, 519, 587, 588; II 30, 59, 72, 
105, 129, 134, 149, 177, 196, 225, 256, 301, 
311, 330, 372, 402, 429, 445, 452, 

Străini, lege pentru, II 11,   „Suzeranitate, [ 102, 

Strejeseu, Ioan, 1 2, 139. 

Stresa, II 6, 297, 298. 
Stihareţ, IL 175, 
Strusberg, afacerea, I 163, 171, 231, 239, 

241, 242, 246, 253, 254, 255, 956, 257, 267, 
269, 270. 

Stuart, Dimitrie, 1 394, 395, 514. 
Stuhării, 1 58. 

Sturdza, A., I 333, 

Dimitrie A., 1 1, 85, 88, 89, 101, 104, 
106, 118, 240, 310, 378, 379, 380, 
383, 390, 391, 523, 536, 544, 549, 
556, 564, 568; II 11, 54, 60, 
69, 173, 84, 95, 96, 100, 107, 

112, 113, 119, 121, 130, 141, 153. 
168, 169, 181, 187, 266, 267, 314, 
330, 344, 345, 362, 835, 314, 379, 
395, 425, 426, 428, 431, 435, 439, 
442, 444, 455, 

„Dim. Bîrlădeanul, II 213, 
Dim. C., II 306. 

Grigorie, | 141. 

Michail Vodă, II 90. 

Zoe, d-na, Il 395. 

Stuttgart, IL 104. 

Sucâra, district, 1 341, 

oraş, | 176, 197, 206, 213, 218, 
Suedia şi Norvegia, 1 530, 536, 
Suez, Canalul, 1 199, 201, 202, 294 ; 

II 54. 

Suleiman Bey, I 524, 

Pașa, ] 435, 436, 452, 484. 

Sulina, I 198; Il 11 386, 387, 388, 
Suroră de Caritate, — V. Societatea. 
Susani, | 279. 

Susiuno, 1 132. 

Susurlu, 1 456. 

Suttoria, 1 354. 

Suțu, Dr. A, II 267. 

Michail, Il 267. 

Rimniski - Italiiski, Suvarov, 

I 428. 
Principe, 

116, 419. 

Sweis, General, Il 121. 

Szlâvy, II 24. 

Szveteney, General, II 327. 

Sylt, IE 193.



Şcâle, 1 548; 1152, 246.—V. şi Cassa şedlelor. 
— de agricultură, 1 33, 39, 258, 543; 

II 29, 81, 175, 297, 803. 

— de arte şi meserii, ]l 135, 235, 418. 
"— de Bele-Arte, 139,354; 1179, 127,171. 
— de comerciii, I 546, 580; 11 16, 1%, 

„218, 219, 248, 297, 303. 

"— de fete, 1 31, 227, 368, 373, 314, 

391, 502, 546; 11 21, 95, 127,128, 

137, 138, 177, 190, 218, 220, 222, 

250, 251, 255, 356, 385, 424, 

— de marină, IL 24, 127. 

— de meserii, 33, 213, 218, 233, 680; 

11 55,56, 126, 127, 128, 135, 171, 

229, 251, 297, 308, 368. 

— de musică, 1 33, 546; II 19, 95, 234, 

365. 

— de poduri şi șosele, 1 563; [1 142, 
143, 205, 235, 288. 

— de regiment, Il 36. 
— de silvicultură, 1 65. 

—  evangelice, II 96. 
— militare, I 109, 140, 267, 291, 301, 

332, 337, 345, 360, 378, 494, 529, 

538, 574, 591; II 19, 23, 36, '70, 79, 

92, 93, 98, 118, 125, 126, 128, 

131, 135, 138, 139, 147, 154, 171, 

175, 188, 214, 216, 222, 234, 239, 

241, 251, 295, 296, 358, 365, 418, 

419, 438, 440. 
— normale, I 32, 175, 252, 319, 321, 

368, 546, 561,578; II 55,56, 70, 9, 

127, 146, 219, 222, 286, 295, 303, 

363, 368, 424. 

Taafle, Comite, 1 553; 11 370, 
Tabac, 1 396 

Tatardjic, | 487. 
Teatre, 1 393, 

'Techio de Bayo, Comite, 1 126. 

Tecuciii, | 578; II 56, 367. 368, 380, 
Telefon, II 318. 
Telega, 1 574. 

Sedle primare, 1 30, 175, 252, 319, 321, 
368, 375; 1 36, 53, 56, 176, 
1177, 222, 250, 255, 286, 302, 333, 
360, 368, 392, 424. 

— profesionale, I 530, 543, 546, 561; 

IL 19, 36, 56, 95, 126, 138, 
2217, 251, 259, 303, 332, 356, 360, 

— secundare, I 31, 321, 368, 310, 373, 

530, 846, 561, 578; II 21, 22, 

35, 80,95, 114, 126, 127, 137, 139, 
142, 158, 175, 216, 219, 220, 222, 
248, 250, 255, 260, 286, 295, 303, 
368, 369, 392. 

— technice, 1 580; II 127, 222. 
— veterinare, IL 135, 297, 

Șendrea, Ştefan, II 456. 
Şincai, Gheorghe, 1 372. 

Şipea, pasul, IL 435, 437, 483. 

Şistov, | 437, 438. 
Șoimul, torpilor, II 219. 
Sonţu, Maior, 1 448. 
Stefan-cel-Mare, Domn, 1 3, 88, 91, 119, 

318, 416, 418, 491, 515; 11 76, "7, 
78, 170, 392. 

— yacht, I 186, 196, 199; II 127, 131, 
137, 218, 

Ștefan, Sf., ordin, 1 540. 
Ştefănescu, Gr. II 267. 
Știrbei, Al. B., II 188, 189, 195, 199, 200, 

306. 
— Barbu, Domn, 1 190. 

— Gheorghe, 1 85, 16, 132. 
Şumla, I 395, 
Şuvalov, Comite, 1 427, 4%; II 345.   

| Telega, — V. Postă. 

Teleorman, district, 1 166. 

Teliș, [ 453. 
Tell, Chr., General, 1 242, 244, 219, 254, 

264, 2170, 271, 284, 291, 303, 307, 356,357. 
Teodora, Principesă de Saxa-Meiningen, 

II 421, 495. 
Teodorescu, G. Dem., Il 267, 273, 297. 

 



Teresa, Principesă de Oldenburg, 1 267. 
Tergusakoff, General, I 497, 

Teriachiu, Alex., 1 142, 145, 146, 402, 574, 
592, 595. 

Thiers, A., | 242, 293, 438. 

Tinerimea universitară, 1 424, 479, 500; 
Il 22, 275, 286, 413. 

Tisza, Coloman, I 328, 347, 352, 353; 
JI 234, 

Titu, 1 477; Ii 53, 92, 

Tirgu-Frumos, | 578. 
Tirgu-Jii, | 272, 29%. 

Tîrgu-0ena, 1 56, 59, 345, 435, 506, 590; 
II 297, 

Tîrgovişte, 1 24, 163, 167, 233, 277, 27 

Tirnova, 1 432, 435, 437, 546. 
Tocilescu, Gr. G., IL 267, 

Tocmeli agricole, [ 12, 211, 263, 271, 283, 

68, 196, 227, 382, 588; IL 35, 50, 51, 
358, 360, 365. 

Toleranţă religi6să, 1 93, 157, 158, 524, 542. 
Tolstoi, Comite, II 52. 

Tomi, II 218. 

Tommaso, Duce de Genova, II 297. 
Topeidere, II 98. 

Totleben, General, [ 402, 456, 457, 458, 

472, 475, 488; II 93. 
Tragere la semn, 1 255, 257, 275; 

90, 92, 135, 154, 171, 191, 355. 

Traian, Impăratul, 1 3; II 493. 

Transilvania, 1 139, 186, 191, 451; II 12, 63, 

96, 262, 308, 316, 326, 927, 365, 386 
„391, 405. 
Trecerea Dunării, cruce comemorativă, 

I 412, 487, 491; II 15, 
Tren, 1 23, 332; II 11, 43. 98, 219, 419. 
Tresnie, I 456. 

'Parskoe-Selo, 1 274. 

Țărani, ÎL 18, 27, 36, 196, 207, 250, 290, 
291, 332, 353, 360, 379, 380, 401, 
405, 4C6, 407, 454.—V. şi Cassa 
de ajutor, şi Cassa rurală. 

Trel-deci de ant de Domnie, II. 

8,279, 
381, 489, 453, 492; II 63, 92, 114, 243, 440. 

IL 46, 
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Triandafil, Gr., IL 262, 

Triangularea ţării, II 419, 
Tribuna, diar, IL 89, 
Tribunale militare, I 211, 330. 

Tribut Turciei, IL 426. 

Triest, II 436. 

Trofee militare, | 449, 450, 451, 457, 468, 

474; IL 99. 
Tron, I 87, 90, 94, 101, 143, 150, 156, 157, 

19, 200, 203, 205, 222, 239, 242, 
„245, 250, 251, 367, 596; II 117, 
succesiune la, 1 577, 582, 583, 584. 

585, 92, 595, 596, 598, 599; II 1, 17, 161, 
208. | 

Tuceniţa, | 456, 457, 458, 
Tulcea, 1 428, 523, 556, 557, 568; II 10. 
Turcia, 1 5, 6, 55, 59, 84, 95, 102, 103, 

112, 113, 116, 119, 121, 127. 160, 172, 
175, 177, 178, 180, 188, 190, 225, 226, 
234, 248, 255, 256, 264, 305, 325, 328, 
346, 847, 352, 354, 359, 360, 366, 368, 
378, 381, 383, 387, 390, 391, 393, 391, 
397, 404, 408, 409, 412, 413, 420, 421, 
422, 427, 429, 441, 448, 444, 4172, 484, 
485, 496, 519, 544, 574, 576, 592; 11 1,11 
50, 53, 70, 134, 146, 178, 185, 296, 297 
418, 

Turin, II 380. 

Turnavitu, Sc., 1 159. 

Turnu-Măgurele, 1 438, 454, 457, 473; 11 137. 

Turnu-Severin, 1 85, 196, 202,272, 293, 488; 
II 24, 112, 187, 255, 277, 442, 445, 451. 

'Turtucaiu, 1 407, 486. 

Tusla, I 58. 
Tutova, district, II 222, 380. 
Tutun, 1 70, 82, 129, 261, 269, 282, 

JI 10, 51. 

manufactură de, 1 538; II 315. 

9 

? 

330; 

Ţărani, revoltă de, II 188, 190, 202, 379, 381. 
Ţerile-de-jos. — V. Olanda. 
Ţigăuesei, Î 579, 591. 
Ţiglina, platoul, II 219. 

Țurlţia, platoul, ÎI 52, 125, 138, 192. 

33



    

514 

Uexkiil, Comite, 1 199. 
Ulm, oraș, II 379. 
Umberto, Regele Italiei, 1 163, 294, 49%, 

568; 11 298, 326, 356, 311, 400. 
Umkireh, IL 216, 247, 366, 389, 420, 
Ungaria, 1191, 207, 237, 271, 307, 328, 347, 

350, 353, 493, 538; II 63, 67, 125, 318, 
374, 386, 358, 389, 409, 437, — V. și 
Austro-Ungaria. 

Ungheni, I 396, 426. ; 
Unirea Principatelor, I 2, 3, 4, 84, 85, 9%, 

102, 109, 111, 118, 160, 279, 570; [1 25, 
10, 272, 352. 

Valea-Ală, IL 27, 
Valuta, II 3283. —V. şi Agii. 
Vasalitate, I 461. 

Vasluiii, district, 1 483; II 392, 393. 

— oraş, II 39%, 
Văcărescă, penitenciar, | 281, 557, 

Văcărescu, Lenăchiţă, Il 237, 
— Ioan, poetul, 1 372. 

Vămi, 1 52, 53, 82, 261, 314, 315, 330, 332, 

354, 425, 427, 490, 506, 559; II 84, 51, 

125, 129, 137, 260, 266, 2'73, 296, 302, 373, 

377, 383, 410. 

Văsescu, Alex.,| 132, 137. 

Veisa, Teodor, IL 11. 

Vendâme, Ducele şi Ducesa de, Il 4141. 

Veneţia, 1 199, 332; II 170, 296, 297, 436, 437, 

Veniamin Costache, Metropolit, I 2, 

289, 531; II 159, 170, 338, 411. 

Vericeaunu, A., II 300, 309. 

Vemescu G. D,, 1 254, 358, 359,360, 370, 

378, 319, 380, 382, 390; LI 46, 63, 174, 199, 

206, 210, 214, 215, 266, 2173, 306. 

Versailles, | 232, 241, 242. 

Văduve de militari, | 463, 483; Il 65. 

Vietor, Principe de YWied, ÎI 366. 

Victor-Emanuel, Principe de Neapole, 

"ai 1I 284, 285, 
— Regele Italiei, 1 332, 347, 483, 485. 

„Victoria Impă&rătâsa- Frideric a Germa- 
nici, II 345,'35, 380. 4 - 

p a 
s a 

* . 

U. 

  
V. 

  

Universitatea din Bucuresci, 1 125, 132, 

218, 219, 365, 480, 561; 11 223, 224, 
246, 286, 3899, 

— din Iași, [ 366, 480, 561; Ii 79,127, 
1'îi, 222, 260, 286, 363, 364. 

Urechiă, cronicar. I 372. 

— Vasile A.,I 139; II 11, 16, 19, 37,52, 

54, 267. 
Urziceni, LI 188, 
Uzun, | 275. 

Victoria, Principesă de Marea Britanie şi 
Irlanda, II 344, 366, 367, 369. 

— Principesă de Prusia, II 255. 
— Regina Angliei, 1 574; Il 246,326, 

334, 335, 339, 840, 341, 394, 400, 
Vid, 1 453, 455, 456, 468, 469. 

Vidin, I 407, 426, 428, 435, 457, 466, 484, 

485, 486, 487, 488. 
"Vidra, 1 407. 
Viena, 1 85, 132, 163, 166, 199, 265, 273, 293, 

294, 295, 328, 337, 352, 487, 551,557, 569, 
576; Il 16, 26, 10, 71, 79, 83, 104,125, 
167, 175, 188, 195, 215, 216, 247, 248,272, 
296, 314, 316, 327, 328, 380, 851, 356, 
389, 421, 437, 441. 

Viollet-Ledue, 1 337. 

Vioreanu, P., 1 294, 227, 356, 357, 358. 
Virtutea militară, medalie, 1 425, 426, 451, 

458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466.— 
V. şi Medalia militară, 

Visul Poetului, ÎL 242. 

Vizanti, A., 1 402. 

Vînători, 1 140, 225,332, 447, 448, 450, 
454, 528, 554, 555; [12, 43, 54, 11, 
76, 81, 90, 92, 96, 99, 100, 118, 15, 

126, 127, 139, 140, 141, 147, 173, 14, 
175, 193, 194, 214, 941, 246, 216, 288, 
296, 217, 326, 327, 344, 354, 366, 389, 
408, 420, 440. 

o
d
a
i
a
 

i 
m
m
 

e
r
i
 

Pre
a 

of 
a
e
 

o 
e 

on
t 

oâu
i 
2
8
t
e
t
r
a
N
1
 ra 

ap
a 

Zi
mă

d 
i
e
t
a
 d 

t 

e 
P
r
 

vi
a 

ma
ma
ia
 
t
i
 

  
 



515 
———— —— 

Vireiorora, 1 216, 237, 275, 315, 321, 345, 
590; II 175, 443, 444. 

Virgolici, St. 11 267, 
Vladimir Alexandrovici, Mare-Duce al 

Rusiei, I 426, 427, 485; 11 328. 
Vlaşea, district, JI 188. 
Vlădescu, M., General, II 

245, 262, 
Voinov, Nicolae, II 81, 95, 107, 112. 

224, 229, 241, 242, 

  

    

W. 
Waldemar, Principe al Danemarcei, [1 146. Wilhelm, Principe de Wied (fiul), IL 366, Walewski, Comite, 1 5, 185. — Principe ereditar de Luxemburg, Wedel, Edgar de, II 345. şi Nassaii, II 53. Weede, d-l de, [i 344. — 1, Regele Prusiei și Impă&ratul Weinburg, 1 199, 201, 315, 555, 575; Il 25, Germaniei, | 1, 2, 139, 144, 100, 101, 216, 247, 248, 366, 390, 391, 199, 224, 230, 232, 241, 255, 256, 420, 421, 441. ” 270, 292, 294, 295, 315, 337, 343, Wenkheim, Baron, 1 328. 347, 377, 437, 552, 655, 557, 569, Werner, Baron, I 85, 106. 

575; IL 23, 64, 9%, 99, 101, Wesdehlen, Coinite, 1 568. 139, 166, 174, 187, 188, 299, White, W,, 1 568. 
— II, Regele Prusiei şi Imp&ratul Wiesbaden, IL 220, 224. 

Germaniei, II 166, 193, 194, 195, Wilhelm, Archiduce, 1 274, 215, 216, 220, 223, 246, 248, 297, — Principe al Germaniei, II 70, 79, 298, 299, 301, 307, 316, 336, 327, 166.—V. şi Wilhelm |. 344, 347, 352, 356, 366, 367, CILĂ — Principe de Hohenzollern, II 12, 400, 420, 441, 
128, 131, 161 166, 187, 215, 247, — II, Regele Wiirtembergului, II 400, 215, 276,290, 291, 345, 421,424, 425, 420, 441, — Principe de Wied, 1 253, 574; Il 101, Wilhehuina, Regina Olandei, II 400. 124, 166, 187, 195, 199, 247, 297, 298, Windhorst, [ 353. 308, 366, 420, 436, 441. 

X, Y, 2. 
Xenia, Mare-Ducesă a Rusiei, Il 371, Zinovjev, 1 269. 
Yalta, I 381. 

| Zolleru, castelul, [[ 395, Zuchăr, fabricare de, 1 291; 11 44. Zorleni-Slobozia, II 222, Zagon, | 207, 
Zotov, General, 1 439, 452, 453, Zmppa. afacerea, II 17, 328. Zukică, 1 215. 

Zell-am-Sce, 11 440. 
Zulaut de Pottemburg, 1 186, Zimmerman, General, 1 428. Ziirieh, 1 85; IL 420, Zimnicea, I 431, 438. 

—— m 
La 7, 

ES 
Tai. = 

A A 03 EA VERIFICAT, “ : a, N 

L az) 2007 
N pi 

JP 

Volocea, II 436. 
Yoronzov, Coimite, General, 1 452. 
Vrbiţa, 1 378, 456. 
Vucovăţ, 1 456. 
Vulcan, Iosif, 11 267. 

—  trecătâre, 1 273, 275, 29. 
Vulcovici, 11 308. 
Vulturul, torpilor, Il 219, 
Vulturul Negru, ordin, 11 344, 

  
 


