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11 Pevruarie 23. — - Proclamarea de Domni alti României « a Comitehuă Filipă “p 
de Flandra. 

Instalarea Locotenenţei Dotnnesei compusă de: 

Colonclulii Nicolae Ilaralambie, 
Lascar Catargiu: 

Dimitrie Ghica, Interne “ue 
i , Petru Mavrogheni, Finanţe A B.C.U. Bucuresti Sp îi Ioană Cantacuzino, Justiţie 

NA G. A. Roset, Culte și Instruciune Maiorul Dimitrie: Lecca, Răsboii 
(72054 Dimitrie Â, Sturdza, Lucrările Publice. 

14 Fevruarie 26. — Porta protestăză în contra proclamărci de Domni a Co. - 
mitelui de Flandra şi core întrunirea unei conferinţe 
a Puterilorii la Paris. 

17 Martie 29. — Disolvarea Senatului şi a Adunării Deputaţilorii. 
30 Martie 

Aprilie Li. — Locotenoiiţa Domnâscă decide, în urma refusului Comi- 
telui de Flandra de a primi Corâna României şi a 
depeşeloră primite de la agentuli României la Paris, 
D-lă Ioanii Bălăceanu, a se supune unui plebiscit alo- 
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1866 
  

st.v. st. n. 

3l . Martie | 
- Aprilie 12. — D-lui Ioan Brătianu e primiti la Diisseldorf în audiență . 

  

de A. S. Regală Principele Antoni de Hohenzollern. 

1 Aprilie 13. — Decretulă Locotenenţei Domnesc pentru instituirea So- 
cietății Literare Române. 

3 Aprilie 15.— Telegrama D-lui loanii Brătianu către A. $. Principele 
Antoni de Hohenzolern : 

«Cinci miliâne de Români aclamă de Suveraniă alti lori 
«pe Principele Carolă, fiul Alteţei Vâstre Regale. Tâte 
«templurile sunt deschise și vocea clerului se înalță cu 
«acea a Poporului întregii spre celui eternă, ca să-l. 

„«roge a bine-cuvînta pre Ales și a-lă face demnii de 
«străbunii sti și de încrederea ce națiunea întrâgă a 
«pusă în cl.» 

Răspunsulii A. S. Principeluă Carolă : 

«Am primită cu o vie emoţiune noutatea ce-mi 
«anunți cu atâta efusiune de inimă. Judecata asu- 

„«pra, oportunității și decisiunea, costiunii este acum 

«în. mânile Regelui, căruia am supusi îndată co- 
«municarea Domniei Tale.» 

8 Aprilie 20. — Alegerea prin plebiscită a Principehii Carol de Iohenzol- 
lern ca Domni ali României, cu 685.969 voturi pen- 

| tru şi 224 contra. 
20 Aprilie 

Maiă 1. —- Decisiunea Conferinţeloră din Paris, ca în noua Adu- 
nare Moldovenii și Munteni să voteze separati asu- 

| pra mănţinerei Unirei Principatelor. 21) Aprilie 
Maiă |. — Principele Carolă primesee în audiență pe D-nii loană 

Brătianu și Generali Davila. 
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"st.v. st.n. 

22 Aprilie | | 
Maiu : 3. —- Decretul Locotenenţei Domnesci pentru numirea mem- 

brilorii Societăţei Literare Române, şi anume: 

Iosif Ilodoşti a Ei _ 
Alexandru Romani din Maramureșă 

Timotei Cipariu 

Gavrili Munteanu din Transilvania 

George Bariț 

Andreiii Mocioni 

Vincenţii Babeşiă 

Alexandru Hurmuzake 

Ambrosiu Dimitrovici 

Alexandru Hăjdăi 

din Bucovina 

Constantini Stamati din Basarabia 

] din Banati 

loanii Străjescu | 

loanii Caragiani lin Macedoni 

Dimitrie Cozacovici cin Macedonia 
27 Aprilie 

Mai 9. — Principele Carolii primesce în audienţă pe D. Ioanti Bă- 

Jăceanu. 
28 Aprilie 

Maiii . 10. — Mesagiulii Locotenenţei Domnesc la deschiderea Adu- 

nării numită „Constituanta“: 

Domniloriă, Deputaţi, 

Sesiunea care se deschide astădi are să fie una din 

cele mai însemnătâre în analele patrici nâstre; misiunea 

ei este mare şi gioriosă; ca are să însemne o cră nouă 

în analele Românici; cestiunile cele mai vitale pentru 

osistența nâstră politică şi naţională vorii fi supuse chib- 

zuirci Domniiloră vâstre, şi de la Domnia vâstră atârnă 

ca faptele ce va ave să înregistreze Istoria să fie stră- 

lucite. Soluţiunea ce veţi da lucrărilorit asupra cărora 

sunteţi chemaţi a desbate, va asigura în viitoră o sârtă 

stabilă si prosperă pentru "Ţâra nâstră. 
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st.v. 

28 
  

Aprilie 
Maiă 

si.n. 

10. — De ș&pte scculi Românii ati căutatii să aşeze unii Statii . 

puteenică, întemeiată. pe instituţiuni solide şi liberale ; 

luptele lori în acâstă privință ai fostă croice, şi nici o 

„istorie nu -este mai bogată î în fapte mari, în sacrificii şi 

abnegaţiuni -ca istoria ri6stră, 

De când Radu Negru şi Dragoșii ai aruncati temeliile 

a dou& Principate, istoria acestori țeri surori a fostii se- 

mânată de unu șirii de lupte sângerâse pentru libertate, 

pentru naţionalitate și pentru esistenţa n&mului română, 

ali cărui 'Traianii a aruneatit seminţia ca să dea rode 

strălucite sub Mircea celt bătrânii, sub Mihaiti celti bravii, 

sub Ștefanii celă mare și sub Alexandru celit bunii,. 

și ca să se deștepte puternică şi setosii de drepturile . 

salo la 1821, la 1848, la- 1859 și la 1866. | 

Toţi suntemi mândri de istoria Țărei nâstre. “Puşi 

între nemuri numerose și cotropităre,. posiţiunea nostră 

gcografică a făcută ținta n6stră multi mai anevoe de 

atins decât a celoră-lalte naţiuni. Românii, de la fun- 

darea patrică nâstre și până acum, ati avutii a sc lupta 

cu multe obstacole, cu multe ambiţiuni, cu multe as- 

pirări de cotropiri ; ei aii avută a combate și intrigi cari | 

semănat discordia între dinșii și cercări cu mână armată; 

ci a avuti a înlătura şi năvălirile barbariloră și lăcomia 

naţiuniloră puternice de “prin prejurit de a-i încorpora; 

și din tâte aceste lupte ci ai eșitii triumfători; tari de | 

credinţa şi de voința lori, tari de originea și de bărbăţia 

lorii, trecândii prin tâte vicisitudinile, ei aii rămasă La- 
tini, mai latini decât fraţii lori din Italia și din Spania. 

In tâte epocele, în tâte fasele prin cari ai trecuti 

că, de la fundarea acestori ţări și pînă acum, unirea a 

“fostii aspiraţiunea principală, ţinta urmărită de dînșii ca 

o cestiune de viaţă politică și naţională. Unirea a esis- 

tată în faptă, o găsimă strălucită şi puternică în mai 
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st.v. 

28 Aprilie 
Maii 

“sin. 

10. — multe din fascle Istorici nostre, și luptele cele mai stă... 
ruitore aii lostii pentru a o conserva, sati pentru a o re- 
dobândi, când ca a fostii perdută. Vicisitudinile poliţice 
prin cari ai trecutii Românii, ait pututi să-i despar ță 
pentru ună timpii mai multă sati mai puţini proviso- 
ri, dar nici o dată săi desnaţionaliseze ; dovadă do. 
acâsta este că dupe nenumeratele perderi, după ani în- | 
delungați. de sugrumări politice, nimici nu a putută - 
schimba nică limba, nică tradiţiunile, nici drepturile nâs- 
tre de autonomie. 

Aspirările Românilor către Unire, de și manifestate 
cu energie şi tăria dreptului, nu s'a pututit realisa în- 
-trună modă definitivi decât la iuceputulii anului 1859, 
după ce ţâra întregă lusese consultată; nu a avutit de- 
cât o voce ca să o ceră, decât o unanimă înfrățire. în 
dorința și în voinţa do a o realisa, 

Diua do 11 Fevruaric a fostii cea. mai puternică do- 
vadă despre sentimentele Românilorii pentru Unire. In- 
triga inimică Românismului s'a cereată a ne o smulge ; 
dar Dumnegei, care protege România şi care a împlân- 
tatii în inima Giiloră ci credinţa naționalități, nu a icrtati 
și nu va ierta, ca o mână sacrilege să sc atingă de dinsa 
și să ne răpâscă cea ce sa dobânditii cu atâtea sacri- 
ficii. Din contra, cercările acelora, a cărora intrigă și 
egoismii a secati în inima lori duleca simţire a iubi- 
re de patrie, a întărită mai multii credinţa naţiune î In 
unire. 

„Unirea este astădi unti fapti puternicii, intrati În - 
dreptul gintelorii, lamă susţinută cu preţulă a imense 
sacrificii, și voimi să-l menţinemii ncatinsti în viitorii, 
Dar acestui faptă îi lipsia până acum consolidarea accea 
care are să facă din România o naţiune, care să aibă 
rangulii ce i. se cuvine în. lucrarea progresului şi a ci- 
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28 Aprilie 
10. -— vilisaţiunci; consolidarea aceca pe care ati dorit'o Ro- 

mânii în toți timpii, pe care ai cerut'o Divanurile ad- 
hoc, pe care aii cerut'o tâte corpurile constituite ale 
Statului în tâte ocasiunile, pe care în cele din urmă aă 
cerut'o și Adunările Legiuitore şi Comisiunea centrală 
în mai multe rînduri; consolidarea aceca în 'sfirșită care a 
făcută pe "Români, în urma căderii celui din urmă Dom- 
nitorii, să puie capătă perturbăriloră și sfășierilori, pro- 
clamândi uni Domnii dintr'o familie Regescă. 

Ideea de a av6 ună Principe eriditarii dintr'una din 
familiele suverane ale Europei, este o.idce. de iubire şi 
de înfrățire între Români, este o idee de stabilitate, de 
întărire naţională, este-o pavăză în contra aspirărilorii și 
ambiţiunilorii hrănite de speranțe nesocotite, este garan- 
ţia cea mai asigurătâre în contra vicisitudinilori ce amă 
cercatii până aqi. Acestă idee, care a găsitii echo în tâte 
inimile Românilorii, a făcutii să tacă tote ambițiunile, a 
stinsă tote pasiunile, a înfrățitii tâte taberile, a uniti 
tote inteligenţele, şi de la ună capătii la celă-alaltii ală 
"României cu o singură voce aă realisatii voturile Diva- 
nurilorii ad-hoc în persâna Comitelui de Flandra. 

De și plenipotenţii mai multorii Puteri vedeai în ce- 
"verile 'Divanurilorit ad-hoc singura soluţiune raţiona- 

bilă ce se putea da unei cestiuni ardânde care a mișcati 
-totă Europa, singura garanţie de a se înfiinţa la gurile 
Punărei ună Statii durabilă, de și acestă idee a găsitii 
apărători călduroşi în 6menii cei mai eminenți ca Co- 
mitele Walewski, Cavour şi ca Generalulti Kisseleff, băr- 
batii care cunoscea România şi a cărui memorie este 
între noi înconjurată de respecti și de recunoscință, de 
și acești bărbaţi s'ai pronunţatii atunci să ni se acorde 
ună Domnitoră din una din familiele Domnitâre ale Eu- 

"ropei, ca singurul mijlocă de a înlătura pentru viitori - 
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st.v. st. n. 

28 Aprilie 
Mai 10. — ori-ce împrejurări ulteriore de complicaţiuni şi. de tur- 

burări ; dar oposiţiunile aduse de Inalta Portă și Austria 
au r&ușitii a înlătura adevărata soluțiune şi a so adopta 
în Convenţiunea din 19 Augustii o soluţiune care, neso- 
cotindii trebuinţele nsstre, era condamnată din cea din- 
tâiti qi, chiar do acei cari ne supuncaii la o nouă în- 
cercare de Domnitori: pămîntână. -- 

Ca să vedemii cât idoca do ună Principe dintro fa- 
milie Domnitâre din Europa este de salutară și de indis- 

- pensabilă pentru prosperitatea şi liniștea țărci, nu avem 
decât să ne aducomii aminte cele -petrecuto la alege- 
rea celui din urmă Domnitori, și nenorocirile cari ame- 
nințaă țâra dacă prineipiulă unirci nu ar fi veniti să puo 
capătă tristeloră scene și sfâșioriloră ale ambiţiuniloriă i 
și ale luptelor înverșunate ce s'a ivitti atunci într'untă 
gradii așa de mare, încât intrepusese ura şi discordia 
în societate, şi alti căror resultatii a fostii alegerea unui 
omi care cra nogaţiunea a ori-ce convicțiuni, a ori-co 
principii, a ori-ce credinţe. 

Toţi avemi încă întipăriţi în mintea nosteă şepte ani 
de injosire, de suspiciuni, de persccutări, în care insti- 
tuţiunile țărei compromise, erai aduse la o desăvârşită 
decădere, în care administraţiunea ajunsese la culmea 
arbitrarului și a corupțiunci, în care tote drepturile, tâte 
legile, tâte libertăţile erati violate, sfâșiate, căleate în pi- 
ciore, şi înlocuite cu ună sistemă de guvernare desbră- 
catii de ori-ce respectă umani, 'de ork-ce capacitate, de 
ori-ce simţi de justiţie. Toţi avemii încă în laţa nostră acci 
şepte ani de umiliri, de delapidări și de suferințe; toţi 
scimu câtă resemnațiune și câtă abnegare a trehuitii, cu 

„câtă bărhăţie Românii ai suferitii acea stare nenorocită 
de lucruri, numai și numai pentru că se tomeai ca nu 
cumva perturbaţiunea ce putea să aducă resturnarea 
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„28 Aprilie 
Maiii 

st.u. . , , Da ” 

"10. —- Domnitorului să vateme unirea. Acestă consideraţiune a 

ținutii pe Români pironiţi în suferinţele lori, căcă acestă 

„veligiune politică fusese compromisă de: către acel gu- 
vernii, și întrunit aşa de mare eradii, încât menit de 
rea credință putuseră esploata credulitatea publică în 

unole localităţi şi făcuseră a se atribui acestui, principiti 
măreții. ali. unirei ravele durerose cari . provencait din 
rătăcirile unei administraţiuni eupide și incapabile. 

La: ll Fevruarii Românii aduşi la culmea desperării . 
și nevoindiă.să lasc să, piară o ţ6ră pentru care străbunii - 
lori aii v&rsati croiculti lorii sânge; Românii »indisnaţi 
de a vede drepturile şi libortăţile lori Datjocorite şi ni- 
micite; Românii, poporii şi armată în unanimitate, sc- 

toși de a scăpa țera, ai d&râmatii o stare de lucruri uci- 
gătoro, şi de odată cu aclamarea principiului de Dom- 
nitorii dintro familie regâscă, at scrisă pe fruntispiciuli 
naționali, în locul arbitrariului şi alt prevaricaţiunei, 

justiţie și libertate. 

La 11 Fevruariă,.. corpurile Statului ai proclamatii 
principiulii stabilită de Divanurile ad-hoc. Inalta Portă, 
întemeindu-se pe protoclele de la 1859 și de la 1861, 
a învitată îndată pe ropresentanţiă Puterilori. garante, 
cerândi ca o cameră să se adune la Bucuresci și alta 
la Iași, să alâgă pentru fie-care din vechile Principate 
câte ună Domnii. Europa întregă însă într'o glăsuire a 
judecatii cestiunea deschisă în diua de 11 Fevruarii, o 
„cestiune de. drepti internaţionalii,. că trebue cercetată 
acolo unde a fostii tractată întâi, și ast-fel conferințele. 
Sati convocati la Paris. 

Camera, Senatuli şi guvernulă ati numiti șâse de- 
legați cari să stăruescă pe lângă Inalta. Pârtă, pe lângă 
Puterile garante şi pe lângă conferinţe pentru re calisarea 
votului de la 11 „Fevruariii. 
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10. —.. Aci: 6re cari aspirări și temeri, isolato în adevănii, dar 
îngrijitâre, se manifestară ; scirile dobândite despre dis- 
posiţiunile conferinţeloriă, interpretate cu rea credință, 
întruni sensii defavorabil, de meni r&t intenţionaţi ; 
imposibilitatea în care s'a credutii  Comitele de Flandra 

- dea primi 'Tronulti Românici ce i se oferea, a începută 
a frămînta șpiritele acelora pe cari Dumnedeii i-a con- 
damnati a nu crede nici în iubire de țeră, nici în lealitate, 

„a nu mai crede" nici în virtute, nici în dev otamentiă, nică 

măcar în dile solemne şi critice. O luptă de oposițiuhe 
seri0să se pregătea repede în Camoră, luptă care ar fi 
'compromisti viitorulii țăroi, de nu sar fi provenitii la 
timpi. Cu atâtii mai lesne cu cât în afară se dicca pe 
de o-parte că representanţii națiunii nu mai erai în unire 
cu guvernulii în privinţa principiului de la 11 Fevruariti, 
iară pe de alta să nega acelei Camere deeptulii de a vorbi 
în numele naţiuncă. In fața unci asemenea situaţiuni ou- 
vernul a credutii de datoria sa să facă apelă la naţiune, 
şi acestă datorie a împlinit'o. . 

In intervalul convocărei colegiiloră electorale pentru 
alegerile Camerei, Tronul Românici a remasti vacantiă 
prin declaraţiunea făcută de Maicstatea Sa Regele Bel- 
gici, că fratele stă nu pole primi corâna României. Totit 
într'acesttt- intervalii intriga nu înceta manoperile salc, 
ea .v&rsa chiar bani ŞI bani mulți, şi se gătea a face să 
isbucnâscă în ţâră o acţiune fatală, o acţiune de mârte 
politică și naţională pentru noi, acţiune a cărei cercare 
fu durerosulă cvenimentiă din lași. Laudă și onore însă 
patriotismului bărbaţilor Români! La ori-ec omi de va- 
l6re s'aă adresati agenţii acestei intrigi, la ori-ce cctă- 
țenii maturi și cu consciință sai adresatii instigatorii 
ei, au fostii respinși cu indignaţiune. Armata nostre ră probă 
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st.n. 

10. — încă o dată că scie să apere drepturile şi instituţiunile 
patrici. 

In aceste condițiuni situațiunea devenia și mai grea. 
Aceste manopere culpabile și scdiți6se, de și nu aveati 
nici unii echo, nici o putere în ţ&ră, îngrijiră însă în 
străinătate chiar și pe cci mai bine-voitori ai causci n6- 
stre; cabinetele și presa începură a se preocupa de din- 
sele, și inimicii căutară a le esploata, dând ună sensă 
defavorabilii aspirărilorit și voinței: Româniloriă, și maj 

„cu deosebire unanimităţii ce esistă în aceste aspirări şi 
voințe. 

In urma disolvărei Adunărei, conferințele: întrerupte 
după inchcerea făcută în diua de 4 Aprilii, până se a 
vede ce va face noua cameră, a cărei arătără despre do- 

rinfele populațiunilorii să facă obiectul une atențiuni bine- 
voitore din partea Puterilor, tot-d'a-una animate de do- 
rința de a ajunge la o stare de lucruri care să consolide 
liniștea, buna stare și prosperitatea Principatelorii, fură con- 
vocate prin stăruința baronului de Budberg, îndată ce 
scirile întîmplării de. la Iași at ajunsă la Paris. 

Imprejurările devenindii ast-feli din ce în ce mai com- 
plicate, o datorie nouă născea din cle pentru guvernii, 
datoria de a curma cu unii faptă împlinitii tote conse.- 
cinţele vătămătore ce ele ară fi pututii av6 şi de ale 
stirpi prin o iniţiativă energică și seriosă, care să aibă 
o importanță în balanţa decisiuniloră Europei, și să ri- 
dice ori-ce bănuială despre esitaţiunile ce ari fi putut 
fi despre dorința şi stăruința Româniloră în unire. 

Indată ce avu suiință despre acele intrigi, guvernul, 
urmândii nestrămutatii pe calca ce și-a trasii la 11 Fe- 
bruariti, și credinciosi angajamentelorii sale către na- 

-țiune, a luatii tte măsurile ca să nu lasc să se com- 
promită esistența n6stră politică și naţională. După in. 

    — 10 —  



1866 

  
st.v. 

28 Aprilie 
Maiii 

st.n. 

10. — dicaţiunile agentului săi la Paris și ale delcgaţiloră 
numiţi do puterile constituite ale Statului, a supusii vo- 
tului universalii candidatura Principelui de Hohenzollern, 
sub numele de Carol I, şi mulţumită patriotismului, în- 

- $elepeiunei și credinţei naţiunci, 685.969 voturi ati răs- 
punsii la acesti apelă şi s'aii pronunţatii pentru, pe când 
numai 224 ai respinsti soluţiunea salvatorie, acâstă so- 
luţiune de viâță pentru noi.. | 

Astăgi, în. urma determinaţiunei Principelui Carol de 
Hohenzollern de a primi corâna ce-i oferimit, şi în urma 
declarării din urmă a conferinţei, declaraţiuni care vi se 
vor depune pe hbiuroii, sârtea ţării este în mânile Dom- 
nici-vâstre, şi este în mâni hărbate. Guvernul nu are 
cea mai mică îndoială că veţi persevera și că veţi înco- 
rona opera începută de noi. Răspundeţi la marea misiune 
ce aveţi, strigând într'uni singurii lasi: «Să trăiască 
«Carol I, alesul poporului romântă întregi.» Fiţi tari 
în credinţa, că glasulii vostru va [i auditii. 

In mijloculti- preocupaţiunilori: de ordinulti acelorii ce 
vami espusă, euvernulii nu a credutii. oportună a grăbi 
negociațiunile începute la Constantinopol pentru mănăs- 
tirilo dise închinate. Acestă negociațiune a luati încc- 
putii acum în urmă din faptulă sccularisărit așezămin- 
telorii religisse, îndeplinită prin legea din 13 Decembrie 
1863. Representanții Puterilori garante, cari de la con- 
venţiune nu se mai ocupase întruni modiă formali de 
acestă afacere, se adunară, în urma promulgării legii de 
secularisare, în conferinţe şi hotărîră prin protocolulii de 
la 28 Maiă 1864, pe de o parte instituirea unci comi- 
siuni internaţionale pentru studiarea cestiunii în amt- 
runturile ci și cu dreptul de a put6 face corectări la 
fața locului în eră, iară pe de altă parte păstrarea ve- 
nituriloră mănăstiresci neatinse până la soluţiunea de 
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28 Aprilie 
Maiii 

st.n. 

10. — finilivă, ȘI. depunerea lorti înti'o casă Specială pusă sub 

privegherea Puteriloriă. 

“Guvernul românii a retusată de a eşecuta protoco- 

lulă în: cât Îl privia și na numită delegatii înaintea 

comisiunci ; dar cu ocasiunca mergerei fostului Domni 

la Constantinopole, se vede că prin înţelegerea ce ar fi 

avutii acolo, resolvarea cestiunci era înţelesă a se face 

printr'o sporire a indtemnităţei primitive, suindu-o la'106 

“mili6ne capital, care trebuia să fie plătită în termenii 

de uni anit. 

Negociaţiunile se şi .urmară pe acestă basă până la. 

finele anului 1864, când se vede cererea de o sumă 

de 150.000.090 lei cu modii de a regula plata unui pro- 

centi de 6 la sută și formarea capitalului prin acumu- : 
larea de 2 la sută în timpi de 24 ani; obligaţiuni, cari: | 

cu comisionul de 2 la sută pe ani, constitue o dare 

anuală de 15.000.000 lei turcesc sai 9.300.000 lei, cur- 

sul fiscului nostru. 

La 16 Martie 1865, sântele locuri ai -supusii. comi- 

” siunii ună stații generalii de tâte ăverile închinate din 

„$6ră şi sai retrasă protestând. In urma memoriilorii 
date în Aprilie și Iunie de agentul Principateloră, când 

desbaterile comisiunii erati să se încheie, sântele locuri: 

corură a [i din noi admise înaintea comisiunci delega- 
țilorii, şi la 10 (22) Iulie, şedinţele comisiunei se amâ- 
nară pentru ș6sc săptămâni, spre a se da timpi dele- 
gaţilorit sântelorii: locuri a pregăti xspunsuli lori la 

memoriurile agentului Românici. 

Comisiunea reluă lucrările la 28 Scptembre (9 Oc- 
tombre), și la 11 (23) Februariă cestiunea nu făcuse nick - 

unii pasii; și-a amânată” lucrările sale. 

In anul 1865,.pe când se negocia la Paris conven- 
țiunea internaţională a telegrafelorii pentru reducerea Ş 
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28 Aprilie 
„Maiii 10. — uniformitatea tarileloră, guvernulii otomanii, voindă a 

semna actulă și pentru cea ce privia România a cerutii 
a se trimite la Paris. unii comisari însărcinată a da in- 
formări asupra administrării teleegrafelori în România. 
Guvernuli români nia- răspunsii la acea chemare, dar 
mai târdiii, întemeindu-se pe art. 60 prin care tâto Sta- 
tele sunt invitate a da adesiunca loră, sa grăbitii a tri- 
mite prin agentulti de la Paris o deelaraţiune guver- 
nului francesă, şi nota agentului Francici din 27 Iulie 
1865 dovedesce că acelă guvernii a luată actii de de 

claraţiunca guvernului românii. 

In urmă guvernulii română a , încheiată convenţiuni 
telegrafice cu Austria, Rusia şi Serbia ; Și după cererea 
guvernului otomanii a însăreinată pe J-iulti sceretară al 
agenţici de la Constantinopole ca plenipotenti din par- 
tca guvernului română cu condițiune 'ca actulă ce sc va 
subserie să pârte numirea de convenţiune iar nu de 
aranjamentii. Negocierile sunt încă “pendinte, și chiar 
convenţiunile încheiate cu Austria, cu Rusia și cu Ser- 
bia prin adoptarea de fostulii director alti telegrafelori 
a unci tarife mai ridicate nu s'a pututi aplica la 1 Ia- 
nuaric, şi la 11 (23) Fevruarie.sa găsitii lucrarea lori 
împedicată; sai luată însă disposiţiuni de a înlătura 
aceste dificultăţi. 

„In cea ce privesce administraţiunca interidră, dificul- 
tăţile ce amii întimpinată ai fostii forte însemnătâre, și 
a trebuitii o muncă stăruitore și o luptă forte mare ca 
să le putemii învinge, și ca să ajungemii a întroduce unii 
cursti regulatii în diferitele ramuri i ale acestei părți impor- 

tante din guvernulă țerci. 

Dupe unii regimii care ne-a împilatii atâţia ani, şi în 
contra căruia națiunea întregă s'a revoltati, vindecarea 
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Mai 

st.n, 

10. — răului. adusii prin uni sistomii corupători și arbitrarii 

cra fârte grea de realisată în timpii aşa de scurtă ; mul- 

țimea nomolitâre a reclamărilorii celoră lesaţi în drep- 

turile și interesele lorii de către funcţionarii administra- 

tivi ai trecutului, a fostă o consecuenţă naturală a sis- 

temului nenorocitii care a bântuită ţera într'ună timpi așa 

de îndelungatii. Una din cele d'intâiă preocupaţiuni ale 

guvernului trebuia să fie, prin urmare, a satisface cu cea 

mai repede diligență păsurile celoriă năpăstuiţi, și a da 

o soluţiune cât se putea mal justă cestiunilorii cari le 

reclama de urgenţă chiar în interesulii întregci socie- 

tăți; acesta a fostii motivulă care a provocatii destitui- 

rea unorit din funcționarii administrativi și a punerci mai 

multorii din ei în acusaţiune pentru diferitele delicte de 

cară s'au găsitu culpabili. 

Trebuesce să vă spunemă, Domnilor Deputaţi, că pe 

lângă abusurile comise în detrimentul particulariloră, 

comisiunile de cercetări numite de guvernă în mai multe 

ramuri ale administraţiunci ai constatată însemnătore de-. 

lapidări de bani publici, făcute de foștii împiegaţi, de 

ioştii cassieri la prefectura poliţici capitalei, și mai cu ose- 

bire de tostulii directorii alti poştelorii și telegrafelorii. A- 

cestii funcționară, manipulândă în modului celă mai abu- 

sivă o sumă de 7.252.682 lei încuviințată prin budgetii, a 

găsită mijlocului a mări cheltuelile până la suma de lei 

10.521.234 cari i s'a acordată în modurile cele mai ile- 

"gale prin credite suplementare și estraordinare. Pe când 

în alte State acesti serviciă este o ramură producătâre, 

care asigură beneficiuri fârte importante pentru fiscii, la 

noi elii ajunsese o sarcină atât de împovărătâre și de- 

savantagi6să, încât, ca să dămii o idee de dinsa, vomit 

ar&ta că numai în anulă încetată cheltuclile posteloră și 

a telegrafelorii s'ati urcată la cifra de dece miliânc, și 
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-st.n,.: 

10. — veniturile produse numai la patru miliâne. Cum a pro- 

venitii acestii deficitit, Domnilor Deputaţi, se esplică 

prin raportulii comisiunci care declară că el isvoresce 

din causa unei delapidări de patru și jumătate milione 
comisă (e fostulă directorii. In faţa unorii asemenca fapte 
guvernul nu putea decât să pue pe culpabilii în mâ- 
nile justiţiei şi să probeze ast-felii încă odată în ce stare 
de degradare ajunsese regimul trecutului, și cât cra 
11 Februariit de necesari ca să scape societatea de can- 
grena ucigătore ce introdusese unii sistem de inepție 

și de toleranţă evidentă a corupţiunci. 

Ca să aducă acâstă ramură, una din cele mai impor: 
tante ale rotagiului administrativi, la ţinta de utilitate 
şi de avantagiii, ce ea trebue să producă într'unti Stati, 
guvernul s'a ocupati a reduce budgetuli respectivă şi 
a adăoga veniturile ce pâte da, ameliorândiă serviciul ; 
și cu multe dificultăți sa reușitii a se scăde până acum 
acelă budgetii la suma de 6.522.320 lei, fără a se pute 
însă specifica nici chiar. aproximativii cari voră fi benc- 

ficiurile ce ca va aduce Statului. 

O cestiune vitală și care noaptratii trebuia să preo- 
cupe pe guverni era echitabila și utila aplicare a legci 
rurale decretată cu atâta grăbire, și înconjurată cu o sumă 
nespusă de alte legiuri, măsuri şi reglementări contra- 
dictorii, încurcate şi nepractice, până a aduce în socie- 
tate o perturbațiune ce ţine de la promulgarea ci în 
spirite, o îngrijire de care a prolitată râua credinţă, ca 

să împrăștie propagande primejdisse, ca să se serve 
de dinsa ca de uni mări de discordie cu care să pro- 
ducă ura și discordia între fii aceleiași patrii ; și ale că- 
roră resultate aii fostii a sdruncina producerea agricolă 
în gradul celii mai vătămătorii pentru averea publică. 

Una din multele lacune ce presinta acestă lege a fostă, 
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Maiii 

st.n. 

10. — că înlocuindi: munca silită prin cea de bună-voiă, nu a 

cătatii: în nici unti-modii a garanta esceutarea contrac- 

"teloră , și ast-felti convenţiunile doveniai imposibile în 

condițiuni atâţii de aleatorii. Guvernulă, ca să întimpine 

o lipsă așa de seri6să, a supusii fostei adunări legiui- 

tore unii proiectii de lege în privinţa 'acestorii conven- 

ţiuni, care votati şi pusi în lucrare cu activitate, a pro- 

” dusi efectele cele mai fericite și a devenitii unii elementii 

puternicii de înţelegere între cultivatori şi proprietari. 

Pe lângă cele-lalte avantage ale ci, acâztă lege a ser- 

vitu a evita ca fometea să nu mai bântue unele părți 

ale Românici, căci mulțumită încrederci ce ea a inspirati 

| proprietarilor chiar în localităţile unde lipsă se simţia 

în celit mai mare grad, ci ai “făcutii locuitorilorii avan- 

suri însemnate de bani, cari pe lângă sumele adunate . 

din ajutârele publice, ai serviti a nimici acesti flagelă, 

și a asigura în contra lui părțile României unde el în- 

cepuse a ishi întruni modă atâtii de durerosti. 

Acestit guverni a cătată în administraţiune ca și în 

“tăte cele-lalte ramure să introducă ună sistemii salu- 

tarii de economie în manipularea banilorii publici, sis- 

temi cu atâtii mai necesarii în faţa situaţiunii financiare 

ce a moștenitii dela trecută șia lipsei de mijlâce, care 

Îl împedica în tâte mișcările sale. Budgetulă ministe- 

viului de Interne, care se urca la cifra de 21 miliâne, 

a atrasi atențiunea giuvernului ; și cu silinţele: sale de 

a-lă reduce la o sumă mai moderată, cu totă bună-vo- 

ința și stăruința sa, Ministrul de interne nu Pa pututii 

scăde până acum decât cu patru miliâne, ast-felii ca 

grabnica aplicare a unor reduceri să nu desorganiseze 

diferitele serviciurl şi să nu se aducă cu acâsta o îm- 

pedecare vătămătâre în lucrări. Acesti budgeti redusii 

nu este însă încă în lucrare până acum pentru moli- 
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28 Aprilie 
Maită 10. — ulii că între modificările proiectate sunt unele, cari 

facii obiectulii de legi speciale, şi nu se poti esecuta 

fără îndeplinirea. acestei condițiuni esenţiale. 

Mărirea budgctelorii comunale a fostii mai cu ose- 
bire una din causele cari âti produsă cele mai mari ne- 

mulţumiri: sporirea lori prin nenumărate şi incalifica- 

bile taxe şi imposite, producea în comune dificultăți 

forte grave şi deveneaii ună obiectă de traficii neseca- 

bilii în favorul unora și în detrimentulii tuturorii ; şi 

în adevări este surprinsi cine-va şi toti de o-dată in- 

dignată de a ved6 cu câtă cutezare autorii acestori 

imposite, în setea lorii de a mări veniturile, ati inventatiă 

peste o sută de felurite contribuiri. Spre a pune capătii 

unei asemenea stări de lucruri, care ar fi adusii o îm- 

povorare aşa de grea în cât r&fuirile arii fi devenită im- 

posibile, guvernul a cerutii pe de o parte Consiliului 

de Statii să elaboreze uni proicetii de lege prin care 

să se determine într'ună modii positivii și nestrămutată 

numărul și specia taxeloră ce pâte pereepe o comună 

în circumseripțiunea sa; iar pe de alta a luatii măsura 
de a refusa încuviințarea a ori-ce asemenea taxe se vori 
cere a se impune comuneloră, și acâsta până ce se va 
regula acestă cestiune prin puterea legiuitore. 

In aresturile preventive sai găsitii o sumă de indi- 

vidi încârceraţi de nenumărate luni, de ani întregi, fără 

a se sci dacă erati în adevării culpabili, și dacă acestă 

pedâpsă, ce le cra aplicată fără a fi judecaţi, îndeplinea 

condițiunea pusă de tâte legislaţiunile şi de etitate, ca 

o penalitate să fie morală și esemplară; acâstă ramură 

în administrațiune ajunsese la ună aşa mare gradă de 

negligenţă, în cât era o rușine pentru ună stati civili- 

sati. In faţa unor asemenea nepăsări, guvernulti a luată 

îndată măsurile cele mai severe şi mai eficace în cca 
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10. — ce privesce salubritatea şi curățeriia loealurilorii, igiena 
„arestaţiloră, precum și ca instrucţiunea proceseloră să 
se facă cu cea.mai strictă diligenţă, ca să nu se mai 
ivescă asemenea casuri vătămătâre. libertăţii individuale. 

Intre alte instrucțiuni cărora acesti guvernii a avuti 
fericirea să facă a da nascere: în scurtul timpi cât a 
pututii lucra cu cameră încotată și între dificultățile cele 
mari de cari. a triumfată, putemă număra “cu satisfac- 
țiune garda orășenescă, a căreia lege sa pusii cu suc- 
cesii în aplieaţiune; acestă instituțiune 's'a înființătiă. în 
Bucuresci, și se înființâză treptatii în cele-lalte orașe. 
principale ale ţărei; putem afirma cu asigurare că cane 
va da tâtă garanţia pentru menţinerea ordinci și pentru 
susţinerea libortăţilorii nâstre constituţionale; cetățenulu 
singurit apărători alti vetrei sale, alii familiei sale, ali 
averei sale, ne scapă. de instituțiunea poliţici secrete, 

căci făcătorii de rele vori găsi în garda arăşenâscă 
multii mai mare zeli, mai multă interest, şi mai ac- 

tivă. priveghere, decât în mercenari plătiţi, cari 'avemă 
esemple din poliţiile trecutului, se asociati mai adese-ort- 
la spargerile și la jafurile. ce se comiteait; cetățenii sin- 
guri apărători ai căminutrilorii lorii și ai orașului voră |. 
lăsa prin participarea lorii la aceste serviciuri bravei n6- 
stre armate timpii materială mai. multi pentru studiile | 
şi exerciţiurile militare, şi la ori-ce casti de eventualitate, 
vomii put6 dispune de soldaţii noștri fără a fi opriţi prin 
consideraţiunile serviciului de gărnisână și alti gardelorii 
orașelorii cari sc vorii face în viitori, pe cât se va pute 
de către legiunile gardei orășenesci. 

Cele ce amii număratii până acum nu sunt tote îm- 
bunătăţirile și tâte. lucrările, ce acesti guverni se mân- 

dresce că a adusă. în administrațiunea interioră a ţ&- 
rei; pe lângă tâte silinţele sale de a moralisa func- 
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28 Aprilie - | Sa . 
- Maiu 10. — ţionarii, de a stârpi abusurile, de a da cestiunilori cei. 

se presintă o soluțiune repede şi echitabilă, de a ame- 
-liora s6rta comunelorii, de a-introduce unii sisteiniă li- 
beralii și onestii în administraţiune, sai dobânditii și 
alte resultate ăvantagidse pe cari acestă Adunare va 

ave orasiunea de a le judeca treptată și cari. i se vori 
„* supune la cunoscinţă ori când ocasiunea se va presenta. 

Aci este, credemiă, locul de a vă vorbi şi despre 
presă, Domnilorii Deputaţi. Acestă mare garanţie con- 

stituțională, acâstă puternică pavăză în contra tiranică, 

acâstă: nobilă. armă în contra abusului şi a arhitrarului, 
a fostii întâia preocupaţiune a acestui guverni ; prin o 

circulară care desființăză ordonanța sub alti cărei re- 

gimă era supusă presa în trecutii, Ministrul de interne 

a rupti cătușile ce se impusese de guvernulii trecuti, 

și i-a ruptă lanţurile cari o sdrobise. Camerei rămâne 
frumosulii şi mărețulii dreptii de a-i da deplina libertate, 

şi de a o scâte de sub tutela unci legi pe care el nu 

o. putea desființa fără concursulă corpului legiuitor. 

Ne rămâne numai să spunemi cu mândrie că rigorile 
acestei legi nu at fostii esercitate de către guvernulii 
de la 11 Februariii şi că de la acea di, în care a răsă- 
ritii screle libertăţii pentru ţsră, nici ună procesti de 
presă nu a veniti să aducă vre-o împedecare ori cât de 
mică liberei espresiuni a opiniunei publice. 

Ca o măsură de libertate și de înlesnire în relaţiunile 
dintre 6meni, Guvernul a desființati măsurile vexa- 

„torii, cari erai pentru cererea şi cercetarea pasapârte- 
lorii de la călătorii cari veniaii în România. Este bine | 
doveditii pretutindeni că formalitatea, pasapârtelorii -su- 
pără și jignesce interesele, fără de a fi o garanţie sc- 
ri6să în contra 6meniloră celori răi intenţionaţi. 

In justiţie unificarea legislațiuniloră diferite a amân- 
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Maiti 10. — durorii Principateloriă, a r&spunsă la o trebuință sim- 

țită și a contribuită multă la întărirea unirei. Asemenea 
avemii a ne felicita și de introducerea la noi a codicelori 
francese precum și a altorit legi. Regretămi însă că 
în lucrarea lori, care a fostii amânată firă cuvînti atâția 
ani și a lostii în cele din urmă făcută cu o prea mare 
iuțelă, nu s'a ținută în destulti semă, pentru mai multe 
părți din ele, d'a se pune în o mai bună armonie cu 
starea nostră socială și cu obiceiurile făcute prin legile 
cele vechi. Vomi lucra continuti, Domnilorii, pentru a 
ameliora legislațiunea nostră în vigore. 

Organisarea n6stră judecătorescă lasă âncă multii de 
doriti. Nouele instituțiuni cari faci parte din ea, le-amă 
găsitii unele funcţionândă, altele nu, și acâsta aduce 

mari pedeci în administrarea justiţiei. Juriulii funcţioneză; 

Portăreii i-amii înființată, și începi a funcţiona; Judc- 
cătorii de plăși nu sunt încă înființați. Pe lângă aceste 
lipsuri, nostabilitatea în magistratură, care în locii a dis- 
pare, amii găsit'o ajunsă la culme, unii personală jude- 
cătorescii în mare parte r&i alesii sai neîndestulătorii 
pentru noucle proceduri, trista stare a închisorilori și, 
îndrăsnimi a o dice, unii spirită de a face din justiţie 
uni instrumentii politici; tâte aceste ait contribuiti de 

“ami găsitii lucrările judecătoriilorit, procesele, și mai 
eu osebire instrucțiunea proceselorii corecţionale şi eri- 
minale, în o situaţiune puţinii satisfăcătâre, și că ami 
întimpinatii multe reclamaţiuni. Ne-ami ocupatii, Dom- 
nilorii, și daci înainte ne vomi ocupa cu toţii, pentru 
a face, ca, în tâte privirile, justiţia să fie o adevărată 
garanţie pentru vița, onorea și averea cetăţenilor. 

Evenimentele de la 11 (23) Hebruariii ai probatii în- 
vederatii națiunii, că moralul armatei n'a suferit de 

demoralisarea și corupțiunca ce cuprinsese ramurile so- 
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Maii 10. —cictăţii; patriotismulii armatei suferea cu indignaţiune 

calamităţile ce în cursă de șepte ani ati apăsată Româ- 
nia. Dar, dacă moralulii armatei cra întregi, sub rapor- 
tuli materiali ca a fostă în cca mai completă desor- 

dine administrativă. 

La 11 Februariă efectivulii armatei era adusi la mai 
puţină decât jumătate, prin liberarea anticipată a două 
clase, şi prin neputinţa în care se afla guvernulă de. 
atunci a umple golurile în faţă cu noua lege de reeru- 

tare din 5 Decembre 1864, promulgată în puterea Sta- 
tutului de la 2 Maiti. Guvernul de astădi, considerândii 
greutatea serviciului, a cerută și a dobândită autori- 
sarea puterii legiuitre spre a chema sub drapelii ună 

contingentă de 4.000 omeni. 

In tote serviciile se afla unit personali numerosi și 

nelolositorii, pe care guvernulii spre a descărea budge- 

tulă Pa suprimată; posiţia aceloră oficeri, garantată de 

legea din 3 Decembre 1864, a fostii asigurată prin solda 

de nc-activiiate. 

In privința administraţici, guvernul s'a aflată în fața 

unorii contracte, din cari pe unele a fostit novoitii a le 

respecta, iar pe altele le-a desfiinţat. | 

Ast-feltt este contractulă încheiatii pentru lemnele şi 
furagiulă trebuinciosiă armatei, care din norocire espiră 

la finele acestui anii. | 

Acestii contractă, de şi prin publicaţie se propunea a 
a fi pe termenii de unii anii, însă la darea în întreprindere 
sa regulată a fi pe trei. Deoschitii de acestea mai este 
încă unii suplementă de contractii pentru dorobanţi în 
privința căruia nu s'a făcută cea mai mică formalitate, 
călcândi ast-felă reoulamentulă financiarii. Pretutindeni 
se vede acecași risipă și aceeași nepăsare pentru banii 

“publici. 
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10. — Guvernulii de astădi a luati măsuri spre a prepăti 
caetulii de însărcinări, făcendu-se licitaţie în tâte orașele ' 
României pentru aprovisionarea acestori. articole pe di- 

stricte și în spiritult legilorii esistente. 

In aceași categerie cad și contractele cele noue fă- 
cute cu diferiți. antreprenori pentru îmbrăcămintea ar- 
matei și pe care guvernuli de astădi a fostă silită a le 
respecta, mai alesti că unele dîntrinsele ati şi expirat. 

„Pe lângă acestea, îmbrăcămintea, marele și miculii 
echipamentă, campamentit și harnașamentii, pentru care 
sau cheltuită atâtea milione, s'aă introdusii în țeră nu- 
mai după nisce simple comande, cu dispreţulu legiloră 
nostre, cu preţuri exorbitante, de o calitate mai multi 
decât inferioră, fără controlii și lăsată la buna plăcere 
a furnisoriloră. Probă pentru acesta este, că chiarii mi- 
nisterele trecute, aii fosti nevoite a schimba și a re-: 
forma parte din acele obiecte înainte de termenuliă re- 
gulamentari; harnașamentuli mai cu s6mă, care astăgi 
se află în deposită, este mai de totii necompletă, căci 
o mare parte dintrînsulă se compune din bucăţi ce nu 
se potii adapta unele Ia altele. | | 

Cât pentru șelele înființate fără licitaţie pentru doro- 
banţi, ele sunt atâtiă de rele în cât în întâia Qi a punerii 
lori în serviciă cea mai mare parte dintrînsele sati 
sfărămati. Să nu trecemii însă cu vederea că fie-care 
din aceste șele aă costatit 9 și jumătate galbeni. Este 
adevăratii că s'a plătită reparația loră de către antre- 

„prenoră, dar nu este mai puţinii dovediti, „că calitatea 
este din cele mai rele. 

Sgomotuli ce a produsi contractulii Godillot,' su- 
mele colosale ce arii fi eşitii din țâră, dacă acestii con- 
tractă și-ară [i avută cursulă lui, satisfacția eclatantă 
ce sa dati intereseloră Statului și opiniunit publice de 
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10. -— către Corpurile legiuitâre, ne face anu mai atinge acesti 
subiecti. | N 

Pentru lipsurile cesistente sai făcută cuvenitele publi- 
caţii, şi în curendă se vor umple golurile produse i in 
proporţie cu mijlâcele de cari dispunemă. 

"ste necesari cu tote aceste de a se croa în cele 4 
divisii militare teritoriale câte unt deposită de îmbră- 
căminte, campamentă, arnașamentii și altole, cari să co- 
prindă efecte celt puţină pentru trei ani. O asemenea 
disposiţiune ar fi din cele mai nemerite, scutindii pe - 
Statii de enorme. transporturi şi puindă în posiţiune pe 
Gmeni de a av6 pe dată efectele ce le poti fi necesare. 

In curândii regulamentul asupra subsistenţei se va . 
da în deliberarea Comitetului consultativii, regulsmentit 
menitii a da resultatele cole mai satisfă ăcătore pentiu 
hrana Gmenilorit. 

Unti proiectii pentru o manutenţiune militară s'a dată 
în deliberarea Consiliului de Ministri ; la timpi se va 
dovedi avantagele unui contractă în acâstă privinţă, asi- 
gurândă soldatului unt nutrimentii bună și sănătosti. 

Uni regulamentii asupra transportului esistă în legis- 
laţia nâstră militară încă din anulă 1864; din nenorocire 
însă, nici odată nu s'a aplicatit cu sinceritate ; pagubele 
și cheltuelele ce a suferitii Statulii o probeză în destuli, 
asemenea şi transportul furniturilorit lui Godillot di- 
reete și indircete, care era apăratii până şi de dreptulii 
de vamă. 

„Dacă sar fixa odată pentru tot-launa în ţâra nâstră 
etapuri ca şi în cele-lalte state bine organisate, dacă prin 
cameră în schimbi de alte drepturi, satele învecinate 
de case militare sari obliga cu transportuli muniției ; 

“atunci economii considerabile ari resulta pentru tesau- 
rulă publici și ară lipsi odată pentru tot-M'auna abusu- 

    — 93 —  



1866 

  

st.v. 

28 
  

Aprilie 
Mai 

st.n. 

10. — rile la. cari daii locii o asemenea lacună. Spiritulă de 
economie și interesului armatei cere imperiosii o aseme- 

nea măsură. 

Unii ce care a dată nascere la forte multe abusuri 

este, fără îndoială, progânele și misiile. Câţi bani s'a 
cheltuită în socotela acestui articolii, numai consciința 

celoră ce ati încuviințatii o pote sei; destul numai că 
sunt pers6ne cari şi-ati făcutii ale lori interese parti- 

culare în contulii și în detrimentul Statului. In adminis- 

trația centrală guvernulii actuală a introdusă mai multe 
modificări iolositâre; inspectoriile de graniţă și de do- 
robanți, desființându-se şi crearea unui ali patrulea co-- 

mandamenti, sunt măsuri menite a da cele mai bune 

resultate, atâtii din punctulă de vedere administrativă, 
cât și din acelii economiei. | 

Corpulii uvrieriloră găsitii desființatii, s'a reorganisatii 

pe ună altii picioră corespundătorii cu misia la care se 

destină. Guvernul se va îngriji a pune fabrica de pic: 

lărie pe uni picioră mai regulatii., spre a pul6 îndes- 
tula armata cu cismele trebuinci6se ; perfecționarea unei 
asemeni industrii în ţeră la noi, ar da cele mai bune 
resultate sub tote raporturile; precum și dacă postavu- 
rile s'arii pute cumpăra din ţâră, aceste negreşită s'arii 
perfecționa, industria ar lua unii mai mare sbori, armata 

va fi tot-d'auna bine îmbrăcată, la timpi şi mai eftină, 
iar banii ce se varsă arii rămâne tot în ţră. 

Ministeriulit de resbeli posedă o presă de mai mulți 

ani; cheltuelele făcute nu sunt nici de cum în raporti 

cu cea ce a pututii produce; guvernulă va lua măsuri 

pentru a îmbunătăţi starea ei actuală. 

Spre a ajunge la unii controlii mai eficace, spre a se 
da unit mai repede cursă tuturorit serviciiloră şi a întîm- 

pina la momentii ori-ce trebuință, este necesitate d'a se 
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10. — mări cu multi personalul intendenţei militare şi a ofi- 

cerilori de administraţiune, în proporţie cu. eteetivuli 

armatei şi conformii cu legea organisaţici.y 

Fie-care servicii administrativă, precum corpurile de 

trupă pedestre şi călări, regulate și neregulate, spitalu- 

rile militare, depositele do totă telulă, subsistenţa, trans- 

porturile, uvrierii, campamentuli şi altele voră ave atunci 

olicerii sti speciali de intendenţă şi de administraţie. 

Nici o dată nu vomii pute av o armată bine organisată 

până când nu se va organisa mai întâiti acostii serviciti. 

Succesulii chiar într'o campanie depinde de multe ori 

de. la o bună administraţie. 

Cassa dotaţiunci 6stei, înfiinţată prin legca din 28 Mar- 

tie 1862, are ună capital de mai multi de unii mi- 

lionti și jumătate; aceşti bani, de şi tesaurulit avea mare 

trebuinţă de dinșii și în virtutea legii trebue să se pre- 

fere, acești bani se află daţi cu împrumutare pe la par- 

ticulari favorisaţi de fostuli euvernă. 

Cassa de dotaţie prin legea de la 3 Iulie 1865 este in- 

săreinată a plăti pensii și ajutâre suboficerilorii şi sol- 

daţilorii rămași infirmi din causa serviciului. 

Cu tote acește însărcinări cassa de dotaţie merge pros: 

perândi, și de acum se pâte asigura guvernulii de folosul 

ce va aduce acestă instituțiune, administrată cu pro- 

bitate. . | 
De la organisarea armatei şi mărirea efectivului său, 

saii construilii o mulţime de clădiri militare, s'au chel- 

tuită milione pentru înfiinţarea lorii, şi cu tâte acestea 
lipsa se simte atâtii în capitală cât și în cele-lalte gar- 
nis6nc. Cele aflate, de şi în mare parte noue, sunt cons- 
truite în condiţii rele, unele sunt amenințate de că- 

dere și soliditatea lori compromisă până a inspira temere 

trupelorii ce le locuescii. Iașii, vechea capitală, are tâte 
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de nu se voră lua orabnice măsuri, nu vor mai fi în stare 
„de locuitii chiar în iarna viităre. Acelaşi lucru se pâte 
dice de casărmile din Galaţi și Brăila, căci în cele-lalte 
orașe trupele sunt casernate în clădiri închiriate, cari 
absorbi cea mai mare parte a capitalului budgetului des- 
tinatii clădirilor militare. Jumătatea anului nu s'a: tor- 
minati și acesti capitală ali budgetului sc află sloitt 
prin închirieri şi reparaţii superliciale a clădiriloră ame-- 
nințate de ruină. 

Dacă de la casernarea trupelorii regulate trecemă la | 
„acea a celorii neregulate şi la pichetele de pe îruntarii, 
Săsimi r&ulă și mai întinsă: Cele ce esistăi în Romă. 
nia de dincâce de Milcovii sunt într'o stare deplorabilă ; 
cele de dincolo de Mileovă și mai cu s&mă pe frunta-. 
riile despre Rusia stati ncînființate nici până astăqi ; nisce 
bordec miserabile, așezate la distanțe imense cari facă 
survegherea ilusorie, formeză singurul adăpostii a gră- 
niceriloră, tocmai în locurile unde acestă instituție nouă 
căuta a se introduce, procurândii gardei de fruntarii tâtă 

„comoditatea și depărtândii ori-ce ar fi putulu a-i despusta 
de acâstă sarcină ce li se impunea pentru prima 6ră. 

In fața unori asemenea rele, dou& măsuri importante 
sai luată: 

]. Sa numită o comisie -mixtă de architecți civilă şi 
militari, cari studie clădirile ce esistă ; acesti studii are * 
de scopit a verifica daca clădirile militare sunt esecu- 
tate întocmai după planurile şi dovisurile proiectate, de 
presintă defecte de construcţii, cari compromită esis- 
tența lori, și în fine de a propune mijlâcele de aplicatii 
pentru a asigura soliditatea lorii în momentulă actuală, 
Acestă comisie încă nu şi-a terminati Jucrarea sa. 

2. După studiulă făcută pe fruntariile Rusiei, s'aă de- 
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niceri, precum și acele unde sunt a sc face puțuri sait - 
fântâni, căcă este cunoscută lipsa de apă ce esistă în acele 

localităţi. Sati determinată apoi tipuri de pichote de o 

construcţie simplă, solidă și oconomicosă. Aceste cons- 

trucții, a cărorii costii se urcă mai la unt milionă, tre- 
buescii escecutate cât mai în grabă şi e nevoe a se aloca 
pe dată creditulii necesari. 

Aşa dar în privinţa clădiriloră militare, trebuinţele ar- 
matei sunt cele următâre LL 

1. Asigurarea solidităţii și O reparaţie radicală a ca- 
sărmilorii şi clădiriloră militare din Bucuresci, Iași, Galaţi, 

Brăila, ș. ce. 1. | 

2. Construcţii de casarme și oteluri pentru comanda- 
mente și serviciulii intendenţei în fie-care din cele patru 
divisii, teritoriale ale ţărei. 

3. Construcţii de magasii de îmbrăcăminte, deposite 
de arme și magasii de praf în fie-care divisie teritorială. 

Transportarea acestorii obiecte din capitală este tot-d'âuna 
costisitâre, deosebitit de greutăţile ce aduce în servicii, 
nemulțumindii pe dată lipsurile trupelorii, deteriorândi 
obiectele transportate, mai cu sâmă praful de pușcă, 

cartușele, armele ș. ce. ]. 

4. Reparaţia pichetelorii ce esistă și înființarea din notă 
a celorit de pe frontariile Rusiei, | 

Tâte trupele de linie cât și grănicerii s'aă găsitii înar- 
maţi cu pușci ghintuite; unit aprovisionamentit însom- ' 
natii esistă în depositulii de arme. Dorobanţii numai 
posedii arme neghintuite transformate; armătura lori este 
mai tâtă afară din servicită. 

Multe din armele trupelor cât și cele din arsenali, 
de și aduse în anii din urmă şi plătite ca noue, s'a ar&- 
tatii de inspecțiile de înarmare afară din scrvicită şi, cea 
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sai înlocuitii pe dată cu altele bune luate din arsenali. 

Inlocuirea armelorii rele din corpuri și înarmarea gar- 
dei naţionale ameninţă a slei tâtă reserta nâstră de înar- 
mare; e dar de neapărată trebuință a se completa arsena- 

lulă, sai a se cumpăra arme deosebite pentru gardele 

orășenesci. 

Orpanisaţia stabilimentului de artilerie, ast-felt cum 

era până la 1 Martie, împedica desvoltarea și progresulii 

lui; concentrate sub o singură direcţie, nu se puteai di- 
_rigea cu înlesnire și aducea mari complicații în compta- 

bilitate și controli. . 
Varietatea cunoscințelorii celori însărcinaţi cu direc- 

ţia, trebuea neapăratiă să fie unii obstacol la studiulit 

completii. ali fie-cărei ramuri : piroteenie, fabricare de 

arme, de prafii, capse, stupile, ș. e. |. ce împreună com. 
pună stabilimentulii artileriei. | 

Magasiile de materialulă primitivă ce se întrebuinţeză 

în diferite atelieruri, sai găsitii neaprovisionate,: de și 
mare cantitate de lemne tăiate în pădurile mănăstiresc! 
putredcaii mai tâte pe locurile de tăiere. 

Manufactura de arme abia a produsit câte-va pusci de 
luxii, alii cărorii preț calculati devine de necreduti din 
causa lipsei de materialit şi de lucrători necesari. Ta- 
brica 'de prafiă, întâia necesitate a unei armate, a r&masti 
ca când ar fi fostii instalată a doua qi după descoperi- 
rea prafului; sume imense sait cheltuiti pentru stabi- 
limente a cărorii trebuinţă e îndoi6să, şi nică măcari . 
unii banii pentru fabricarea unui productii ce pentru ar- 
mată e totii atâtu de necesarii ca și pânea de tote dilele. 

“Pătrunşi că organisația stabilimenteloriă militare a fostă 
obstacolulii principalii alii avantageloră ce trebue să dea 
armatei, aceste stabilimente ai priniitii o nouă organisaţie. 
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10. — Fie care specialitate: direcţie de artilerie, manufactură 

de arme, pirotecnic, fabrică de praf și-aii dobânditii 

independenţa loră; puse fie-care sub unui şefă directii 

şi independinte de cele-lalte părţi, ele se poti surveghia 

cu eficacitate în lucrare, se poti administra și controla. 

cu înlosnire, şi corespund apoi cu principiulii ecuno- 

mică alu divisiunci muncci. 

Fabrica de prafă a trebuiti mai cu semă a trage tâtă 

atenţiunea; chiarii în budgetulit acestui ani s'a prevă- 

utii o parte din suma necesară reconstrucției ei şi lu- 

crarea este a începe peste câte-va (ile. 

Lomnele tăiate în pădurile mănăstiresci ce zăceaii în 

putrediciune, s'aă esaminatii de 6meni speciali; sati alesi 

cele ce se mai poti întrebuința pentru construcții, res- 

tulii e dostinati focului mașinelorii de vapori. Indată ce 

“munca pămîntului va lăsa timpii liberi ţăranilori, se 

va începe transportarea lori în Bucuresci. 

Batalionul de genii nu se deosebea de cele-lalte 

arme decât prin numele s&ă; afară de câte-va luerări 

neînsemnătâre de terasemente, elă nu făcea altii servicii 

decât acela ală unui batalioni de linic. 

S'a căutatii a se da trupelorii de genii o organisaţie 

în timpii de pace analogă cu aceea ce trebue să aibă în 

timpii de resbeli ; sa organisatii pe companii. Din 4 

companii, una formâză pontonierii, trupe ce lipsiait cu 

totulii şi fără de care o armată în campanie nu pote face 

nică unii mari. | | | 

In budgeli sa prevădutii crearea unui material de 

poduri a căruia construcție proiectată va începe îndată 

dupe sosirea lemnolori tăiate din pădurile mănăstiresci. 

Cele-lalte trei companii de săpători, de şi serviciulti 

garnisonci nu le permite în destulii a se aplica şeslelorii 

speciale trupelorii de genii, cu tâte acestea începi deja 
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10. —. confecţionarea gabionajeloră, facerea tranșeurilorii ș. c. |. 

„Pentru trupele de genii este de prima necesitate în- 

fiinţarea unui arsenal de genii. cu materialulii trebuin-. | 

ciosil. | 

Deosebit de tunurile vechi neghintuite, armafa po- 

sedă tunuri ghintuite de dou& modele: unele fabricate 

în Franţa, sunt întocmai după modelulă francesă, altele 

aduse din Belgia s'a depusii în arsenali, avendiă înăl-.. 

țătorii lori neașezaţi la construcţia lori. Sosirea unelte- 

lori comandate a întârziatii până acum așezarea aces- 

Materialulii în. trăsuri destulă este de completii, a 

fostii însă răă confecţionată; trăsuri nici de ună ani în 

serviciii ai trebuință de reparaţii. Aceste reparaţii ait în- 

ceputii a se esecuta şi se facii treptatii pe câte o baterie. 

Furgânele de transportii ale trenului sunt în mare 

parte afară din servicii ; câte-va erai construite în anulii 

trecută ; o lipsă însemnată esistă din causa nenumăra- 

teloră transporturi ce sunt de făcutii, transporturi cău- 

tate prin lipsa magasiilorii și a depouriloră divisiunilorit 

teritoriale. | 

Construcţia de furgâne noue sa pusii în lucrare. 

Una din moștenivile cele mai ruinătâre lăsate de gu- 

vermnulii trecuti, este fonderia de la Tirgoviște, coman- 

“dată în străinătate fără nici uni dovisă sai proiectit 

prealabilă; mai tâte mașinele se aflaă aduse și construc- 

țiile în parte clădite. 

Costulii atâtorii mașini cât și clădiri, neplătite nică până 

astăi, se urcă la mai multe miliâne și creditele estra- 

ordinare ce se aloeaă sati anulati de Camera prece- 

dentă. Iată în ce situaţie se află Ministeriulti de resbelă 

în acestă cestie, | | 

Fundarea acestui stabiliment e de o trebuință îndo- 
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în țeră, în lipsă de materie primi: 

tivă, a cărei importii se pâte popri, este a încerca aceiași 
greutate ca când amă aduce tunuri din străinătate. In 
lipsă de lucrători se vorit încerca cele mai mari dificul- 
tăţă în lucrare, şi chiar aceste dificultăți învins6, preţul 
unui tunii fabricat la noi va fi de dece ori mai mare 
decât daca ami cumpăra aiurea. Presupuindă tâte aceste 
obiecţii nefundate, fabrica în stare de a lucra chiar ast- 
felti ca produsele.ei să fio de valârea celoră ce amti im- 

porta din străinătate, ea va fi condamnată a sta în ne- 
lucrare cel multi după doi ani, căci după acesti timpi 
că ar produce mai multi decât amă pute întrebuința 

în dece. In finc, înlăturândii chiar și acestă obiecţic, a 
crea la noi o fonderie de tunuri de bronzii, pe când tote 
statele începi a înlocui materialulii lori prin tunuri de 
oțeli topitii, este a debuta și a începe a fabrica cea ce 
cele-lalte puteri recunoseii de răi. 

Cu tâte aceste inconveniente recunoscute acum de Mi- 
„ nisteriul de resbelii, construcţia acestei fonderii trebue 

să so urmeze; mașinele fiindii comandate și aduse, cons- 
trucţiile î incepute, a renunța acum este a perde mai multi 

„ decât s'ar popri continuarea «i. 
IE dar de neapărată trebuință a se preved6 în acestii 

anti, și creditele cu care să se plătescă acesti stabilimenti. 
Două măsuri însemnate ati procurată în anii trecuți | 

fondurile cu care sa plătită o parte din armele și tu- 
nurile aduse din străinătate: 

]. Ofrande de bani prin subseripţiuni pentru cump&- 
rare de tunuri. 

2. Impărțirea, armeloră neghintuite comuneloriă care 

le-ati plătită din cutiile sătesei, 

Celii mai mare desordini s'a găsitii în privința aces- 
toră sume în cele mai multe districte; sume adunate 

    — 31 —  



. 1866 

  

st.v, st.n. 

28 Aprilie 
Maiii 10. — şi netrimise completă, în altele sume înstrăinate sati 

subscrise şi neadunate încă 

O parte din bani se află la Ministeriuli de resbelă, 

altă parte la cel de finance, la Ministeriulă de interne 

și în fine chiar pe la districte; nici o măsură de control 

luată, nici o disposiţie pentru intrarea acestori bani. în 
budgetulă Statului. | 

Indată după cercetarea acestei chestii s'aă luatii in- - 
formaţii dupe la toți prefecţii, s'aii ordonati strîngerea 

sumelorit neadunate încă, urmărirea celor ce aă înstr&i- 

nati banii și în fine s'a dispusi intrarea baniloră r&- 

mași astădi disponibili, în budgetulă armatei la capito- 

lulă. inarmărci. 

Fabricarea prafului e uni monopoli ali Statului, vîn- 
darea lui se făcea de Ministeriulii de resbelii la câți-va 
comercianți, cari singuri puteai îndeplini tormalităţile ce- 
rute de garanţie ete.; aceștia apoi făceat vîndarea în a- 
menunte, | 

Pentru. ca ori-cine să-și pâtă procura, pratulă cu înles- 
nire și în orice localitate s'ar afla, pentru a răspândi 
întrebuințarea prafului şi a mări ast-felii beneficiulă ce 
face Statul din vîndarea lui, s'a dispusi acum ca Mi- 

nistoriulii de finance prin agenţii perceptori ai contribu- 

țiilorii să facă vîndarea în tâtă țara; unit reglementi în 
acestă privință se elaborâză acum. | 

Importarea armeloră de luxii sai de vânatii cra su- 

pusă la o mulţime de formalități împedecătâre comer- 

ciului, abusuri de toti felulii se comiteati în astă privință 

fără, cu tote acestea, ase pute ţină vr'unii controlii de 

armele importate. Pentru a evita asemenea. inconveni- 

ente s'a lăsati liberă importarea ori-cărei arme, afară de 

armele de resbelă ; o simplă declaraţie a comerciantului 

e tâtă formalitatea de împlinitii. La casă de îndoială şi 
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10. — când declaraţia ar fi falsă, comerciantulii este supusii 
unci amende însemnate, 

Respândită pe la punturile frontărici de pe Dunăre, ma- 
terialulii flotilei se compunea în mare parte de bărci 
afară din servicii. 

Unii bastimentă cu vaporii e comandati la Linţ încă 
din anulă trecută; cu suma cheltuită și de cheltuiti cu 
acestă bastimentii sar fi pututii mai bine înlocui ma- 
terialulă cu bărci, şalupe cte. pentru păzirea Dunărci. 

Unii atelier ali flotilei ce sc află la Brăila, după ce 
se va termina organisarea lui, va începe pe dată cons- 
trucţiile necesare flotilei și picheteloră de pe Dunăre. 

„ Până în anulă trecutii, materialulii pompierilorii se 
compunea din pompe vechi tâte în neputinţă de a mai 
servi; materialulă celă noii adusă din Franţa n'a putută 
înlocui pe celii vechii, căci celă adusti, neputându-se tiri 
decât cu brațe, nu e conformiă organisaţiei pompieri- 
lorii noștri, și mai puţină încă cu trebuințele orașului ; : 
distanţele fiindă mari și numărultă posturilori de pom- 
pieri, neputându-se mări fără a mări și efectivul lori, 
precum şi a crea o mulţime de clădiri mici, s'a dis- 
pusi îndată transformarea materialului adusă. ast-felă ca 
să i se potă înhăma cai, lipsa de fonduri a împedeeati 
începerea acestei lucrări. 

După cesecutarea acestei transformări, materialului ce- 
lui vechii i se va face o reparaţie radicală și se va tră- 
mite pompicriloră din Iași. | 

In cca ce privesce comptabilitatea centrală, credite în- 
semnate în sumă de peste 15 milione a fostii deschise 
contra disposiţiilorii legci com ptabilităţei ce sati respinst 
de fosta Adunare, după cum este cunoscutii, iară comp- 
turile eserciţiului anilorii 1863 și 1864 ce se aflati nc- 
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10. — încheiate s'aii și înaintată Ministeriului de finance spre a 

se supune onor. Adunări cu cele generale. 

Trecândi la comptabilitatea corpurilorii și diferitelori 

servicii speciale; pe V'oparte precipitata întroducere încă 

de la începuti a noului sistemii de comptabilitate, fără a 

sc lăsa comptabililoriă timpulii necesară spre a-lă studia, 

după cum se urmeză în tote părţile în casuri de adop- 

tări de sisteme noue; iar pe de alta, lipsa reglementeloră 

trebuinci6se tuturoră serviciurilorii, căci cele esistente 

sunt impracticabile în cele mai multe din părţile loră, 

a fostii unulit din causele principale care a adusi cea 

mai mare confusiune în comptabilitate. Sai luată grabnice 

disposiţii atâtii spre modificarea acestora cum și intro- 

ducerea celori ce mai lipsescii spre a put ajunge nu 

numai la o comptabilitate regulată, dar şi la unii control 

mai eficace în privinţa tondurilorii, conformă disposiţii- 

lorit legei comptabilităței generale. 

Pe lângă cele-lalte mari ocupaţiuni politice și naţionale 

ce avea acesti guvernii, Cultele și Instrucţiunea publică 

nai atrasii mai puţină atenţiunea lui. 

Biserica și școla sunt de bună sâmă organe putini 

pentru triumfulă binelui, alti dreptului, alti adevărului 

și în deosebi ali Românismului. Biserica și sedla sunt al- - 

tare sânte la cari împărtășirea cu taina cuvântului schimbă 

pe omulit întunericului în bărbatulit luminei, pe omulii 

pămîntului și ali egoismului în omuli cerurilorii şi ali 

devotamentului. Biserica şi ședla, iacă în ce stare le-a 

găsitii revoluțiunea română dela 11/,, Lebruariii. 

Sub sânta aripă a bisericei se adumbria altă-dată toti 

ce era mare, generosi și românii. Independenţa Bise- 

rieci cra scutul independenţei și dreptăţii cetățenului ; 

precum gloria cetăţenului era gloria lui Dumnedeii, că- 

ruia eroii patriei nostre rădicară atâtea altare, pe câte 
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10. — victorii repurtară. In timpii de cădere, de dureri și de 
doliii, Biserica nâstră fu nu numat altarultă lui Christi, 
dar și ali dreptăţii și ali naţionalităţi. Domnii răi şi des- 
poţi, şi mai apoi chiarit oştiri de invasiune n'ati cutezatii 
să pună o mână sacrilege asupra acelui altarit sântii ; 
dar ceca-ce dinșii n'a cutezatii, a împlinită regimuli 
din urmă, căruia iua de 1/, Februarie a pusi sfirşiti. 
Acel regimă e sciuti de toți ce a făcută din sânta 

independenţă a bisericei nostre. Cu legea pentru sinodii, 
elii a loviti credința străbună ; cu legea de asimilare a 
capilorii bisericei române cu funcționari ordinari ai Sta- 
tului, cu legea care hotăresce ca ci să nu mai fie aleşi 
ca în trecută, ci numiți şi scoși după bunulă placă ali 
Domnitorului, s'a sdruncinată adânci altaruli, s'a sdro- 
bită în elă asilulă vechii ală independenței cetăţenesci, 
sa închisii, se pare pentru totii-d'a-una, lista Mitropoli- 
țilorăi cetăţeni români ca Grigore, Dositeiti, Iacobi Sta- 
mati, Veniamint. 

Guvernulii dela ::/,, Pebruarie a făcutii din acestă tristă 
perspectivă ce regimulă trecută lăsă bisericei române una 
din primele sale preocupări. Proicetuli de lege pentru a 
înapoia Bisericei marea sa misiune divină şi română e 
deja pe biuroulă onor. Cameri; rămâne sarcina cea mare 
d'a reda definitivi bisericei române rolulă civilisatorii și 
națională ce a avutii și care i-se cuvine a-lă păstra. 

Totă Camerei române este lăsată misiunea, de o po- 
trivă mare şi sântă, d'a împăca umbrele mâhnite ale atâ- 
toră sublimi dănuitori şi înzestrători ai Disericei. O rea in- 
terpretare de către rogimulă trecutii, a vorbei secularisare, 
nu numai a sfâșiatii, fără înfiorare, testamentele, cuvîn- 
tulii ultimă și sântă ală celorii ce muriră , dar încă a 
desecatii prin acestă faptă din inima română avutula 
simţii de altă dată pentru faceri de bine. Fără a deprinde 
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"10. — mai întâi pe Români să consacre aiurea averea ce în 

trecuti ar fi dato bisericelorii, pentru fapte bune, legea 

de secularisare, răi înțelesă, a disii gencrosității româ- 

no: — Nu mai da nimica la biserică, căci averea ce le 

încredi pentru fapte bune va servi unoră guverne pen- 

tru cheltucli ruinătâre și delapidări. | | 

- timpă ca acestă neînțeleptă, nedreptă și chiar ne- 

morală interpretare a vorbei seculavisare de averi 1nănăs- 

tivesci, să înceteze. E timpii ca Statulii să rodea facerilorii 

de bine, sedleloră, vechiulii lori capitală materiali, în: 

credințată de străbuni îngrijirii bisericei. Binecuvîntările 

acelorit sânte umbre vorii umple mai bine lădile Sta- 

tului, de cum le-a pututii umpl6 nepăsătârea sfâșiere a 

voinței lorii de pe urmă. Ac6stă reînturnare a averilor 

clericale, nu în mânile câtorii-va călugări, — acesta ni- 

meni n'o cere,— ci la adevărata lori menire, la scoli și 

iar la scoli, ca prima dintre bine-faceri,— va redeschide 

porta generosităţii române, pe care vorit mai intra, ca 

în timpii trecuţi de pietate și glorie, şi alți noi înzes- 

trători ai instituţiuniloră publice; căci se va fi dati asi- 

gurarea dorită de cei ce testtză, că voinţa lorii va fi: lege, 

legea cca mai mare din legi, legea înaintea căreia se în- 

chină până și marea și ncțărmurita putere legiuitâre a 

Ţerei: Adunarea ! 

D'o cam dată, până să se pâtă organisa o cassă spe- 

cială din averile clerului destinate la scoli şi facoră de 

bine, Guvernul caută să mai aducă măcar unele îm- 

bunttățiri materiale pe la mănăstiri și biserici. Cele mai 

multe din aceste monumente ale glorici sati pictăţii stră- 

bune cadi în ruină, dela unele n'a remasii nici piatră 

pe piatră, și la multe lucrările de restaurare întreprinse 

cu câți-va ani în urmă, staă neisprăvite cu perderea ma- 

terialului adunată și a ziduriloră descoperite. Ruină și 

    — 36 —  



1866 
  

st.v 
28 Aprilie 

Maiii 

st. n. 

10. — nedreptate! Budgetulă cultelorii, după cum era alcătuitit 
de regimul trecutii abia lasă monahilorii și monahiilorii 
de la mănăstiri, cu ce să nu moră de fome. Sunt mă- 
năstiră cărora li se dedea: câte 8—12 parale de întreţi- 
nere pe qi de monahii! — Prin noulă budgetă ali Mi- 
nisteriului de culte se rădică suma acâsta la ună lcă. 

Când Statulii este spoliatorii și nedrept, individij şi 
ci, numai să potă, vori fi spoliatori şi nedrepți. 

Pe când regimulă trecutii deturna de la voinţa stră- 
bună averile donate la biserici și mănăstiri, Şefulă Sta- 
tului, și după elă toți câți ati pututii, deturnai din acele 
averi în chiar profitulă lori particulari, Ministeriulti de 
la 21/24 Februariti şi-a făcutii și îşi va face datoria de a 
urmări reîntârecrea către Statii a moșiiloră, proprietăţi- 
lori, mobileloră și immobilelorii răpite cu diverse pretexte 
şi numiri sub regimulii trecuti. Justiţia, Ia. care guver- 
nulă va face apelii la trebuinţă, și la care a și începutii 
a face, va dovedi ţărci că ea este! Și în ajutorul jus- 
tiţică vorii veni tote îmulţitele comisiuni de anchetă, com- 
puse din bărbaţii eci mai onorabili ce avemi, pentru a 
constata înstrăinările, furăturile, risipirile de totii folulii 
ce publiculii le cunâsce și cari abia at începutii a se 
semnala atenţiunci guvernului de la 117.3 Februariiă. 

«Să mu scie stânga ta ceca ce face drepta ta.» Acesti 
preceptii creștinescii era. în adevării aplicată într'unti în- 
țelesi personală, sul regimul trecută, când era vorba 
da împărți acei 800.090 lei trecuți în budgetuli Statu- 
lui pentru mile. Avea parte de la aceste mile cine putea, 
și putea nu numai cine era în adovări bătrâni, betegi, 
lipsitit de pâne dilnică, încongiurată de mulţi copii săr- 
mani; dară mai de multe ori puteai cei cari aveati, pu- 
teau individi trăindă din mijlece proprii suficiente şi une- 
ori chiar cei cari trăiau din mijlâce neavuabile. In ade- 
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10. — vări nu scia stânga, nu scia nimeni cea ce se făcea cu 

acci 800.000 lei din cassa Statului. 

Ministrul cultelorii și ală instrucţiunci publice, spre 

a curma abusurile învederate ce se comiteai la înserie- 

rea la mile, a împărţitii capitalulă mileloră pe primă- 

riile din eră și le-a datii facultatea a revede tâte lis- 
tele vechi, a șterge din ele pe toţi acei ce nu merită 

ajutorii și a inscrie la aceste ajutore pe adevărații săraci. 

Seiţi, Domni Deputaţi, prin câte fase, şi putemă dice 

prin câte greșeli s'a strecuratii până acum o cestiune 

mare, cestiunea mănăstirilorii închinate. Guvernulii de 

la 11/23 Februariă a găsitit tote milionele ce a fosti vo- 
tatii Camera, cheltuite de fostuli guvern în altă tre- 
buinţă; noul fondii votată de Adunarea trecută a fosti 
făcută ast-felii, în cât să aducă numai o pagubă însem- 

nată Statului, şi în realitate n'a fostit decât o ilusiune, 

și cestiunea a rămasă întru tâte neresolvată. Guvernului 

actuală, silitii a se ocupa pe deplinii cu cestiunea po- 

litică ce privea d'a dreptul a nostră naţionalitate , în- 

țelegeți că i-a fostit din mai multe punturi de privire 

peste putinţă a o tracta și aduce la capătă astădi și acestă 

mare afacere. 

Tabloulii instrucţiunei publice nu este cu multi mai su- 
ridătorii decât ali culteloră. Daca vorbindă de școli nu pu- 
temi nega progrese realisate în cantitate, n'amii pute însă 
afirma că sa făcutii Gre-care progresă şi prin calitate. 
Câte-va sute de școli ndue rurale, urbane şi secundare 
sai deschisă în anul încetatii; dar acestea sunt departe 
d'a fi îndestulată trebuința. Din preste trei mii de co- 
mune rurale, abia 1.300 ai școli; dar ce școli, în ce ca: 
litate! A av6 scoli va să dică a av6 uni ce complesti, 
este a ave locală pentru șeolă, este a av6 şcolari pentru 
locali, este a av6 cărţi pentru şcolari și în fine învățători. 

    — 38 —  



1866 
  

28 Aprilie 
Maiu 

st.n. 

10. — A av6 numai una din acoste, nu este a ave șe6lă. 
Fostati școli cari să le aibă pe tâte? Răspunsul tristi 
dar adevărată este: Nu. 

Șeola e ca și biserica, ca are nevoe de locali proprii 
ală săi, sub pedepsa d'a fi împedecată alt-felă desvolta- 
rea pedagogică, didactică şi alesii igienică. In mod ab- 
solutu se pote dice că mai nici una din ședlele nâstre 
nu are localii propriii. Cea ce se chiamă locali de şcălă 
în comunele rurale, este în genere o misorabilă șură, în 
care zăpada şi plâia străbatii, dar în care nu stribate 
și lumina; în care vântulii suflă, dar în care aerulii se 
conrupe, când sunt adunați şcolarii; în care umezăla 
curge pe pereți şi infiltră în corpulă școlarului nesănă- . 
tatea,! 

Cea ce se chiamă locale de licee și şcoli secundare, sunt 
nisce case private sai cumptrate de la privaţi, în cară 
nu sunt sale de dormitorii nici de clase, ci nisco mici 
odă! unde se respiră infecţiunea şi mârtea. Iată starea 
igienică a Ședlei de fete și a liceului St. Sava, cele mai 
vechi ce avemii în ţeră, așa cum o raporteză testualii 
comisiunea medicală, însărcinată cu inspeeţiunea igienică 
a acelei şcoli: 

«La 15 și 16 Aprilie curentii, subsemnaţii revisuindi 
«internatul, Lai găsitii în condițiuni puţinii favorabile: 
«curtea nepavată, împrejurare care reduce la ună mini- 
«mum singura mișcare musculară care ar puts înlocui 
ceserciţiulă gimnastică până la ună punctii Gre care; sa- 
«lele pentru prelecţiuni umede ; dormitorele cu desăvâr- 
«şive insuficiente şi spaţiulii lori abia încăpători pentru 
«jumătate din numărul elevilor cari le ocupă. 

«Cea ce se numesce infirmerie este o cameră umedă, 
«lipsită de lumina directă, abia încăpătâre pentru doi hol- 
«navi, tără de infirmieri; care nu posedă nici obiectele 
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«stabilimentit, nici măcar o mescidră care să se pună 

«lângă pată, unii scaunii, unit pahară, unii lighianii. .. . » 

Tacă acum și raportulă relativă la școla centrală de 

fete: A 

«Inspectândi institutului centrali de fete, amii vădutii 

«și constatatii cu durere, că în cca ce privesce partea ma- 

«terială este imposibilii a lăsa acestă institutii în starea 

«de acum; . 

«Numărulă de 100 eleve fiindi astăqi forte mare în ra- 

«portii cu localulă, face ca în fie-care cameră să fie patu- 

«rile forte dese, în cât, atâtii din punctulii de vedere igie- 

«nică cât și alui bunci cuviinţe, nu se pote tolera ase- 

«menea stare de lucruri.» 

„Ce putea face Ministeriulii de la 1:/,, Februariii în scur- 

tului timpi ce trecu, fără de mijlâce financiare și în fața. 

unei asemenea stări de lucruri ? [li a făcută ce putea. 

Ministeriulii instrucțiunei publice a adresati uni apeliă 

căldurosii propriotarilori, arendașilorii şi primarilorit din 

comunele rurale; pe toţi, în numele Patrici şi chiar ali 

intereselorti lorii bine înţelese, i-a îndemnatii a contribui 

la edificarea de locale de şcolă. In vedere apoi că asc- 

menea locale se speră că la tomnă se voriă afla gata, Mi- 

nisteriulii instrucțiunei publice a trecuti în budgetuliă 

stii pe 1866 înfiinţarea unci mari școli pedagogice pri- 

mare în Bucurescă, unde să potă ave mai cu lesnire con- 

cursului Juminiloră tuturoră profesorilorii celorii mai 

buni. Câte-va sute de învăţători noi, mai bine pregătiți 

în acestă școlă, vorit forma primulii batalionii sacru ali 

luminei și ali luptei pentru reorganisarea şedleloriă pri- 

mare, 

Dispunândui de locale rele de şcâlă, dacă învăţătura 

publică încă a mai recșitii a aduna pe ici colea o ju- 
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10. — nime gencrâsă și sotâsă de lumină, a fostii numai mul- 
țumită zelului și patriotismului unora dintre profesori. 
Sunt, nu se pote nega, câţi-va şi din acești apostoli aj 
civilisaţiunci şi ai românismului, cari nu sunt tocmai la 
înălţimea chemării şi cari mai adesea, cu nerespectuli 
legii, s'aii ureatit pe catodrele publice ; legea pote curăţi 

„staulele lui Augias, dar pentru ca legea să facă acesta, 
trebue să fie o lego în adevării a libertăţei şi a luminci, 
iar nu legea proibiţiunei luminci, care ar veni de aiu- 
rea decât de la guvernii, legca proibitivă înv&țăturei care 
mar fi brevetată de la cuvenit ...... Și legea ac- 
tuală a instrucţiunci publice, cu tâte marele principii ce 
cuprinde: obligativitatea şi gratuitatea instrucțiunci pu- 
blice, nu este mai puţinii o lege, care regulamenteză, 
până la ucidere, libertatea de învățămînti, care, sub'pre- 
testii că garantâză independenţa instrucţiunii publice de 
fluctuaţiunile politice, o pune sub tutela indirectă a Mi. 
nistrului, prin intermediuli unui consilii permanenti, 
compusii, numiti și destituită totii de Ministru; care u- 
cide tâtă iniţiativa și inteligența din provincie, în inte- 
resulă unei centralisări mascate cu termenele falsă in- 
texpretate de unitate în invăţămîntă ; . . . care în fine 
a fostii declarată de neaplicabilă de către chiar regimul 
ce a făcuto și a promulgato. Ali actualei adunări na- 
ționale, va fi dară acestă meriti, de a asigura luminci 
şi culturei naţionale adevăratele chezăşii, modificândă 
cea ce legea are de neaplicabilă, sati de aplicabilă numai 
cu paguba libertăţci și a descentralisărei, bine înțelesă, 
a administraţiunei învățămîntului. 

Acestei viitâre legi, de care guvernul se și ocupă 
astădi, va fi lăsată marea misiune a face din șc6lele ro. 
mâne, acea ce n'ar fi trebuitii nici o dată să lipsescă 
d'a fi: focarele naţionale, unde să se apringă inima ju- 
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10. — nimei de sântulă foci alti naţionalităţei și să iea lumina 
ncinsorată a sciinței; locarele în care să se arză atâtea 
aplicări fatale ale unei prime educaţiuni casnice, sâti mai 
bine ale lipsei de educaţiune casnică a primilor ani. 

Când şeslele nostre voră fi acele focare, ele voră în 

ceta lesne d'a [i cea ce sunt astăqi: pepiniere de candi 

dați la budgetulă statului; ele vori fi din contra pepi- 
niere de adevărați cetățeni Români, cari nu voră vede 
în funcțiune numai ună mijlocii de traii, ci uni mijlocă 

d'a servi și d'a face gloria ţărei lori. 

In vedere cu acestii scopă ali șcâlei, Ministeriult in- 
strucțiunei publice a trecuti deja în proicetult săi de 
budgetii pe 1866 unele din mijlâcele materiale necesare. 
In vedere cu acesti scopă însă ar trebui ca cu o di 
mai nainte să se înființeze în tâte părţile şcoli de me- 
serii, școli de agricultură . . . spre a se da activităței 
române o direcţiune alta decât acea fatală cc s'a primitii 
până astădi, cu puţine escepţiuni, în tâte șcâlele nâstre. 

Totă în vedere cu adevăratele scopuri ale învățămîn- 
tului secundară și superioră și spre a da șc6leloră tâte 
garanţiile, că chiar şi la carierele publice se vorii prefera 
pe viitorii numai capacitatea și meritele, Ministeriulii 
instrucţiunei publice a pregătitii și urmeză a supune Adu- 
nărei legea organică de admisibilitate la funcțiunile Sta- 
tului. Acestă lege va pune capătii arbitrariului şi nepo- 
tismului şi va fi unii înderini mai multi la cultivarea 
minţei și la înnobilirea inimei, prin frecuentarea șcâlelorti. 

Lucrarea bine făcătâre a ședlelori direse de o lege 
bună, va fi secundată în viitori în ună modă fârte ac- 
tiv și de diversele instituţiuni, cari atât de puternici 
contribuescii la cultura publică, precum sunt șcâlele de 
bele-arte, de pictură și de musică, bibliotecele, muse- 
ele ş. c. |. 
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10. — Ministeriulă de la /,, Pebruariă a găsită şeolele de 
musică în completă disoluţiune. Guvernul și camera 
trecută considerau musica ca unii ce de luxi, pe când 
ea, ca tote artele, e doveditii că este celii mai elicace 
şi prin urmare celii mai neapărat mijlocii de înnobilare, 
de cultivare a inimei. Din acestă punctii de vedere ȘC6- 
lele de musică ai fostă, pe cât s'a putut, readuse în 
starea după regulamentele ce le privesc. 

Cultura publică nu puţini se folosesce de la diver- 
sele cursuri și conferinţe publice gratuite ce se întro- 
duseră cu succesii şi la noi, după esemplulii altorit țări; 
și în curendii cursurile publice pentru poporii voră face, 
din cea ce până acum a fosti numai o încercare, o in- 
stituțiune stabilă şi pe deplină binofăcătore. 

La acestă cultură contribuesce multi presa, fie poli- 
tică, fie literară și sciinţifică. Acestă din urmă a găsiti şi 
va găsi în Ministoriulă instrucţiunei publice deapururea 
încuragiarea și sprijinulii meritată. 

O instrucțiune menită de a da mari fructe este şi So- 
cietatea [ilologică decretată de Inalta Locotenenţă şi care 
a fostii salutată cu entusiasmii de ţâra întrâgă și încă 
de toți Românii din provinciele dependente de puteri 
străine. Mulțumită acestei societăți, la care pentru prima 
dată se voră întâlni fraţi politicesce despărțiți de seculi, 
putemii spera a pune în curând uni capătă confusiu- 
nei şi anarchici ce fatalmente urma să esiste în limbă, 
din causa nouelorii trebuințe materiale și morale aduse 
de. civilisare şi mai alesi de nouele codice de legi. 

Dacă a cultiva limba este a cultiva însuși poporuli ; a 
se ocupa de istoria trecutului unui poporii, spre a o sta- 
bili este a cerceta, a afla din acel trecutii însuși viito- 
rulă naționali. Ministeriulă instrucțiunci publice de la 
11/2ş Februariă şi-a purtatii dar atenţiunea şi asupra aces- 
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28 Aprilie 
Mait 10. — tei mari întrebări. Ca punetii de pureedere a lucrărilori 

istorice elii a otărâti lucrări pentru compunerea. unui dic- 
ționarii biograficii și bibliografică alt tuturorit bărbaţi- 
lori. cari, în ţeră și alară din ţeră, în tote limhele și în 
diverși timpi ait serisii ceva despre Români. Mulțumită 
acestui dieţionarii lucrarea istoriei române se va uşura 
pentru toţi și vori [i cu multi înlesnite și lucrările noue 
„de cercetări de documente și scrieri despre Români. La 

acestă lucrare Ministeriulti urmeză a chiăma concursulti 
tuturori istoricilorii noștri de renume din tâte unghiu- 
rile României. 

La 11 Februarii direcțiunea generală a agriculturei, 
a comerciului și a lucrărilorii publice s'a despărţiti de 
Ministeriulu de interne pentru a forma din noă ună Mi- 

nisteriii deosebiti. 

Organisarea diferiteloră servicii a acestui Ministoriti 

sa aflati forte viciosă. 

Imerările în esecutare nu sunt surveghiate cu esac- 
titudinea cerută, pe când o sumă însemnată de bani se 
întrebuinţeză întru întreţinerea unui corpi technici forte 
numerosii, care nu este împărţiti după importanţa lu- 
crăriloră; în cât sunt punturi însemnate, fără surveghe- 
rea necesară, și altele de mai puţină importanță, unde 
inginerii ai puţinii de lucru. Afară de acâsta, aceleași 
pers6ne fiindit îndatorate cu privigherea lucrăriloră și cu 
facerea proiecteloră pentru lucrări noue, resultă o su- 
terință şi pentru unele și pentru altele. 

Nu mai puţinii vici6să este și instituţiunea consiliului 
technicii, însărcinată mai alesi cu esaminarea proiccte- 
lorii. Acestii consiliii nu a contribuiti nici cum ca pro- 
ieotele să fie mai bine studiate şi serviciul mai bine 
organisatii ; din contra, forte multe din cele mai mari 
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Mai 10. — âbatenă de la lege, din cele mai grave greșeli, s'ati tă- 

cutii cu concursulii lui. 

Proiectele greşite, adesea chiar lipsa de proiecte, ati 
produsă o mare perturbaţiune în privegherea esccutării 
și în deconturile lucrărilorii, precum şi o lîngezire în 
controlarea lorii. Sunt lucrări în esecutare, despre cari 
nu se cunâsce nici prețulii total, nici proicetult defi- 
nitivii, saă în a cărora proiecte sati făcutii modificări fârte 

însemnate. 

Este de nevoe ca serviciul techniciă să se organiseze 
ast-felii, încât fie-care lucrare, după importanţa ci, să fie 
supraveghiată de unulă sait mai mulţi impiegaţi technici 
ai diferitelor graduri de servicii ; iar studiele pentru 
lucrările cele nouă să se încredințeze unori anume în- 
gincri, a cărora proiecte se voră esamina de ună consilii, 
care se va întruni în capitală, când lucrările înceteză în 
două luni de iarnă, și care va fi compusii din cci mai 
buni și din cei mai capabili ingineri ce avemiă în Ro- 
mânia. 

Ast-felii .credemii, că cheltuclile personalului vorii fi 
proporţionate cu lucrările și că acestea vorii fi regulatii 
și bine esecutate. ” 

Sistemul de arbitrară, de călcare de legi şi de ex- 
cludere sistematică a corpurilorii Legiuitâre dela irebile 
cele mai însemnate ale țărei, a înmulțită întrunită modă 
înspăimîntătoră iregularităţile. 

Acestă sistemii a compromisii în parte cestiunile cele 
mai mari și mai gingașe, cari privescii lucrările publice. 

Nimeni nu are astădi cea mai mică îndoială, că pen- 
tru România căile ferate sunt unii ce indispensabili, o 
„condiţiune sine quă non pentru întemeierea şi întărirea ci- 
vilisaţiunci și prosperităţei că; cu atâtii mai multi tre- 
buia guvernulă să pună scrupulositatea cea mai mare, 
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10. — pentru ca să ne fie asigurate, și să nu esiste cea mai 
mică bănuială, că asemenea întreprinderi s'aă dati cu 
călcarea formeloră prescrise de lege. Din neobservarea 
acestei linii de purtare, acestă cestiune importantă s'a 
pusi în pericolii, şi cestiunea construcțiunii căiei ferate 
de la Bucuresci la Giurgiu este supusă la noue esitaţiuni 
și așteptări, lăsând a dice, că suntem ameninţaţi de 
unii noii procesii. Guvernul va presinta Adunării întru 
acesta unii proiectii de lege pentru a asigura acestă lu- 

“crare importantă. 

„Calea ferată a Siretului s'a început a se construi de 
către concesionari la termenulii prescrisii. Sprijinindu-se 
însă pe împrejurările politice în cari ne aflămi, conce- 
sionarii ai opritii lucrările. Guvernul se va îngriji a 
determina acâstă situaţiune prin calea indicată de con- 
cesiune. 

Necesitatea de podui pe riurile cele mai principale, 

prin cari să se asigure comunicațiunca în ori-ce timpă 

ali anului, este forte simțită. Guvernulii trecuti a acor- 
dati unei companii concesiunea construcțiunei a 19 po- 
duri de feră, din cari unele sunt în lucrare. Cată însă 
să mărturisimii, că acestă concesiune s'a dati fără să se 
fi făcutii studii prealabile pentru fie-care podu și fără să 
fi întrebuințatii privegherea acea neapărată şi scrupulâsă 

la o lucrare de așa mare importanţă. Guvernuli a rân- 
duitii o -comisiune, care să cerceteze lucrarea acestorii 

poduri ; şi sc vorii lua măsurile cele mai eficace, pentru 

ca țera să profite în adevără de cheltuelele ce face în 
acestă privire. 

Multe lucrări pentru construcțiuni de șosele și pentru 

luzrări de artă, s'aii dată în întreprindere fără studii prea- 

labile și fără licitațiune ; sume de bani însemnate s'aă 

și cheltuită pentru asemenea contracte illegale. Guver- 
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10. — nulă a anulatii mai multe din ele şi va mat anula pe 
acele, cari sunt de asemenea categorie. 

Răului însă celii mare va esista mulţi ani ; şi se va 
mai resimţi și în viitorii urmele unei administraţiuni 
fară sistemă, și care avea de ţintă a ascunde adevărulii. 

De vomă asvârli o privire asupra întreţinerei șosele- 
lorii, găsimii o lipsă „totală de plană și de organisare. 
Sume însemnate s'au cheltuită și se cheltucscii pentru 
unele șosele, cari și astădi sunt în rea stare; pentru al- 
tele forte frecuentatii, întreţinerea nu a fostă destuli de 
îngrijită. In genere putemii qice, că şoselele esistente nu 
sunt în starea în care arii trebui să fie, în comparațiune 
cu sacrificiile ce ţera a făcutii pentru acesta. Guvernul 
a pusii să se efectueze sondaje pe tote şoselele, și să 
se facă tablouri despre cătimele de petriști aprovisionate. 
Ast-feli se va constata usura șoseleloriă, şi se voră put6 
face de acum înainte aprovisionările într'unti modii sis- 
tematicii. 

Arbitraruli, reua chibzuire în privirea împărţirei lu- 
crărilorii, nepăsarea întru întrebuinţarea fonduriloră Sta- 
tului, și o neîngrijire culpabilă pentru averea naţională, 
ai luati proporțiuni compromiţătâre pentru eră, mai 
alesii în ultimul ană alti guvernului trecuti. Afară de 
contractele ilegale, ce sai desființată și mai sunt a se 
desfiinţa, s'a legată lucrările publice pe mai mulți ani 
prin contracte, tăcute după forme, însă onerse pentru ' 
Statii, fără a se lua în băgare de s6mă, dacă budeetulii 3 > ) 

“Statului permitea a se face acele cheltucli. Aceste con- 
tracte se sue pentru anul 1866 la 20 milisne lei, lă- 
sândii sume însemnate angajate și pentru anii viitori. Lu- 
crările publice sunt dar absorbite pe mai mulţi ani de 
măsuri pripite, adesc-oră greșite și onerâse pentru te- 
sauril, 
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10.—: Guvernulii se ocupă a regularisa acestă posiţiune cri- 
tică, mai alesii în faţă cu mijlâcele financiare, de cari 
dispunemii. 

Ocupaţiunea penibilă şi grea a guvernului este aci, 
constatarea tuturor lucrărilorii și a contractelorii de în- 
tneprinderi publice, cercetarea de-amănuntă a nevoiloră.. - 
de astădi, regularisarea abateriloră cari împovăreză pe 
Ministeriii și producii o lângezire pernici6să serviciului; 
în fine lichidarea genorală a lucrăriloră întreprinse, cu 
arătarea, începutului lori, a faseloră prin cari at trecuti, 
a situaţiunci financiare şi a lucrărilor dese&vârșite, spre 
a se constata o dată moștenirea ce ami luati la 11 fe- 
bruariii. Când acestă lucrare va fi desăverșită, atunci tâte 
se vorii pute pune pe o cale regulată, atunci sc voră 
put6 lua măsuri de îndreptare, și lucrările ce se voră 
face în viitori, vor răscumpăra sacrificiele ce-și im- 
pun contribuabilii într'unii interest de utilitate publică. 

O lucrare de cea mai mare importanţă este asigura- 
rea capitalei de inundaţiuni. Cheltueli însemnate s'a 
făcutii; însă pe de o parte nu esistă nici uni studiă sis- 
tematicii alii întregci lucrări, iar pe de altă parte esistă 
o mulţime de plângeri bine fundate din partea orășeni- 
loră în privirea nesalubrităţii causate orașului prin lu- 

- crările esccutate. Parte din acestea s'ati făcut în privirea 
navigabilităței Dâmboviţei; însă nu se află nici celii mai 
micii studii pentru navigabilitatea Avgeșului dela pun- 
tul -unde acestă rîtt primesce apele Dâmboviţei și până 
în Dunăre, lăsând a dice că în asemenea casă lucrările 
forte costisitore, ce trehuiai esccutate, sunt cu totulii de 

„altă natură, decât acele întreprinse. O comisiune com- 
pusă de mai multe specialități a fostii numită, şi în cu- 
rînd se vori lua măsuri, pentru ca lucrările ce sait 
făcutii şi acele ce sunt a se mai face să-și ajungă la sco- 
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10. — puli lori, care nu pote [i altul decât de a preserva capi- 
tala de inundațiune și de miasmele produse prin ape 
stagnante. 

Navigarea Prutului fiindă de o mare însemnătate pen- 
tru Iași şi judeţele de pe marginea acestui rit, Guver- 
nulă se va ocupa cu facerea proiectelorii necesare pen- 
tru a deveni acesti rii navigabil cât se va pute mai 
în susă. 

“Pentru grădinele din capitală, iar mai alesii pentru 
grădina Cișmegiului, s'a cheltuiti o sumă însemnată de 
bani, nu pentru a îmbunătăți și a înfrumuseța grădina, ci 
pentru a o deteriora. Lucrările privitâre la acestii obicctii 
sau opriti, și se vorii lua măsuri, în armonie cu mij- 
l6cele nâstre financiare, pentru a îndrepta stricăciunile 
şi pentru a pune acâstă grădină iarăși în bună stare. 

Secolele, ce depindă de acestă Ministerii, corespundă 
forte puţină cu scopulii înfiinţărei lori şi cu sacrificiile 
făcute de Statii pentru dinsele. Ele ai fostii până acum 
cu totul fără folosii pentru naţiune. 

Mai alesă secolele agricole ai nevoe de o reformă ra- 
dicală. 

Inv&ţămîntultă agricolti este ast-feli organisati, în cât 
nu are nici unit scopii bine determinată ; iar cultura mo- 
şici Pantelemonului nu a ajunsi încă a da esemple prac- 
tice și resultate bănesci mulțămitâre, pentru a îndemna 
pe agricultori a părăsi o sistemă de cultură înapoiată 
şi a adopta o altă nouă mai conformă cu împrejurările 
de astădi şi eu progresurile sciinței. Până acum guver- 
nulă nu a putut face mai multi, decât a ridica vitele 
Statului, cari se intreţineau cu cheltueli însemnate și 
păgubitore în Bărăgani, și a le aduce la institutulăi de 
la Pantelemoni, fiindi că o esploatare agricolă fără vite 
este zadarnică și esclude ori-ce felii de îmbunătățiri. O 
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10. — comisiune de bărbaţi speciali va esamina cestiunea im- 
v portantă a învețămîntului agricolă, și guvernulă își va 

pune tote silințele lui, pentru ca să avemiă în ţâră insti- 
tuțiuni, cari să serve de modelii agriculturei practice 
și să contribue a da unti.sbori acestui ramii de indus- 
trie, care formâză bogăția de căpetenie a patriei nâstre. 

Sperămii că şedla de arte din Iaşi, prefăcută într'o fa- 
brică de instrumente agricole, va contribui a familiarisa 
pe plugarii noștrii cu instrumente de agricultură mai per- 
fecţionate ; pe când astădi o mică parte din ei, numai 
cu cheltueli însemnate, potii întroduce din străinătate 
chiar instrumentele de cea întâiii necesitate, precum plu- 
guri și orăpi. 

Pepinierele de dudi, arbori forestieră, pomi roditori şi 

garduri vii sai mănţinuti; însă sai redusii cheltuelele 

la mai. multă decât la o a treia parte. În tâmna anului 

acestuia vorii fi saduri pentru a sc răspândi în ţâră. 

Postulă guvernii hotărise a se face în câmpiile Bără- 

ganului din județulă Ialomiţa două puțuri artesiane, prin 

care acele câmpii să devie mal producătâre pentru agri- 
cultură. Cheltuelele pentru săvârșirea acestorii două pu- 
țuă erai fixate la suma de 250.000 Ici. Până acum s'a 
cheltuitit suma de 204.512 lei; şi în loci să fie lucră- 
rile întreprinse la Bărăgană, de abia sait începutii son- 
dagelc la Cotroceni, în care localitate să întrebă cine-va 

de ce cra nevoe de unii puţi artesiană. 
xy Adoptarea sistemului metrică de măsuri şi greutăți era 

forte necesară. Trebuia ca feluritele măsuri și greutăţi 

să dispară din ţeră, şi să se înlocuiască prin sistemulă, 

care tinde a se. generalisa astăqi în Europa. Disposiţiu- 
nil> luate de fostulă. guvernă pentru aplicarea legei de 
măsuri și greutăți au fostă însă cu totul greșite. Sis- 

temulă metricii trebuia. aplicatii. graduali, pentru a de 
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10. — prinde pe fic-care la acâstă schimbare. Guvernulti tre- 

cută însă a vrută să aplice și acestă legiuire cu pripire 

și fără a lua măsuri corespundătore cu scopulii ce și-l 

propunca. Spre acestii slivșitti clii a înehciatii unit con- 

traetii penteu monopolisarea vindării măsurilorii și a greu- 

tățiloră în mânile unci singure persâne, contractii care, 

violândii constituțiunea şi legea comptabilităţei generale, 

era și ruinătoră pentru ţeră, împuindu-i îndatorirea a 

cumpăra în termenit de câte-va luni, cu preţuri esae- 

rate, măsuri și grouiăți pentru o valore minimum de 

371/, milione Ici. Acestit contractii, declaratii de Senatit 

de inconstituţionalii, s'a anulată de guvernă. care va pune 

în studiulă Consiliului de Statii unit proicctă de lege 

pentru aplicarea graduală a sistemului metrică de mă- 

suri şi greutăţi. 

Guvernulii trecuti a avutii intențiunea, ca şi România 

să iea parte la Esposiţiunea universală din Paris. Insă, în 

privirea cheltuclelorii considerabile ce se cereaii şi cară 

se urcă până la suma de 2 milione Iei, şi în privirea 

strîmtorei în care se află tesaurulii, guvernul actualii. 

cu părere de răi a trebuiti să renunțe Ja acestă idee. 

In ţeră-guvernul a luată disposiţiuni pentru ca să 

încurajeze propăşirea agriculturei și a industriei, făcândă 

şi în anulii acesta o esposiţiune orticolă în Bucurescă, 

și două esposiţiuni agricole şi industriale, una în Cra- 

iova iar alta în Focşani, precum și mai multe concursuri 

de pluguri pentru a ajunge la îmbunătăţirea arăturilori 

nâstre. 

Starea financelorii țărei este cunoscută de toți; departe 

de a fi mulțumitâre, ea ne înfățișeză ună tabloii din cele 

mai întristătâre. | 

- In qiua când guvernulă actualii a luată în mână cârma 
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Maii 10. — Statului, s'a ridicată văluiti ce acoperea prăpastia în care 

| eramu amenințați a căd€. Grămădirea deficitelori peste 

delicite și acoperirea lori prin contractare de împrumu- 

tură, cari la renduli lorii prin plată de procente împo- 

voraii budgetulii cheltuelelori în nici o proporţiune cu 

veniturile adevărate ale Statului, trecerea în budgetulti 

venituriloră a unoriă cifre ilusorii și nejustificate, n'ati 

pututii ave altii resultatit decât a îngreuia din anti în 

ani mai multii situațiunea financiară şi a ne conduce în 

fine la punctulit d'a nu mai pute merge înainte. Credi- 

tuli Statului secată cu totulă, tote cassele publice gâle 
și tesaurulii împovorată, afară de daturia fixă, regulată 

prin plată de anuităţi, de-o datorie exigibilă de 55.761.841 

lei, iacă situațiunea n6stră financiară în (iua de 11 Fe- 

bruariii. | 

Datoria exigibilă se compune de: 

Lei 24.018.188,26 în bonuri de tesaurii (datoria flotantă) 

parte ajunse la scadență, parte plăti- 

hile în cursului anului, 

» 15.714.498,17 în bonuri de tesaură pentru: cumpă- 

„rarea tutunului, plătibile în cursul 

anului, atâtii ajunse cât și neajunse 

la scadenţă, 

» 2.700.000,— cauţiunea depusă de concesionarii Băn- 

cei României, 

» 1.329.153,37 datorii contractate în anulu 1865 că- 

tre diferite easse ; şi 

» 12.000.000,— mandate în suferință. 

O sumă de peste 14.000.000, era de plată la momenti 

și din di în di se îmmulţia numărulă bonurilorii, ale că- 

rora termine de plată espira. 

Afară de acâstă datorie exigihilă, tesaurulii publici s'a vă- 

dutii împovoratii în cursulă anului cu următârele sareine: 
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st y. st.n. 

28 Aprilie O | 
Maiii 10. — Lei 10.000.009,-- aproximativii pentru acoperirea chel- 

tuelelorii esercițiului anului 1865, 

cari se mai potii ordonanța până la 

3l Iuliă viitorii; 

3 _ 3.220.996,19 restul de plată din datoriile tesau- 

rului înainte de 1839, precum către 
cassa bencficiului: recruţiloră , către 
cassele comunale, către particulari, de- 

posite şi altele, afară de datoria pen- 

tru emancipați, ale cărci anuități sunt 
| prevădute în budgetulii fic-cărui anti; 

» 23.178.939,— anuităţile diferitelori împrumuturi 

contractate, şi în fine, 
» 139.107.225,33 restulă cheltuelelorii anului, calcu- 

late după prevederile anului 1865 și 

cu scăderea plăţilori efectuate până 

la 1 Februariii. 

Tte acestea împreună însumâză o sarcină asupra te- 
saurului publicii pentru anuli 1566 de Iei 222.267.00.14. 

In contra acestei sarcine și spre acoperirea ei s'a găsitu: 
O. sumă de lci 40.598.960,19 rămășițele din trecuti, 

din care însă, întrobuinţândii tâtă stăruința și luândii m&- 
surile cele mai energice de împlinire, nu putemă spera 
a încassa în cursuli anului mai multi decât maximum, 
o sumă de Ici 20.000.000. 

O sumă calculată cu aproximaţie de Ici 12.000.000 , 
provenită din rămăşiţele arendilori domeniclorii Statu- 
lui, nefiindă încă constatatii scădămîntul cuvenită aren- 
daşilorii. Din acestă sumă putemi admite că se vorii put6 
încassa în cursulii anului până la Ic 8.000.000. 

Productulii din vindarea tutunului cumpărată pentru 
regie, care se pote ovalua în cifra rotundă la lei 20.000.000. 

În fine veniturile budgctare-ale anului curentă, cal- 
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st.v. 

28 Aprilie 
Maiă 

st.n. 

10. -— culate după constatările şi cu deducțiunca încassăriloriă 
făcute până la 11 Februarit, în sumă de lei 122.310.937. 

Peste toti lei 170.310.937. 

Prin urmare anulă 1866 va lăsa ună deficitii de lei 
51.956.065,14, precum resultă din următorulti bilanț: 

Pasivii. 

Bonuri de tesaură ei 24.018.188,%6 

Idem, tutuni » 15.714498,17 
Cauţiunea Băncei » 2.700.000, 
Mandate în suferință »  12.000.000,— 
Datorii către diferite 

casse ,....... » 1.329.153,39 

  

Anuităţi şi anume: 

Imprumutul Stern lei  5.523.480,-— 

Drum. de feri Giurgiu » 4.456.620,— 

Poduri de feri ... » 3.896.939, — 
Impr. de 93 milisne »  9.300.000,— 

Cheltueli neordonanțate din trecuti . . 
  

Restulii datoriiloră din 1859 ...... 
Cheltuelele budgetului după prevederile 

anului 1865... . lei 135.433.281,— 
Se scadii plăţile făcute »  5.326.055,07 

55.761.841,02 

23.176.939, — 
10.000.000, — 
3.220.996,19 

130.107.225,33 
  

Activă. 

Remășiţele din trecuti în suma de lei 
40.598.960,19...... 

Rămăşiţele din arendi evaluate la lei 
12.000.000 din cari... ...,..., 

252.267.002,14 

20.000.000,— 

8.000.000,— 
20.000.000,— 
48.000.000,— 
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Reportii . . . 48.000.000,— 
29 Aprilie 

  

Maiă 10. — Veniturile budgetare după constatări 
lei... aaa au + 1268.813.682 

Se scadă încassări. . ... . . 4.503.745 122.310.937,— 

170.310.937,— 
Lipsescii spre acoperire ....,.... 51.956.065,14 

222.267.002,14 
La Pasivă putemă adăoga, ca de ordine, suma de lci 

20.937.718 cheltuiţi în anulă 1865 de guvernulii trecuti 
din imprumutul Stern, fără autorisaţiune legală. Pe de 
altă parte avemii a trece la activi, iarăși ca de ordine, 
suma de lei 28.499.221 cheltuelele făcute cu oștirile de 
ocupaţiune (armată austriacă şi rusă) după constatările 
controlului. 

In faţa acestei situaţiuni a financelorii țercă, guvernul 
a credutii de trebuință a face o minuţiosă esaminare a 
diferitelorii ramuri ce compuni administrarea financiară, 
spre a cunosce causele ce ai adusii starea deplorabilă 
în care sa găsitii tesaurult publici, și a lua măsurile 
necesare pentru întimpinarea răului. 

Resultatulii acestei procedări s'arată prin cele ce ur- 
m6ză : 

Causele ce ati adusi datoria flotantă la cifra de lei 
24.018.188, arătată mai susti, sunt acestea: 

Ministeriulii de finance pentru întâia ră a fostii au- 
torisatii în anul 1862 prin legea de la 5 Martie acelt 
anii, a contracta împrumuturi provisorii prin emitere de 
bonuri de tesaură asupra unui credită de dobândi de 
400.000 lei ; cu condiţiune ca orl-ce împrumută să se 
facă după o prealabilă autorisare a Consiliului de Mi: 
nistri. 

Pe temeiul acestei legi, Ministeriulă a contractat în 

    — 55 —  



1866 

  

st. v. 

28 Aprilie 
Maiă 

st.n. 

10. — cursulti acelui ană împrumuturi, ale căroră procente va- 
riate aii trecută cu 26.0C0 Iei peste creditul afectati 
pentru acesta și ai Jăsatii în sarcina anului 1863 o da- 
torie în bonuri de tesauri pentru ună capitalii de lei 
6.168.435. | 

In anulti 1863 s'a acordati unt creditii pentru ser- 
viciul dorobanţilorii la datoria flotantă de Iei 600.000 
și Ministeriulă a contractatii împrumuturi ale căroră pro- 
cente aii trecuti cu lei 99.353 peste creditului acordati ; 
a lăsatii însă în sarcina anului 1864 o datorie numai de 
lei 4.210.213 adică cu dout miliâne mai mică decât acea 
ce venise în sarcina sa din anuli 1862. 

Pentru anulii 1864 s'a acordati unt credit de do- 
bânqi de lei 1.000.000, cu mărginire însă ca datoria să 
nu trecă peste suma de 10.000.000 capete, şi cu preve- 
derea ca îndată ce se va efectua ună împrumutii defini- 
tiv cu scadențe depărtate, datoria flotantă să fie redusă 

numai la 5 milisne capete. 

Din creditul citată mai sus, sai acoperită pe de-o 
parte procentele ce se angajase mai multii peste credi- 
tulă din 1868, iar pe de alta s'aii contractatii în cursult 
acelui anii împrumuturi, cari ati absorbită în procente 
suma de lei 998.685, lăsând în sarcina anului 1865 o 
datorie de lei 10.595.836, adică cu lei 595.836 mat multi 
decât permitea legea ad-hoc. 

In fine în anul 1865 s'a acordatit prin. legea budge- 
tului ună eredită de lei 500.000 pentru plata de pro- 
cente, cu mărginirea, ca bonurile în circulație să nu trâcă 
peste suma de lei 5 miliâne capitală. 

Ministeriulti însă a contractată împrumuturi, în cur: 
sulii acelui anii şi până la 11 Februariti trecutii, cari ati 
absorbit în procente suma de lei 1.220.411, şi au lă- 
satii la acestă dată datoria menţionată mai sus de lei 
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st, v. st.n. 

28 Aprilie 
Maiă 10. — 24.492.985 capcte, adică cu 19 milione aprâpe mai multii 

decât permitea legea financiară a anului 1865. 

Pentru justificarea acesti procedări s'a găsitii uni jur- 
nali ali Consiliului Ministriloră încheiat la 9 Decem- 
bre trecutit, aprobat de fostulti Domnitori, prin care, 
în consideraţia neputinței în care se găsesctt arendașii 
moșiilorii Statului d'a răspunde rămășițele pe trecuti, 
autorisă pe Ministruli financeloră să facă împrumuturi 
provisorii în comptulii acelorii arendași şi procentele aces- 
toră împrumuturi să se plătâscă 'din acelea ce se voriă 
lua de la arendași pentru timpul cât ati întârdiatii răs- 

punderea câștiurilorii. 

Procentele de acestă din urmă categorie, împlinite în 
cursulă anului 1865, se urcă la suma de lei 743.926. 

Din cele arătate mai sus resultă cele următore: 
„1. Că Ministeriul financelorii, în virtutea legilorii prin 

cari sai acordatii credite pentru datoria flotantă, nu a 
fostii în drepti a contracta împrumuturi provisorii pen- 
tru unit capitalii mai mare decât în proporţie cu credi- 
tele acordate și în marginile făcute prin acele legi. 

2. Că prin jurnalulă Consiliului de Ministri din 9 De- 
cembre 1665, provocatii de Ministeriulă de finance, 
denaturându-se spiritulti legilor, prin cai sa autori- 
sati și regulată o emitere limitată de bonuri, s'a surpatii 
echilibrul statornicitii prin acele legi, și astii-felt Minis- 
teriulit, socotindu-se în viitorii liberă de ori-ce mărgi- 
nire în acestă privire, a totii emisti bonuri, fără nici o 
cumpănire, și pe cât creditului Statului a pututii resista, 

3. Că preseripțiunile impuse prin legile ad-hoc s'a 
violat prin jurnalulă Consiliului menţionatii mai sus, și 

4. Că de la uni timpi încâce modulă cel mai les: 
niciosă pentru Ministeriulă de finance de a face faţă la 
cheltuelele Statului cari covârșiat cu multii resursele ve- 
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st. v. 

28 
  

Aprilie 
Maiu 

st.n. 

10. — nituriloră pe cari putea compta, era de a totii emite bo- 
nuri de tesaurii fără a se preocupa de plata lori la 
scadențe, şi nu este de prevăduti până la ce sumă ar 
fi pututii cresce acestă datorie, dacă creditulă ce acorda 
publiculi Statului nu s'ar fi retras de o dată înspăi- 
meântatii, când a vădutii că plata bonurilorii de tesauriă 
nu se mai putea electua la termenulii scadenţei loră. 

Pentru întimpinarea în viitorii a acestori neajunsuri 
guvernuli actualii, prin jurnalulă ce a încheiat în şe- 
dința dela 31 Martie expiratit, a luati măsurile urmă- 
târe : | 

I. A se opri cu desevârșire d'acum înainte emiterea 
de bonuri de tesaurii pentru împrumuturi provisorii în 
trebuința întimpinărei diferitelori cheltucli ale Statului. 

2. A emite bonuri de tesaurii numai pentru prelun- 
girea termenelorii de plată a celorit în scadenţă, prin pre- 
schimbare. 

3. A emite bonuri de tesaurii pe noue împrumuturi 
numai pentru liquidarea bonurilori în seadenţă, regu- 
lându-se registre speciale în acestă privire, în cari să 
se certilice că sumele împrumutate s'a afectati specială 
la achitare de bonuri în scadență. 

4. A se anula bonurile de tesaură liberate Cassei de 
depuneri și consemnaţiuni și a se deschide între acestă. 
Cassă și Ministeriuli de finance unt compti curentii care 
să se liquideze din şese în șâse luni. 

5. Pentru plata procenteloră cuvenite pe anulii curentii 
la datoria flotantă să se prevadă prin budget uni creditii 
de lei 1.200.000. e 

Strimtorările în cari se afla guvernulă trecuti, Pau 
pusă În necesitatea d'a cere dela fosta adunare autori- 
saţia pentru contractarea unui împrumută de 40 milione, 
care i se și acordase prin legea de la 10 Februariă trecuti, 
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st.v. 

23 Aprilie 
Maiă 

st.n. 

10. — După evenimentele dela [1 Februariii, guvernulti ac- 
tualit, deși ar (i doritii a evita contractarea ver-cărei da- 
torii, spre a nu mai aduce asupra tesaurului nous îm- 
povărări, dar în fața lipsei desăverşite de fonduri în care 
a găsitii cassele publice, și în faţa exigenţelorii numero- 
şilorii creditori ai Statului, cari reclamat neaptratii a- 
chitarea titlurilorii ce posedă cu scadențe espirate de mai 
multe luni, neputândii dispune de alte resurse, a chib- 
zuitii de preferinţă a înlocui espusa lege cu acea dela 
21 Februarii trecutii prin care s'a autorisatii împrumu- 
tulă naţionali de 30 milione, destinati anume pentru a- 

coperirea datoriilorii trecutului. 

Prin acâstă nouă lege, guvernul a avuti de scopil 
pe de o parte a procura capitaliştilorii indigeni şi credi- 
torilori Statului unii modii înlesnitorii pentru a-și plasa 

capitalurile lorii cu fol6se îndestulătore și a se despă- 
gubi totii de o dată de creanţele ce aveaii dela Stată prin 
depunerea lorii în comptulit împrumutului; iar pe de 
alta a se da și contribuabililoră facultatea d'a-și achita cu 
înlesnire rămășițele datorite pe trecuti și contribuţiuni- 
le plătibile după 30 Septombre viitorii prin obligaţiuni 

dale împrumutului naţionali. 

Dela deschiderea subserierci împrumutului și până la 
22 Aprilie sa subseristi în capitală şi vărsatii în cassa te- 
saurului în diferite electe și mandate lei... . 
iar în numerariă lei. ...., - 

Resultatulă subscrierilorii din 26 districte, până la data 
de 22 Aprilie, este de lei 803.252 osebitii de lei 15.175 
adunaţi din ofrande. 

Mica întârgiere ce a urmati până la deschiderea sub- 
scripţiunei, din causa pregătirei de obligaţiuni cari să 
potă da găranţii atâtă publicului cât și tesaurului, a dati 
motivă de bănuială, că neacoperirea împrumutului în în- 
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st.v. 

28 Aprilie 
Maiit 

st.n. 

* 

10. — tregimea lui până astădi nu provine decât din negli- 
genţa și puţina silință ce ar fi depusă Ministeriulă de Fi- 
nance în acestă operațiune, bănuială nedrâptă și provo- 
cată numai de miculă succes ce a avutii până acum 
subseripţiunea împrumutului. | | 

Ministeriulti a pusă în lucrare tâte mijlâcele ce depindă 
de clti; iar causele adevărate a greutăţei cu care subscrip- 
țiunea se efectuase, sunt nedeprinderea, publicului nos- 
tru la operaţiuni financiare de asemenea natură și lipsa 
hănâscă ce se simte în ţeră din causa aniloră nenorociți 
din urmă și cari ai lovitii mai tâte clasele societăţci. 

Acestea sunt adevăratele motive cari facit că sub- 
scrierea acestui împrumutii merge atâtii de încetii. Aceste 
motive ai făcutii ca Ministeriulii să prelungescă termenul 
subseripțiunei până la finitulă lunei curente și de are- 
înnoi prelungirea lui până la finitulii lunci lui Mai, gă- 
sindii dreptii ca și preţulă emisiunei dela 1-iti Mait îna- 

„inte să sc sporescă cu 19, (adică 81 în loci de 80) ; căci 
„termenul achitărei acestorit obligaţiuni de către Stati e 
fixatii și se numără dela 31 Martie trecutii. 

Guvernulii actualii, preocupati de dificila posițiune 
ce datoriile arătate mai sus creaseră tesaurului în pre- 
judiciulii creditului săi și ali serviciului publici ; | 

Preocupatii asemenea de împedecarea ce aducea în sa- 
tisfacerea trebuinţeloră presente ale Statului; 

A luati prin jurnalulă încheiatii în ședința Consiliului 
Miniștrilorii dela 31 Martie măsurile urmâătâre : | 

I. A se deosebi operaţiile trecutului de acelea ale c- 
sereițiului curentii 1866. 

„2. A- se înființa o cassă de licuidare pentru desfacerea 
„ datoriiloră flotante contractate până la finele esereițiului 
1865. 

3. Fondurile alocate la desfacerea acestori datorii să 
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st.v. 

28 Aprilie 
Maiii 

st.n. 

10. — se alimenteze cu resursele provenite din rămășițele ani- 

lorii trecuţi și cu produetuli vîndărei tutunului. 

4. Pentru înlesnirea operaţiilorii acestei casse, până lu 
încassarea resurseloriă ce i s'aii afectată, sati datii în dis- 
posițiunea ei tote fondurile ce se vori dobândi din împru- 

mutulii naționali de 30 milione, autorisatii prin legea 

dela. 21 Fevruarii 1866, precum şi dreptul de a pre- 

schimba bonurile de tesaurit cu termene espirate, sait d'a 

contracta alte împrumuturi provisorii în condiţiile pre- 

scrise de lege până la concurenţa datoriei ce va desface. 
5. S'a regulatii asemenea, că acâstă cassă să aibă comp- 

tabilitatea sa deosebită, și să se administreze sub auto- 

ritatea Ministeriului de Finance, de către uni membru 

alti Curţei de Compturi şi de secretarulii generalii alii 

Ministeriului ; iară operaţiunile binesci să se efectueze 

prin cassieria contrală și prin cassieriile generale de dis- 
tricte, spre a se evita cu acestii chipii ori-ce creațiune 

de noue cheltueli. | 

6. Sa hotăritii ca pe fie-care lună să se aşeze o situa- 

iune a operaţiunilorii acestei casse, care să se publice 

prin Monitor. 

Din creditele suplimentare şi estraordinare deschise de 

guvernulă trecuti în anul 1865, sai anulatii de fosta 

Adunare, între altele, și acela de 9.300.000 pentru anui- 
tatea împrumutului de 150 miliâne lei turcesc, contrac- 

tatii în cestiunea averilorii mănăstiresei secularisate, prin 

votului emisii în următorea cuprindere: 

«Se anuleză, creditulă de lei 9.300.000 cu invitare ca 
«guvernul să iea măsurile cele mai nemerite pentru re- 
«căpătarea acestori bani». | 

Cestiunea acestori averi, nefiindi până acum resolvată 
și necunoscându-se nici mijlocul când anume se va re- 

solva, guvernulii actuală nu pâte continua răspunderea 
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st.n, 

10. — anuităţilorii, căcă ele arii sta neatinse ca uni depositii fă- 

ră a produce procente pentru unii timpii nedeterminatii, 

și Sarii aglomera din anii în ani fără a se pute între- 

buinţa în destinațiunea lori, | i 

Stipulațiile actului adițională alti societăţei generale 

din Constantinopole, cu care s'a contraclatii espusuli 

împrumutii, conținii cele următâre: 

«Î. Dacă comisiunea internaţională instituită de Puteri 

«pentru a statua asupra cestiunci mănăstirilorii qise în- 

«chinate, ar resolva cestiunea într'unt modi alt-feli de- 

«cât cel prevădutii prin contractul încheiatii de gu- 

«vernii cu socictatea generală; 

«2. Dacă acâstă comisiune ar hotărt ca despăgubirea 

«de 150 milione oferită de guvernulti Românii comu- 

«nitățilorii religiâse să se respundă o dată, iar nu în 

canuități, sai întruni modă cu totul altuli decât celia 

«prevădutii prin contractii ; 

«În amândouă aceste casuri, guvernul Română să 

«fie datorii a plăti societăţii generale, sub titlulă de în- 

«demnitate de resiliare, o sumă de 7.500 lire turcescă; 

«și daca resiliarea sar face în urma începerei serti- 

«ciului împrumutului, totă suma primită de societate 

«sub titlulă de comisionă din 30 mii lire turcesci afec. 

«tată anualii pentru acestii servicii, să rămâie definitivă 

«în folosul societăţii » 

Basatii pe aceste motive, guvernulă actuală, prin de- 

cisiunea Consiliului Ministrilorii de la 25 Martie trecutii, 

a luatii me&surile cuvenite pentru resiliarea convenţiunci 

acestui împrumutii, și pentru ridicarea banilori răspunși 

de guvernulii trecuti în primirea societăţii generale din 

Constantinopole în sumă de lei 9.300.000, din care se 

va scăd6 comisionulii de 30.000 lire turcesci și suma 
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Maiă 

st.n. 
  

10. — de 7.500 live, stipulată pentru îndemnitatea resiliereă 
espusci convenţiuni. 

Basele după cari se conduce serviciulă așezărei și alu 
pereeperei contribuţiunilorii directe sunt cele următore: 

Pâaă la anul 1959, constatarea materiei imposahbile se 
făcea la fie-care 5 saii 7 ani o dată cu recensemîntulit 
generalii. Prefacerile ce se urmati între contribuabili de 
la unit periodă la altulă se regulaă pe sarcina cutiilorii 
comunale, în folosulii cărora se preleva de la 1 până la 
4 decimi asupra dării personale pentru acoperirea per- 
deriloriă. 

In puterea vechilorii legi cari regulată relațiunile dintre 
proprietari și săteni, strămutarea locuitorilorii plugari ne- 
putându-se efectua decât la începutulii fie-cărui periodu, 
mişcarea contribuabililoră era atunci cu totulă neînsem- 

nată. “ 

De la 1839 încâce aplicându-se pe de o parte darea 
personală și cea de șosele asupra claseloră privilegiate, 
pe de alta strămutarea sătenilor devenindă liberă și pre- 
levarea decimilorii pentru perderi desființându-se, urmă- 
rivea de aprope a materiei imposabile şi a eontribuabili- 
loră a deveniti neapărată și multit mai povărosă decât 
în trecuti, pentru că de atunci tote adăogirile și scăde- 
rile ce se operaii mai înainte pe sarcina casselorit comu- 
vale aă trecuti asupra cassei Statului. 

Atunci agenții administrativi fură însărcinați cu întin- 
sele operaţiuni ale constatării roluriloră, dela exactita- 
tea cărora atârnă asigurarea venitului contribuțiilorit di- 
recte și apărarea contribuabililor de totă felulă de ne- 
deeptăţiri. 

Dela anul 1860 însă îndatoririle agenţilori adminis- 
trativi isvorite din atribuţiunile lori speciale, sporind 
și ele întruni chipă considerabilă, guvernului, pentru a 
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Aprilie 
Maiti 10. — nu lăsa interesele fiscului în neîngrijirea ce le ameninţa 

din causa mulțimei îndatoririlorii puse asupra agenţilorit 
administrativi, pe de o parte a Înființată, în virtutea legii 
de la 30 Decembre 1864, uni servicii speciali de con- 
trolori prin tote districtele, oraşele și plășile pentru con- 
ducerea operaţiunilorii de recensămîntiă și a lucrăriloră 
relative la constatarea prefacerilorii între contribuabili şi 
la aşezarea dărilori potriviti cu legile ad-hoc; iar pe 
de alta, preocupati de enormele rămășițe ce se aglo- 
meraii din anii în anti mai multă asupra contribuabililorii 
de prin orașe, a presentati adunării unit proiectii de lege 
pentru organisarea serviciului perceptoriloră din comu- 
nele urbane, care s'a și votatii de Corpurile legiuitâre 
și sa promulgatii la 23 Martie 1865. 

Serviciul de constatare menţionatii mai sus s'a și 
pustii în lucrare şi în cursii de 6 luni, cât a funcţionatii, 
a produsii resultate mulțumitâre; legea însă pentru or- 
ganisarea perceptorilorii nu numai nu sa aplicatii, dar 
încă și serviciulii de constatare s'a redusti la jumătate 
prin disposiţiuni administrative luate de guvernul tre- 
cutii la 30 Iunie 1865, lăsândă operațiile de constatare 
prin comunele rurale asupra pereeptoriloră pârcălabi. 

Acestii sistemit de constatare întrodusti cu scopii de 
a reduce cheltuelele Statului, de și a produsi o economie 
anuală de 500.000 lei, dar esperiența a doveditii că in- 
convenientele ce aă decursi din a lui punere în apli- 
caţie aii fostii în desavantagiele fiscului, de 6re-ce con- 
statarea venitului contribuțiuniloră directe lăsându-se cu 
totulii în diserețiunea perceptorilorii comunală şi acestia 
neavândii nici cunoscințele cerute pentru o asemenea 
lucrare, nici vr'o responsabilitate directă pentru intere- 
sele fiscului, perderile din contribuții ati fostii multă mai 
mari în raporti cu economia făcută. 
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10. — La 1866 Ianuariti, guvernulii trecuti vedândii că eres- 

cerea r&mășiţelorii a luatii proporţiuni considerabile, a 

voitii a face să se garanteze pentru viitorii integrala în- 

cassare a impositelorii, și spre acestit scopă a presentatii 

fostei adunări ună proicetii de lege, prin care se pune 

în sarcina comunelorii rurale și urbane, cu începere de 

la 1 Iulie viitori, constatarea și perceperea contribuţii- 

lorii pe unii periodă de cinci ani, în care interval ve- 

nitulii constatati prin rolurile ce se voră forma la în- 

ceputii să r&mâe nevariabilă pentru tesaurii, 

Acestii proicetii de lege s'a votati de fosta adunare 

şi sa promulgatii la 30 Ianuarie trecutii. 

In urma acestora guvernului actualii, studiind diferi- 

tele fase prin cari ait trecutii lucrările serviciului contri- 

buțiunilorit directe, a constatatii cele următâre: 

Î. Că legea menţionată mai susă, departe dea atinge 

scopul ce și-a propusi guvernul trecută, ea va aduce 

din contra cele mai mari dificultăţi în aplicare. 

Printrinsa se asigură fixitatea veniturilor într'uni 

modii ilusoriit fără a înlătura r&mășiţele, căci în adeverit 

este o închipuire a crede, că suma r&mășiţelorii ce apasă 

astădi fisculu, când percepţiunea sc esecută prin agenţii 

sti, îlti va apăsa mai puţină când împlinirile efectuându- 

se de comună ari lăsa rămăşiţe în paguba lori. 

II. Că comunele nu vorit fi nică odată în stare a aco- 

peri pagubele ce ari resulta din rămășițe, mai cu osc- 

Dire prin orașe și târguri, unde populaţiunca flotantă cau- 

s6ză cele mai multe perderi din contribuţiuni. 

NI. Că clasificarea patentariloră, evaluarea venitului 

funciarii, a celui de mână mortă, şi regularea la darea 

sporniciloră sunt lăsate asupra Primariloră şi percepto- 

rilorii, cari, în cât privesce coihunele rurale, trebuc să 

mărturisimii, nu sunt în stare a conduce asemenea com: 
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Maiii 10. — plicate operaţiuni și sarii da ocasiune la o mulţime de 

procedări asupritore. 

IV. Că sistemulii ce conţine acestă lege este contra- 

rit principiului de egalitate înaintea contribuţiunilorii, de 

Gre-ce comunele unde scădămintele arii întrece sporirile 

vorit trebui a supune pe locuitori la plata cu analogic 

a perderiloră, în virtutea solidarității ce-i impune cspusa 

lege, pentru integrala refuire a contribuţiunilorii consta- 

tate prin roluri ; și ast-felti contribuabilii acelorii comune 

vor fi ncapăratii îndatorați a plăti dări mai mari decât 

ai altor comune cari n'ară fi încercatti asemenea perderi. 

V. Că causele principale cari alimenteză erescerea r&- 

mășițelorii și face a se paralisa chiarit disposițiunile legci 

de urmăriră, provinii în mare parte de la viciosulii prin- 

cipiti ce esistă în legea contribuţiunilorii personale: şi șo- 

sele, după care cel mai săracii lucrătorii și tote indivi- 

dele nestatornicite, dar în stare de a lucra, sunt impuși 

la aceiaşi cătime ca și locuitorii avuţi și statornici. 

_Din acestea resultă, că ori cât de activit și bine orga- 

nisatii ar fi serviciulă de constatare și de percepţiune, 

ori cât de oficace arii fi disposiţiile legci de urmăriri, 

totuși ele rămânii fără etectit pentru contribuabilii nes- 

tatovnică și pentru aceia cari nai nici unii felii de avere 

„mișcălore. 

De aci provine neapărati o mulțime de rămășițe lic- 

tive, cari nu se poti împlini nici odată şi cari facii ca 

veniturile constatate să nu se realiseze în întregimea loră. 

Pentru întîmpinarea acestori neajunsuri, Guvernuliă 

actuali pe de o parte a luatii disposiţiuni prin comisi- 

uni ad-hoc rânduite prin tote districtele, ca să se con- 

state rămășițele din contribuţiuni, să se îinplinâscă cele 

reale, și să se scadă cu. destverşire acelea pentru cari 

mar mai fi nici ună mijlocii de împlinire; iar pe «le alta 
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Maii 10. — a pregătitii noue proicete de legi pentru: preschimbarea 

sistemului celorit două contribuţiuni menţionate mai sus 

şi pentru organisarea serviciului de pereepţiune întrunii 

modii asti-telit cum să se asigure pe deplinii integrala 

încassare a dăriloră și să se înlătureze pe viitorii tote inc: 

galităţile și neajunsurile de până acum. 

Menită a procura Statului unii veniti importanti, in- 

stituțiunea vămilori nu va put6 răspunde la cea ce sun- 

temii în drepti a aștepta de Ia dinsa, pe cât timpi mij- 

l&cele sale de esecuţiune, de priveghere şi de controlă 

nu vori fi puse în condițiuni proprii de a asixura repe- 

dea și regulata espediţiune a afaceriloriă. 

T6tă legislaţiunea nâstră vamală, până astădi se măr- 

ginesce în Reglementulii decretatii la 16 Deeemvric 1859, 

prin care, în dorința legitimă de a se da Statului o parte 

mai directă în gestiunca intereselorii generale, se hotă- 

resce administrarea în regie a veniturilor vamale şi se 

fix6ză hbasele acestei administraţiuni. 

Alcătuită în pripă, acolă Reglementii este departe de 

a constitui unii codi vamali îndestulători ; şi chiar ti- 

tlulii de proiectă, ce i se dă prin deerctulii care prescrie 

aplicarea lui, arată cu prisosă necesitatea de a se lua 

măsuri mai precise pentru pereepţiunea. drepturilorit va- 

male de intrare şi de eşire. 

Șepte ani aprope aii trecută de atunci și acclă proicetii 

de Reglementii este încă în vigâre; abia dacă câte-va 

mici modificaţiuni i sai adusi prin simple disposiţiuni 

ministeriale, și sumă de casuri neprevădute întrinsultă 

sc regulâză astădi încă după cum circumstanţele povt- 

țucseii pe agenţii administrațiunci. | 

Acâstă stare de lucruri, contrarie principiului că legea 

singură pote deereta formalităţile pereepţiunci imposite- 

loră, mai alesi când aceste formalități aducă, ca în ces 
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23 Aprilie 
Mai 10. — tiunea de faţă, însemnate restricţiuni comunicaţiunilorii 

internaţionale, a avută și resultatulă inevitabil de a lăsa 

unii câmpi întinsii abusuriloră, puindă în multe împre- 

jurără pe persânele ce ai a face cu vama Ja disereţiu- 

nea agenţilorii ei. 

O altă causă «le abusuri este şi sistomulii de taxa- 

țiune numai ad-zalorem usitalii la noi, sistem care, pe 

de o parte înlosnesce neguţătoriloriă de rea credinţă frau- 

da prin presentare de facturi false; iar pe dalta, prin 

facultatea lăsată agențilori vamali de a urca în orc-cari 

limite val6rea declarată a mărfuriloră, dă loci la per- 

cepţiuni inegale și adesea chiar arbitrarii. 

Pe lângă aceste, ncajungerea și întârgierea lucrărilori 

de controlare, cari se află astădi înapoiate aprâpe cu 

unii. ani, lipsa totală de inspecţiune şi mai multi de- 

cât i6te, râua recrutare a personalului vămiloră, a con- 

tribuită într'o proporţiune însemnată a aduce adminis- 

traţiunea acestei părți a financelorii țărei în starea pu- 

țină mulţumitâre în care se găsesco. 

Paza frontiereloriă a lăsatii asemenea multit de dorită. 

Depărtarea punturiloră de strejuire unele de altele, mai 

alesii în România de peste Milcovii, și lipsa unei legiuiri 

care să prescrie drepturile şi datoriile grănicerilorii ea 

agenți ai serviciului activi ali vămilorii, înlesnindi in- 

troducțiunile fraudul6se, ati făcutii ca o mare parte 

din veniturile de importaţiune să fie perdute pentru 

Statii. ” 

Din cele ce precedă a resultatii, că în timpuli de șese 

ani, de când vămile se administrâză de către Stati, pe 

când este probatii că consumaţiunea productelorii străine 

în ţâră a luată o însemnată erescere, veniturile vamale 

ai remasti aprope staționare. In sprijinirea acestei ar&- 

tără este în destulii o ochire asupra cilrelorii următore ale 
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Maiii 10. — produsului drepturilori de importațiune și de exporta- 

ţiune în cursului celorit din urmă trei ani. 

Anulă Importaţiune sportâţiune 

1663 9.606.582 liberă 

1864 10.728.953 2.083.697 (pe 3 luni din urmă dr. imp. 

fiindă restabilit). 

  

1863 8.958.333 8.650.673 

In același timpă, cheltuelile de percepţiune a acestorit 

drepturi fiindu în sumă de mijlocă de 1.410.613 lei pe 

ani, sai 10,45; asupra veniturilorii. 

Acesta este în puţine cuvinte ecspunerea fidelă a stării 

de adi a administraţiunci vamale, espunere din care se 

vede îndestulii, că totul este încă de făcută pentru a- 

tingerea scopului fiscalit ali instituțiunci vămilorii. 

Spre dobândirea acestui resultatii este imperiosă ne- 

cesitate da se lua măsuri pentru o organisațiune mai 

raţionată a serviciului vămiloră prin alcătuirea unci le- 

giuiri stabilite, nu pe principiele perniciose ale unci ne- 

prevedătâre fiscalităţi, ci pe basa uncă drepte cumpăniri 

între interesuli tesaurului publicii și înlesnirile ce Statulii 

datoresce comerciului ţărci. 

Unitatea tarifului prin sistemului de taxaţiune pe grcu- 

tate, pe căt sipulaţiunilo internaționale ne voră permite 

a o dobândi, crearea la magasii pe la punctele mai în- 

semnate de vamă şi intreposite prin oraşele principale, 

luarea de măsuri de poliţie relative la paza frontierelorii 

pentru înlăturarea fraudei şi protecțiunca serviciului vă- 

miloră, o mai bună alegere a luncţionarilori vamali și 

ameliorarea posiţiei lorii, în fine o controlare scri6să a 

lucrărilorii serviciclorii exteriore, iată punctele principale 

ce trebue să conțină -o asemenea legiuire. 

Cu alcătuirea acesta, guvernului nu va lipsi a se o- 

cupa de urgenţă, şi nu este de îndoitit că aplicarea ci 
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25 Aprilie 
Mai "10. — va ave cele mai favorabile resultate atâti pentru tesau- 

rul publică, câtit și pentru comerciulii în genere al țărci. 

Veniturile consumaţici sării din partea de dincolo și 

de dincâce de Milcov, până la 1 Ianuarie 1862, erai date 

separati în antreprisă. 

Iar sumele ce încassa Statul anualii crai: 

3.500.000 loci Consumaţia din întru în partea de dincâce 

de Milcovi, și 

2.500.100 » Consumaţia cu esportaţia în Turcia, Serbia 

și Rusia în partea de dincolo. 
  

6.000.100 

La anului 1859 Comisia Centrală, avendui în vedere 

că sistema arenduirii celorii mai importante venituri ale 

Statului era prejudiciabilă nu numai intereseloră contri- 

buabililori dar şi tesaurului publicit, a elaborată unit 

proiectii de lege, prin care se hotăra ca esploatarea și 

veniturile salinclori, de la espirarca contractelori atunci - 

lucrătore, să se administreze d'a dreptulă de către Statii: 

Acestii proiectii a fostii votatii de Corpurile Legiui- 

tore şi promulgatii prin deeretuli princiară sub No. 332 

din 9 Iuliă anuli 1861. 

Guvernele din laşi și Bucuresci, vădândi că acestă 

lege nu cuprinde în sine decât regularea principiului, 

ai numitii o comisiune mixtă, care să elaboreze uni altii 

proiectii de lege de modul administrării salineloră, 

Acestă comisie, intrândi în lucrare, s'a .despărţiti în 

două, adecă: o parte din membri a emisti opinia căutării 

salinelorii în regie pe comptulă Statului ; iar cca-laltă 

parte, că esploatarea sării să se dea în concesiune pe 

unii timpă îndelungată, reservându-se însă perceperea 

taxelorii a se opera în regie. 

Diverginţa opiniilorii a avută de resultatii întârdierea 

lucrării, astă-feli în cât ambele guverne aii fostii nevoite 
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28 Aprilie 
Mai 10. — de a decreta fie-care câte unti reglementii provisoriti pen- 

tru aurainistrarea  salineloră ; reglemente superficiale, 

cari nu aveaă nică o uniformitate, pentru că celă de din- 

câce de Milcovii era întemeiată pe anexulii ocnicescii din 

anulu 1831; iar celui de dincolo pe vechile chrisove ale 

rufetașilori salinei de la Tergulii-Ocna. 

Sistema esploatării ce conţinii aceste reglemente, cari 

sunt şi astădi în lucrare, cste cu totuli primitivă, este 

cu' totulii lipsită de unt contrulii eficace, este cu totulii 

în fine prejudiciabilă nu numai intereseloră muncitori- 

loră, dar chiar interesclori Statului. 

Ami dist că este primitivă, pentru că tăcrea în mi- 

nele vechi.nu se urmeză după o sistemă unitormă re- 

culată și economică, astii-felii precum sc usiteză în tote 

salincle din Europa, ci după diferite sisteme la fie-care 

salină în parte, cea ce face ca masscle de sare să lie 

derăpănate și consumate mai înainte pe timpulii cuvenită. 

Este cu totulit lipsită de uni controlă eficace, pentru 

că sapca la cstracţia ei din mină, nu sc cântăresce, ci 

cătimea ci se evalueză aproximativii după mărimea bolo- 

vanilorii, cea ce face, de multe ori, că sai muncitorii 

sai Statulii să fie înșolaţi. 

Este prejudiciabilăi muncitoriloră, pentru că plata ce 

li se face în comparaţie cu munca lorii silnică, nu este 

în destulii de satisfăcătore, cu atâtii mai multii că nu se 

"face printr'unii liberă acordă. 

Este, în fine, prejudiciabilă Statului, pentru că până 

astădi mai la nică o salină nu sunt clădite magazii pen- 

tru depunerea sării estrase, ci se aşâză în migle, cea ce 

face că o fârte mare cătime să se piarqă din pricina ele- 

mentelorii atmosferice. 

Precuni vedeţi dar, domnilorit Deputaţi, actuala sistemă 

cu care se administreză salinele, fiind cu totulii vici- 
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28 Aprilie 
Mai 

st.n. 

10. — să și lipsită chiar de unii reglementii uniformit pentru 

tâte salinelc, a pusi pe Guvern în posiţie de a studia 

cu multă seriositate cele două proiecte depuse de membrii 

Comisici mixte din anul 1861, și a se pronunţa pentru 

sistema dării în concesiune a esploataţici sării, reservân- 

du-și Statului vîndarca şi perceperea directă a venitului 

sării. Sistema acâsta, care desparte tăcrea și eslracţia sării 

de vindarea 'ei, oferă nu numai mijloculii unui controli 

eficace şi întroducerea unui modă regulată şi uniformii 

în esploatarea sării, dar şi o economie fârte însemnată 

în chicltuelele de materialit şi altele pe cari numai în- 

dustria privată este capabilă a le combina. 

Pentru acestă sfirșită dar, Guvernul va av& onsre 

de a vă prosenta peste curândă cuvenitulii proiectii de 

lege. | 

Venitul netii produsă tesaurului publicii în timpul 

regici, comparativă cu vechile antreprise, deosebiti de 

productele şi materialele rămase în natură la finele a- 

nului 1865 sunt: 

Luci _P. 

In anulă 1862, . . . 3.179.225 11 

p » 1868. . . .„ 6.054864 9 

po 1864. . , . 5.941.549 24 

pp 1863, . . 7772870 6 

Dacă regia a lăsatit uni deficit în ccă dintâi ani, pre- 

  

cum se vede, pricina â fostii că administraţia ci la în- 

ceputii nu numai că nu a fostii basată pe o sistemă re- 

gulată și economică, dar nici sa luati la timpi mesu- 

rile cuvenite pentru stringerea colosalelorii deposite r&- 

masc În ţâră de la vechii antreprenori, causa principală . 

ce a produsii tesaurului publicii acestă pagubă. 

Cu tote acestea, Guvernulii speră că, aplicând noua 

sistemă, acesti importantii veniti va cresce anualmente 
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28 Aprilie 
Mai 

s.n. 

10. — în proporţie cu înmulţirea populaţiunci şi cu desvolta- 
vea diferitelorii industrii la care se întrobuinţeză sarea, 

Pe țărmurile Mării Negre, începând de lângă dome- 
nia numită Jibriani și până la hotarulă Rusiei din Ba- 
sarabia reîncorporată, în depărtare dela 15—95 stînjeni 
dela malurile mării înaintea ţărei, începe uni lanţii de 
lacuri sai basenuri în care se formeâză sare. Aceste la- 
cură sunt în numără de 9. 

Intinderea acestori basenuri esto frte marc, suprafaţa 
lorii se pâte evalua la 35 miline stinjeni pătrați, şi ele 
fiindă legate unulii cu altulă și cu marea prin nisce mici 
canaluri formate înadinsă, primescă în fic-care primă-veră 
o cantitate mărginită de apă din mare, care distribu- 
indu-se printr'o pantă dulce, în unele din aceste bascnuri 
ce sunt forte largi și puţinii adânci, prin mijlocul cva- 
porațici apelor sărate ce conţinit sc formeză sarca, care 
sc întrehuințâză atâtii pontru consumaţia din întru cât 
și la unii însemnată numără de industrii. 

Acestii venitii până la Novembre anulă 1864 alostii dati 
în întreprindere, fără vre-o restricțiune asupra prețului 
vindării, dreptă 19.000 galb. în care însă intrată și veni- 
turile următâre: 

1. Monopululă importului sării geme în Basarabia, 
2. Dreptuli de a poscui în tâte bălțile Statului, 
3. Dreptulu de a tăia stuhăriile, 

4. Monopolulii importului pescelui din străinătate pe 
teritoriult Basarabici rcîncorporate, şi 

5. Esploatarea a 36 mii disetine pămînt dela 'Tusla. 
Acestă antreprisă nu a avutii nisce resultate satisfică- 

tore, pentru că astădi Statulii se vede trasi în judecată 
de către antreprenori, cerându-i-se o despăgubire aprope 
de 200.000 galb. pentru nisce pretinse călcări de con- 
tractii, 
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hotăritiă : | 
1. Desființarea monopolului importului sării geme pe 

teritoriulu concedatii, 

2.. Desființarea taxei de 15 0%, ce se lua dela pescele 
ce se importa în acestă parte. | 

Cuvintele pentru cari sat suprimatiă aceste monopo- 
luri, ai fostă că în aceiași țâră nu puteai esista două 
legislații. 

3. Bălţile de pescuită sai dati în antreprisă dreptă 
Ie. 68.160 anuală, 

4. O parte din stuhării. . . . . , 6.432 » 
5. Pămînturile dela Tusla. . . . . 136.784 » 
6. lar venitulă salineloră pe 1865 a 

fostă de. . e 447094 » 
din care scădendu-se cheltuelele de personală și ma- 
terial, în care intră și reparația malului mării numiti 
Sasiculi micii, precum și valorea sării calculată a 32 ca- 
peici pudulii, cu cât adică s'a cumpărat de la foștii an- 
treprenori, mai rămâne în cassa Tesaurului, deosebită de 
folosulă trasă din vîndarea sării geme care în timpulă 
antrepriscă era poprită de a intra în Basarabia, și unt 
veniti net în numerar de lei 48.045. 

Precum se vede dar salinele de marc în celă d'intâii 
ană nu ai dată uni resultată satisfăcătorii, și pricina a 
fosti că în anulă 1865, Marea Nâgră, debordândă întruni 
mod nepomenitit, a stricată nu numai tâte czeturile 

acestori basine, astit-felu încât în acel ană nu a fosti 
nici o recoltă, dar a înecatii Și O însemnată cătăţime de 
sare. | 

Cu tâte acestea rămâne ca Guvernulii, pe lângă mă&su- 
rile luate deja pentru reparația malului mării, să se ocupe 
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! ” Iisportaţia sării în "Turcia, Serbia şi Rusia până la anulă 
1965 a fostii arendată cu: 

2.751.750 lei anualii. Cătăţimea sărit co se preda conce- 
sionarilorit a fostii : 

12.700.000 oca sare, transportată cu cheltuiala Guver- 
nului la porturile Dunării pentru Turcia şi 
Serbia. 

2.000.000 dela salina 'T.-Ocna pentru Rusia cu tran- 
sportulă antreprenorului, 

14.700.000 

In urma mai multoră licitaţii ţinute în anii 1864 și 
1865, ncoferindu-se preţuri avantagisc pentru sarea desti- 
nată a se esporta în 'Lurcia şi Serbia, s'a hotăriti a sc căuta 
în regie; iar accea pentru Rusia s'a dat în antreprisă. 
„Venitulă încassatii în celă d'întâiă ant ală regici, cu 

tote depositele cele mari aflate în aceste părți din tim- 
E puli vechilorii antreprise, a fostă de lei 3.381.478 pr. 

20 pentru o cătăţime de 13.943.494 oca sare, în care in- 
iră și acea destinată pentru Rusia în cătăţime de 2.000.000; 
cea ce comparativii cu vechiulii period alu antrepri- 
sci a lăsat 'Tesaurului publici, pe lângă uni beneficii 
bănescti de Iei 629.728 pr. 20, și o cătăţime de 754. 516 
oca sare, r&masă doposită la porturile Dunării. 

Administraţiunea domeniilorii lasă multe de doritii ; 
când aceste averi s'a luatit dela călugări nu esista nici 
o lege, nici unii regulamentit care să pue o ordine în 
administrarea lori. 

Nu esista nici o statistică regulată, care să arate în 
ce consistă tâtă acestă avere : moșii, case, embaticuri, 
vii, necunoscute de Guverniă, și cari nu dau Statului 
nici unii profită. 
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10. — Pentru moșiile cari le cunsce nu se posedă nici o 

statistică de întinderea lori, de ecaretele aflate pe din- 

sele, de valrea lori, de venitul ce poti produce. 

In administraţiunea centrală o corespondenţă numer6să, 

disposiţiuni ministeriale contradictore unele cu altele, 

atribuţiuni nedeterminate, o aglomerare de lucrări, lipsa 

de unii servicii esteriorii care să pstă controla aplica- 

rea contractelorii, esecutarea ordinelori, urmărirea de- 

lictelori, și care să pâtă informa pe administraţiunea 

centrală de îmbunătățirile ce urmeză a se face, do mt- 

surile co trebue luate. (Grabnica urnire a lucrărilorii eşte 

impedecată, fiind că nu esistă nici o armonie între din- 

sele, între autorităţile diriginte și personelc şi lucrurile 

ce trebue să dirige. 

Legea secularisărei mănăstirilorii dela 1863 statueză 

prin Art. VI, că Guvernul va lua înapoi documentele 

cc aii fostă încredințate egumeniloră locuriloră sfinte, 

și acesta conformă cu inventariile ce se găsescit în ar- 

chivele ţăroi. Spiritului acestui articolă, adecă de a se 

constata care este averea ce sa sccularisatu, n'a fostă 

îndeplinită, căci măsura ce sa fostii luati de a se în- 

fiinţa o comisiune pentru regularea documentelorii n'a 

dati nici uni resultată; afară de acestea nu sai luati 

decât o parte din contractele de arenduire, iar cea-laltă 

nu esistă, precum și garanţiile ce neincetată reclamă a- 

rendașii ; astii-felu moșiile cari s'aii secularisată sunt în 

mare parte arendate de foștii egumeni, fără garariţii şi 

fără contracte. Din tote aceste aii isvoritii procese ne- 

numtrate și o perturbaţie în administraţie. 

Legea rurală, promulgându-se la Augustii 1864, urma 

a se aplica şi la proprictăţile Statului ; delimitarea loră 

însă a mersi forte încetu. La 23 Aprilie 1865 se deli- 

mi:ase numai 100 moşii; astă-feli nu se putea aplica 
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10. — Art. 63 din lege, d'a se scăde arendașii cu valârea mun- 
cei şi dijmei și din acâsta Guvernul era în imposibili- 

tate d'a împlini câștiurile. 

Contractele încheiate cu inginerii nu sunt în destulii de 
lămurite, nici în privinţa sciinţei, nici în privinţa uncă 
prevederi a viitorului. Planurile ce sai ridicati cu spe- 
scle Guvernului aii costatii sume însemnate, fără ca din 
ele să se potă lua o sciință esactă despre starea moșiei ; 
căci, după contractele lorii, inginerii sati mărginit nu- 
mai a indica partea cuvenită locuitorilori ; aceste planuri 
sunt riclicate fără a so fixa punctulă de legătură care să 
potă servi de punctulă de plecare în casă de contestaţie 
pe viitorii spre determinarea hotarelori. | 

Prin art. 5 și 6, 54 și 55 ale acestei legi se statutză 
ca locuitorii cari n'ară ave dreptul de a fi împroprie- 
tăriți pe moșiile particulare, să se pâtă strămuta pe acele 
ale Statului. In acestă privinţă nu s'a promulgatii nici 
unii regulamenti care să statornicescă modulă şi regu- 
lele în cari ati a se aplica aceste disposiții, și până as- 
tăqi ele sunt ncaplicate. 

Prin art. 63 din legea rurală se statuâză că arenda- 
șii moșiilorii Statului, cari vori voi a urma după con- 
tractele de arenduire până la espirarea lori, vorii fi scă- 
(uţi din câștiurile moşici cu suma ce se va cuveni pentru 
despăgubirea elăcei și dijmei. După acestă disposiţie, la 
unii însemnatii numării de moşii ale Statului s'a întîm- 

platii ca suma de despăgubire. să fio mai mare decât 
arenda sait să trecă peste cele două treimi; astă-feli 
încât acei arendași ai stăpânită în anul 1865 acele 
moșii fără să plătescă nici unii banii saă numai o sumă 
forte mică, pentru că nu sa lvatii nici o măsură de a 
se aplica art. 3 totit din legea rurală, prin care se ga- 
ranteză proprictăței în ori-ce casă o a treia parte din în- 
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ducea. | 

Acâstă anomalie a încctată astă în urma jurnalului 

Consiliului de Ministri din 18 Aprilie anulă curenti, prin - 

care se hotăresce ca toţi arendașşii moșşiilorii de acestă 

categorie să plătâscă până la espirarea contractelori mi- 

nimum o a treia parte din preţulă cuprinsi în contractii. 

Cu aplicarea legei rurale, venitul Statului din arenă 

de moşii a scăduti cu suma de 15.095.191 lei. In anulii 

1864 acestii veniti, după contracte, a fosti de 44.355.191 

lci, iar în 1866 este numai de 29.260.000. Despăgubirea 

ce se cuvine Statului pentru r&scumpărarea clăcci și dij- 

mei după constatările aproximative. făcute până astădi 

se urcă la suma de 8.000.000. 

Statului posedă încă o mulţime de locuri și vii date 

cu embaticuri de către egumenii diferitelorii mănăstiri. 

Pentru aceste embaticuri (besmane) nu s'a găsitii la cgu- 

meni decât nisce condici incomplete și. rupte, astii-felă 

încât după dinsele nu se poti constata tâte acele cm- 

baticuri. La 30 Octobre 1864 s'a decretatii o lege prin 

care se statueză rescumpărarea acestori embaticuri, ca- 

pitalisândii embaticurile anuale pe 30 ani; de atunci și 

până astăqi nu s'a rescumpăratii decât 163, cari aii pro- 

dusi suma de 90.694 Ici. 

(In budgctulă anului 1865 fiourâză venituli embati- 

curilorii pe deplină sumă de lei. . . . . .şiapoio.. 

sumă de lei 10.000.009, sub titlu de rescump&rarea em- 

“baticuriloră, fără a considera că embaticurile rescumpă- 

rate înceteză de a mai fi uni venitil.) 

Num&rulă embaticuriloră, care s'a constatatii de atunci 

şi până acum, este de 1.370 și produce unit veniti anual 

de 27.863 Iei. 
Rescumpărarea embaticuriloră se cfectueză în o pro- 
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10. —porţiune neînsemnată, fiindă că ombatiearii preferă a plăti 
pe fie-care ană o dare minimă, decât a numera o dată 
de 30 do ori acâstă dare anuală; lucru fârte naturală, 
fiindă că prin rescumpărare plătesce întreitit valârea em.- 
haticului. 

Constatarea asemenea merge încctii, pentru că nu se. 
constată unii cembatică decât atunci când embatica- 
rul. se presintă cu actele sale şi astiă-felă mulţi din- 
tr'înşii cari n'a plătitii embaticulă, sati cari n'ati actele 
în regulă se temi a le presenta. Deşi pentru acestea 
sati înființatii în fie-care județii comisii compuse de pre- 
şedintele tribunalului, primarulă și ună membru alt con- 
silicloră judeţene, însă ele până astădi n'aii datii nică 
unii resultatii. Afară de locurile date cu cmhbaticuri a- 
nuale fixe, sunt şi viile toti cu embaticii, dar cari 
plătescii dijmă din productulii anualii. Pentru acestea le- 
gca nu prevede nimicit, și deși sai presentatii mai 
mulţi cu dorința do a le r&scumptra, însă nu s'a pu- 
tut efectua, necunoscându-se care sumă să sc fixeze 
pentru a se capitalisa pe 30 ani. 

In fine în urma sobornicescului chrisovi de la 1785 
pentru judeţele de peste Milcovii şi a legci din 1843 pen- 
tru cele de dincâce, prin care s'a opriti darea mai 
multoră Jocuri cu embatică, egumenii totuși aut liberatii 
acte de asemenea natură, încât astădi guvermnulă ar 
fi datorii, spre a-i espropria, să-i despăgubescă de tâte 
îmbunătățirile, clădirile, sădirile şi altele ce arii fi făcutti 
după vremi, cea ce arii fi mai desavantagiosii pentru 
fiscii decât daca ar recunâsce acele acte. Legea de la 
30 Octobre 1864 nu prevede nimic pentru embaticu- 
rile de categoria acesta. 

Totii prin legea deerctată la 30 Octobre 1864, se sta- 
tueză a se vinde cearetele de prin orașe, și ali cărorti 
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10. — veniti nu trece peste 150 galbeni, asemenea și locurile 

virane de prin orașe de ori-ce valore, şi viile cari se 

află isolate, adică cari nu facii parte de veri-o moșie a 

Statului. 

Pentru aplicarea acestori disposițiuni s'a decretată 

unii regulamentă prin care se reguleză ca prefecţii să 

constate tote acele bunuri și să le estimeze prin esperţi, 

apoi să le vîndă prin licitație la tribunalele respec- 

tive. 

Veri-o câte-va din aceste tablouri s'ait primită, însă nu 

s'au pusi până astăqi în vindare nici unul din aceste 

bunuri, sub cuvintii de a se vinde tâte de o dată după 

ce se vorii constata. 

Pentru păduri esistă încă în vig6re două legi: una 

de la anul 1843 pentru cele de peste Milcovii, şi alta 

de la anulii 1847 pentru cele de dincâce de Milcovii. 

Cea dintâiă reguleză întruni modii absolută esploa- 

tarea păduriloră în generaiti, Ea determină ca pădurile 

populate de esențe amestecate, să se împartă în 40 ani, 

iar cele de stejară şi bradă în 80 ani. Mai hotăresce 

încă ca de la fie-care falce să se oprescă 80 de sc- 

minceri. 

La facerea acestei legi nu s'a ţinută în semă nică si- 

tuaţia pădurii, nică esenţele ce o compuni, nică starea ve- 

getaţici, nici calitatea pămîntului, nici clima. locală, nică 

necesităţile consumaţiunii locale. Pentru seminceri nc- 

determinândă calitatea și vîrsta, atâtă prin usă, câtă 

și prin eirculare ministeriale, s'a hotăritii a îi numai de 15 

ani, anulândă prin acestă disposițiune unulii din sco- 

purile principale ale oprirei semincerilori, adică de a 

regenera pădurile prin reînsemiînțarea naturală. 

Pe lângă aceste viciuri ce se află chiar în lege, n'a 

esistatii nici ună controli de 6meni speciali, cari să 
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10. — privegheze la aplicarea ei și cari să facă a sc respeeta 

Gre-cari disposiţiuni relative la paza lori. 

Astiăi-felii esploatarea parchetelorii se făcca neregulații ; 

nu se urma ordinea prevădută în planuri; după esploa- 

taro se băgaii vite cari rodeati lăstarulii; la munte se 

tăia numai bradulă, lăsândi semincerii de fagi, şi astit- 

felii bradulii neavând facultate de a da din tulpină, 

dispărea de pe munții Moldovei. 

Legea din 1847 pentru pădurile de dinedee de MIl- 

covit opresce cu desăvârşire ori-ce esploatare într'înselc, 

însă în cele din urmă linii acordă dreptulii do a sc tăia 

lemne pentru trebuinţe publice. 

Acâstă lege cuprinde douc viciuri, celii d'întâii opri- 

vea cu desăvârșire a exploatării. Parte dintr'însele tre- 

cuse peste termenulii esploatabilităţii și materialulă pă- 

durescii cădea în stare de depericiune, iar parte crati 

lipsite de tăerile necesare pentru ameliorarea reclamată | 

de starea arboretului. 

Alti doilea vicii era că sub motivit de lucrări publice 

se comiteaii tăcrile cele mai neregulate, pentru că la 

aceste liborări nu se avea în vedere decât trebuinţa. Apoi 

nu esista nici unii controlă, de 6re-ce nu csista o ad- 

ministraţiune specială, nici măcarii o poliţie pădurară. 

Pe lângă aceste viciuri, trebue să adăogimă că în tâtă 

România a esistatii regimulă islasurilorii de păşunare în 

pădure, nepăsarea locuitoriloră, slaba pază, cupiditatea 

“arendaşiloră şi a egumenilorii. 

Dacă România mai posedă astăqi păduri, o datoresce 

numai cescesivei fertilității a pămîntului și condiţiuni- 

lori elimatice, aşa de favorabile pentru vegetaţia lem- 

nelorii. 

Tocmai la anulu 1851 sa înființatii ună servicii pen- 

tru pădurile de dinedce de Milcovii compusi de trei sil- 
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mai mulți silvicultori indigeni și ati făcutiă memoriură 

asupra unui numără destuli de însemnati: de păduri. 

Aceşti silvicultori străini aă părăsită ţara la 1853, când 

cu ocupaţia armatei Rusiei, iar serviciul silvicii cu 

silvicultorii indigeni n'a fosti reînfiinţatii decât la 1855 ; 

însă nu esista nică o direcţie în lucrările lorii, și astii-feltt 

până la 1857 n'a făcutii nici o lucrare. 

Tocmai la anul 1860 s'a înfiinţatii unii servicii cen- 

trait specială, și îndată a luati mai multe măsură pen- 

tru conservarea pădurilorii, pentru regularea tăerilori 

de lemne în trebuinţe ale Statului, pentru constatarea 

și urmărirea delioteloră păduresci, pentru regularea pa- 

zei pădurilorii, pentru ridicarea planurilorii şi amenaja- 

rea lorit, pe basa cărora s'a pusti în 1863 în esploatare 

unui num&ru de 14 păduri. 

La 1862 aceste misuri s'a introdusii și în partea de 

peste Milcovi, unde s'a înființatii silvicultori din cei cari 
terminaseră studiile lori în ședla specială de silvicultură 
care a esistatii în Bucuresci dela 1860 până la 1862. 

Nestabilitatea acestui servicii, care a fostii suprimatii 

în mai multe rânduri, a făcută ca clă să nu pâtă ur- 
mări cu succesii lucrările începute. Astii-feli în anulti 

1863 a fostii desființatii de două ori și apoi reînființatii 
spre a se desființa din not în 1864. In sfîrşitii totă în 

anuli 1864 a fostă rcînfiinţatii și îndată elii a regulat 
amenajarea a 54 păduri din care, pe lângă cele puse 

“În exploatare în anului 1863, numai ...... „sai 

pusii în exploatare, asigurândii ună veniti de 1.025.978 

lei pe fie-care ani. 

Lucrările începute de acesti 'serviciii mergi încetii 

din causa restrinsului numeri ali aențilori silvici şi 

din lipsa unui codi pădurarii, care să specifice moduli 
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10. — exploatărilor pădurilor, constatarea, urmărirea și pe- 

depsele pentru delictele păduresci; să reguleze o poliţie 

pădurară, să pue o restricție la enormele destupări de 

păduri ce se practică neîncetatii, să așeze în fine ba- 

sele unei administrații legale a proprietăţei pădurare. 

Punerea în exploataţie a păduvilorii de dincoce de 

Milcovii s'a făcutii pe basa numai, că s'a trecuti în bud- 

getii o sumă ca veniti din păduri, fără însă a se face 

o lege specială prin care să so abrâge cea încă în ființă 

din anulă 1847, care opresce cu desăvârşire ori-ce ex- 

ploataţie de păduri. 

Numărul celii mare ală proprietăţiloră Statului, care 

sa adăogatii prin secularisarea moșiilorii dise închinate, 

Brâncovenestă şi chinoviale, embaticurile, ecaretele, viile 

şi pădurile; importanța acestori avuţii ale Statului; ne- 

cesitatea ca administraţia lorii să [ie priveghiată de aprâpe; 
complexitatea materiiloră de administrati, precum: 

1. Constatarea tutuloră proprietăţilorii Statului, 

2. Yormarea statisticei lori, 

3. Facerea planurilorii economice, 

4. Regularea embaticurilorii, | 

5. Exploatarea tutulorii acestorit proprictăţi prin dare 

în antreprisă sait în regie, 

6. Apărarea drepturilorii proprietăţilor Statului, 

7. Urmărirea proceselorii, 

8. Conservarea, regularea, amenajarea și exploatarea 

păduriloriă, 

reclamă imperiosti ca administraţia căreia i se vori 
încredința aceste bogății ale Statului să fie condusă 'de 
unii serviciii, care să posâdă tâte cunoscințele ce reclamă 

fie-care ramură ce o compune. 
[ste dar necesarii a se institui o administraţie spe- 

cială separată de acea a Ministeriului de Finance, care 
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10. — este impovărată de lucrări atâtă de numerâse, o admi- 
yu nistrație în .fine liberă în eserciţiuli ei, supusă unui 

controlti severii și avândii.a da o socotâlă esactă de ges- 

tiunca acestei averi; rămâindiă însă ca încassările veni- 

turilorii să se facă totă prin Ministeriuli Financeloriă. 

Pe teritoriul Basarabici reîncorporate în virtutea 'Tra- 

tatului din 30 Martie 1856, se află 40 comune numite 

colonii, cari 'se administrâză. încă după nisce statute în- 

cheiate de guvernulii imperiali ală Rusiei şi cari con- 

țină mai multe scutiri şi privilegiuri cari le sustragii: 

de la legea comună. 

Cele mai principale din aceste scutiri și drepturi sunt: 

]. Apărarea de militari şi dorobanţi, 

2. Dreptulă de a-și alege sub-prefecți, 

3. Apărarea de. darea personală, şosele, loncicră şi 

transmitere, | 

4. Dreptulii de a se bucura fie-care familie de câte 50 

desetine pămînti (ea la 112 pogoncj, 

5. Plăţile către Stati a coloniştilorit consistă în 2 lei ' 
și 12 parale de desetină de pămiînti și în 4 lei şi 8 pa- 
rale de individă parte bărbătâscă pentru întreţinerea au- 
toritățilorii administrative ; cu tote că prin statutele lori 
se obligă și la dările acestea: | 

1. A plăti anual după trecerea aniloră de scutire câte 
lci 70 de familie și, 

„2. Darea baniloră pentru întreţinerea comunicaţiilori 
pe uscatii şi apă, dar care nu s'a respectati până as- 

tădi. | 
Pe lângă cele 40 colonii se mai află şi 22 sate nu- 

mite domenii, cari se mai administrâză și acestea după 
nisce statute deosebite de ale coloniilor numai în cea 

ce se atinge de plăţile către Stati şi cari sunt: 
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109 185; Ca capitaţii de fie-care familie. 

9 33 /, Darea pe pămintii: de fie-câre sulletii parte 

bărbătescă, cari ai câto 30 desctine famie 

lia (ca la 67 2/, pogânc). 

5 6 Sub denumire de dare obștâscă de fie-care 

sutletii parte bărbătescă, 

145 18.4 

Precum se vede, situaţia acestori colonii şi domenii 

este cu totulii deosebită de acea a celorit-lalte comune 

din_ţâră; și în fine este cu totul neregulată, pentru că 

până astăqi nu se cunâsce positivii nici chiar întinderea 

“terenelorii pe cari se află aceste colonii şi domenii; cea 

ce aduce unii prejudiții forte însemnată nu numai te- 

saurului publică, dar chiar administraţici generale a | 

țărci. Guvernulă este preocupati de proiectele de legă 

ce trebue a se elabora pentru regularea acestori colo- 

nii și domenii, 

Statulii Români, avendă unit însemnată număni de 

moșii și ccarete, transacțiuni de totii felul: darea, în a- 

rendă a moșiilorii și închirieri a ecareturiloră, esploatarea 

pădurilorii și alte antreprise de utilitate publică, resultă 

din. aceste operaţii o mulțime de cestiuni litieisse, cari 

cerii imperiosii ca Statul să fic representată înaintea 

autoritățilorii competente spre ajustiflica drepturile sale 

asupra obiectului în litigii. 

Moşiile Statului, se găsescit espuse la usurpări de că- 

tre vecinii răzași și la sporire de procese din anii în anti, 

din causă că cca mai mare parte sunt nedelimitate, nu 

ait încă semnele de hotare stabilite prin hotărniciă și ri- 

dicări de planuri după documente sait vechia stăpânire 

şi la multe moșii de ale mânăstirilorii secularisate dise 

închinate, lipsescii documentele, înstrăinate [iindi de foștii 

cgumeni greci. 
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10. — In astă stare de lucruri cu gestiunea unui aşa mare 
număr de proprietăți, Statulii a trebuitii a avisa la mij- 
locele de conservare a proprietăţilorii și representării lui 
înâintea justiţiei în causele relative la proprietăți și al- 
tele. Așa, prin legea din anul 1961, s'a instituită pe lângă 
serviciulii contenciosii o eforie de trei advocați a căreia 
misiune cra de a dirigia procesele Stâtului, a provoca 
pe cele de interesul fiscului, a pleda causele de mai 
mare importanță și a da instrucțiuni pentru cele-lalte 
corpului de advocaţi curenţi distribuiţi pe fie-care judeţii 
câte unulii, pentru a representa Statulii, apărându-i drep- 
turile în ori-ce procesi pendinte la autoritățile locale ; 
iar pentru delimitarea moșiilor prin hotărnicii și ridi- 
cări de planuri, verificări de lucrări ingineresci şi adu- 
ceri la îndeplinire de hotăriri definitive, Statulă pentru 
tote aceste lucrări n'a prevăduti decât trei ingineri ho- 
tarnici cu câte unii ajutorii topografi. Esperienţa însă a 
doveditii că acești ingineri n'a putută a se ocupa de 
hotărnicii, fiindă împedicaţi în toti timpulă de vară de 
alte lucrări urgente, sorocite de tribunale, precum : ri- 
dicări de planuri, aduceri la îndeplinire, verificări de acte 
hotărnicesci ale proprietăţilorii vecine cu moșiile Statului 
și altele. 

Eforia s'a redusă la doi membri, cea ce face, că în 
casă de divergență de opiniune între etori, scopulii le- . 
giuitorului de a ave unii avisi ală consiliului să nu se 
potă împlini. Corpul de advocaţi în anulti 1865, prin 
decretulii fostului Domnitori, s'a redusti numindu-se unti 
advocatii pe câte două şi trei judeţe. 

In adevăr, după starea de sleire în care s'a găsit 
tesaurulii publică la 11 Februarie, nu ne-ami pute gândi 
decât la cele mai mari economii posibile în budgetult 
Statului ; dar în unele casuri aceste economii potii fi mai 
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10. — multi în prejudiciul fiscului; astă-felă este cu reducția 
advocaţiloră care s'ati făcută nu în vederea împuţinărei 
proceselorii, și de aceia trebuința reclamă imperios încă 
unii adaosii de advocaţi la judeţele acelea unde depăr- 
tarea locului și procesele mai numerâse faci imposibile 
ca unii advocatii să plodeze în aceași vreme procesele 
Statului în câte trele județe. 

liste evidentii, că dela secularisarea mănăstirilor din 
tâtă ţâra procesele încă ati trebuitii a mai spori, și ocu- 
paţiile advocaţilorii sai înmulţitii, privindii pe Statii pro- 
cesele acelorii mănăstiri ce eraii pendinte la instanţele 
judiciare. Cu legea rurală prin care afacerile pendinte 
la comitetele permanente se pledeză totii de acești ad- 
vocați, cu legea .de organisaţie judiciară, prin care, ins 
tituindu se judecătoriile de plasă, urmeză neapăratii că 
totii ci să represinte pe Statii dinaintea acestei juridic- 
țiuni; mai sunt încă și procosele celorii-lalte Ministere, 
cari sc pledâză toti de acești advocați. 

Pe lângă acestea, codicele civilă dimpreună cu pro- 
cedura cere ca Statulit să fie representatii în interesele 
sale la estimaţiile immobilelorii cari se afoctă la o garan- 
ție către Statii sai la ori-ce transacţiune. 

După statisticele de starea proceseloră, sunt rămase 
în lucrare până la finele anului 1865 ună numeri de 1695. 
afară de 298 de hotăriri de aduceri la îndeplinire ; cele 
hotărite în cursul acelui anii până astăqi sunt 221, dintre 
cari 116 în favoriă, iar 105 în defavoră, cari tote sati Ă 
apelati la instanțele superidre. Statuli însă numai din 
hotăririle Curţilorii Apelative din acelă ant și până as- 
tădi puse în esccutare este în drepti a încassa dela de- 
bitorii condamnaţi o sumă de Ici 2.486.963 par. 6. 

Dintr'acestă situaţiune resultă întruni modă învede- 
ratii imposibilitatea materială de a put advocaţii, după 
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10. — sistemuli de astădi pe câte: două şi troi județe, să în- 

timpine tote afacerile Statului la termenele fixate de tri- 

bunale, găsindu-se mai adesea în trista posiţiune de a 

cere amânarea proceselorii unele chiar de interesulit Sta- 

tului de a fi resolvate cât mai neîntârdiatii. 

Toti asemenea se pote dice și pentru inginorii hotar- 

nici că abia potii să îndeplinâscă lucrările urgente după 

sorocirile tribunalelorii, fără a le prisosi timpii de a se 

ocupa cu studiarea documentelorii pentru întreprinderea 

de hotărnicii. 

După starea care ne arată practica lucrului, cea mai 

mare parte din procese și cele mai complicate vini de 

acolo că nu sunt decât unii prea micii numării de moșii 

hotărnicite definitivă. 

Așa dar pentru împuţinarea proceseloră şi pentru o 

mai bună conservare a proprietățilorit și a reducerii în 

același timpă a cheltueleloră pe viitoră, nu pote fi altii 

mijlocii mai eficace. spre a ajunge la acestii resultatii 

decât hotărnicindu-se moşiile nedelimitate. Prin acesta 

Statulă va profita îndoitu, căci proprietăţile nu vori mai [i 

espuse ca până acum la usurpări, căci procesele vorii 

merge în adevării împuţinându-se ; și astă-telit se vori 

pute realisa mari economii prin reducerea numtrului 

de advocaţi în permanenţă. 

Preocupatii de acâstă idee, Guvernulii s'a gânditii că 

nu pote ajunge la unii asemenea resultatii de econo- 

mie decât [ixândi pentru câţi-va ani în budeetulă Sta- 

tului o sumă 6re-care afectată speciali pentru a se da 

în antreprisă la hotarnici ingineri particulari delimita- 

rea moșiiloră Statului prin hotărnicii și ridicări de pla- 

nuri fotografice, conform legiuirei în ființă. Cu modul 

acesta şi numai astii-felă Statul va împuţina procesele, 

proprietăţile vorii fi mai bine păstrate, putendu-se rea- 
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ginerii hotarnici actuali să se ocupe cu aducerile la 
îndeplinire și cele-lalte lue ări de hotărnieii pendinte la 
instanţele judiciare și cu tote verificările actelorii ca şi 
până acum. | 

După numerâsele creaţiuni și nemăsuratele cheltueli 
cari ati adusi tesauruli publici în diseredituli și strim- 
torarea cea mai mare, guvernul precedenti a avisati 
la crearea unui impositii indirectii. La 5 Decembre 1864 
sa promulgatii legea pentru vîndarea tutunului și a ta- 
bacului cu drepti esclusivi alti Statului. 

Acâstă lege, care după credința legiuitorului promitea 
mari bencficii, dar care după natura ci urma ca să aducă 
uni sdruncinii generală, atâtit în interesele comereiului 
privată, cât și în cultura tutunului, care abia ajunsese 
a se desvolta, cu întroducerea ei pentru prima Oră pe 
pămintulii României, presintă dificultăți demne de unti 
studiti mai scriosă. 

Dela 25 Ianuariit, apreciindă acâstă dificultate, pro- 
puse a amâna punerea ci în lucrare până la 1 Maiă 
1866, şi a preleva până atunci o taxă asupra tutunuri- 
loră cari sarii întroduco din străinătate. Transformati 
în proiectii de lege, acestă propunere se votă de Camera 
legislativă la 9 Iunie 1865, și sc trimise în esamenulii 
corpului ponderatoriăt, 

Dar repedea schimbare a Ministeriului a adusă și schim- 
barea acestui sistem. Noului Ministeriti dela 14 Iunie 
retrage proiectulă citati de la votul Senatului, și în 
puterea art. 3 din Statută, după simplul avisă alu Con- 
siliului de Statii, la 3 Iulie 1865 prin deeretii, promulgă 
o lege prin care se pune în aplicare legca primitivă cu 
modificaţiuni esenţiale chiar de la 1 Augustii. 

    — 89 —  



1866 

  

st.v. 

28 Aprilie 
Mai 

st.n. 

10. —  Modificaţiunile admise ai transfiguratii basele funda- 
mentale ale legei. 

Fără a prevede și a calcula consecinţele funeste ale 
unci sisteme vici6se, nepunândii în lucrare împacheta- 
rea care putea fi singurul modii de garanţie pentru 
unii folosii probabil, a tăcutii ca monopolul să fie re- 
servată Statului numai cu numele iar în realitate lăsati 
la discrețiunea detailiștilori vîndători de tutuniă. 

După acestă sistemă nenorocită, Statulii s'a angajati 
a plăti posesorilorii de tutunuri și tabacuri mărfurile 

"lori, a-le da o indemnisatiune de 15 o bentru pacubele | 3 7 0 > 

comerciului lori și apoi a le vinde iarăși lorii aceași 
marfă încărcată cu o taxă și cu o scădere de 20%, cea 
ce constată, după calculele cele mai elementare, o pa- 
gubă învederată. 

Pe acâstă cale intrândi regia cu o administraţiune 
improvisată, fără regulamente de ordine și de disciplină, 
tără 6meni de specialitate, fără o sistemă studiată, fără 
preparative de mijlâce şi localuri, ai intrati întrună 

„_dedalu de confusiune, de abusuri și de risipă. 
Luarea tutunurilorii pe comptulă regiei s'a efectuati 

prin comisiuni de expertise numite ad-hoc la fie-care 
districtii; acestea ai clasificati calitățile diverse după 
cari sa regulati despăgubirea posesoriloră. Acestă o- 
perațiune a dati loci de abusuri nccalculabile: sati 
primiti tutunuri stricate și fără nici o val6re, sai c- 
stimată tutunuri de calităţi inferiâre ca superidre, și nu 
sia stabiliti! nici o regulă prin care să se p6tă controla 
clasificațiunea făcută de aceste comisiuni, încât a rămasă 
câmpul deschisă pentru totă felul de fraude. Maga- 
sinerii, în genere numiţi fără garanţii, ai pututii să a- 
mestece calităţile, sustrăgândi pe cele superidre și pu- 
nându în locu-le cele interiore. 
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miti comisiuni pe la tâte depositele spre a constata ca- 
litatea și starea de conservare a mărluriloră. 

Până astădi însă n'a primiti resultatuli constatăriloriă 
și de accea nici nu pote cunâsce cu certitudine dacă 
mărfurile ce posedă astădi în magasine, valorâză capi- 
talulă ce a debursatii și cari poti fi perderile asupra 
mărfurilorii cari s6 dice că sunt avariate. 

După ce s'a împovăratii cu modulii acesta Statulii cu 
o marfă destinată a se vinde în consumaţiune cu unii 
profitit Gre-care, nu s'a stabilită nici o măsură eficace spre 
a asigura acestă manipulaţiune. Detailiștii cumpărându 
marfă brută după tarifa regulată, ai prolitati de ano- 
malia și de nomenelaturile legei, spre a trafica atâti pe 
fiscii cât şi pe consumatori; pe fiscă prin introducerea 
contrabandei şi pe consumatori prin amestecarea diver- 
scloră sorturi de tutunii, cea ce a produsi și produce 

o nemulțumire generală în ţâră. 

Astit-felti, după ce consumatorii s'ait pusă în stare de 
a Îi mereii traficați de către detailiști, apoi şi Statulii 
se vede espusii a vedă periclitându se mărfurile sale în 
magasine fără a le put vinde. 

O repede aruncătură de ochi asupra cifreloră pote 
demonstra adevărulii acestorii aserţiuni. 

De la 1 Augustii 1865 Statul s'a făcutii posesorit 
peste o sumă de 1.538.150 oca de tutunti (433.428 ocale 
turcescii și 1.099.722 indigenii). 

De la acestă epocă până la finele lui Mastic în 8 luni 
sa consumati abia 446.069 ocale, dintre cari numai 
111.036 oca de ualități superidre. 

Din acâstă cifră se pâte vede cât de mare a fosti 
frauda prin contrabandă; căci, dacă sar admite măcar 
a qecea parte din populaţiunea Românici ca consuma- 
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trebuitii să se consume celă puţinii 1.600.000 ocale în 
8 luni. 

Prin urmăre, dacă ar fi 'să se aștepte resultatele con- 
sumaţiunei totit după acestă proporțiune și pe viitorii, 
ar trebui încă ună timpii de 2 ani cel puținii, ca să 
potă consuma tâte tutunurile aflătore astăqi la regie. 

Pentru mărfurile primite la regie și pentru indemni- 
sarea comercianțilorii, sa angajată unti capitalit care îm- 
preună cu procentele se urcă Ja 19.600.000 Iei (în bo- 
nuri şi numerariă). După tarifa adoptată pentru vindare 
s'a calculatii a se scâte pe mărfurile cumpărate 36.500.000, 
dar din vîndările operate la regie în aceste optii luni s'a 
încassatii 7.274.895 Ici (3.869.888 tutună turceseti și 
3.495.007 indigeni) din cari sa plătită în bonuri capi- 
tal și procente 2.111.000 Ici și în numerară 2.737.800 
lei, iară cheltuelile sati urcatit la 1.140.500. 

Prin urmare, după acestă normă, arti trchui încă doj 
ani liscului ca să scoță capitalul săă, plus dobângile 
cară trebue să le pârte, plus capitalulii ce cată să ma 
bage spre manipularea monopolului. 

Astii-felă situaţiunca tesaurului are de perspectivă : 
I. A dehursa lei 14.489.444,10 spre achitarea bo- 

nurilorit emise, cea mai mare parte cu scadența în Au- 
eusti viitoră. 

II. A suferi sarcina budgetului specială care şe urcă 
la... . „pe ani. 

III. A face immediatii unui vărs&mîntii celt puţini 
de 4.000.000 lei pentru cumpărarea recolteloră anului 
1865. 

In fața acestei situaţiuni Guvernul actuali, de şi în 
principii este pentru desființarea acelui monopolă, dar 
până a afla mijlâcele prin cari să potă desface mărfu- 
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10. — rile ce le are acum luate fără o mare pagubă, se vode 
nevoită încă a-l menține. 

Dar vidândi viciositatea actualului sistem, vedendă 
urgenţa d'a se pune o stavilă fraudelorii ce se comilii, | 
atâtii în paguba fiscului, cât și a consumatorilorit, tote 
greutăţile de aplicaţiune ce le prevede, a venită la mt- 
sură spre a trece peste deerctulti de Ia 3 Iuliă 1865 și 
a pregăti punerea în lucrare a disposiţiunilorii primi- 
tive ale legci din 1864, prin împachetarea tutunurilorti 
și darea lori astit-feli în consumațiune. 

Conformi eu disposiţiunile legei de la 26 Novombre 
1864, s'a instituit o Cassă specială de depuneri și con- 
semnațiuni, care a începutii a funcţiona de la 1 Ianuariii 
1865. Seopuli acestei instituţiuni a fostii da concentra 
la unii locii depunerile şi consemnaţiunile din tâtă ţara, 
da pune în cireulaţiune acele sume ce până aci r&ăma- 
seră neproducătâre, și de cari nici depunătorii, nică păs- 
trătorii nu puteai profita, lipsindii societatea de bc- 
neficiuli unui numerarit însemnată, care prin . neîntre- 

buințarea lui representa unii capitală morti. 
Prin instituirea Cassei de depuneri și consemnaţiuni 

aceste capitaluri mârte și neproductive s'aii pusă în cir-. 
culațiune ; s'a asigurati depunătorilori unii venitii pro- 
porționatii și s'a creatii Statului unii venitii progresiv. 

Din darea de sâmă a Cassei de depuneri și de consem- 
națiuni despre operaţiunile sale în cursul anului 1865 
resultă, că bencficiulii realisată chiar în anulă dintâiă, 
după deducţiunea tutulorii cheltuelilori de administra- 
țiune, s'a suitii la cifra de let 113.000, care s'a vărsatii 
în cassa tesaurului; că, după tote prevederile, bencficiulii 
anului curentii va ajunge cel puţinii la o sumă între: 
ită, şi pote multii mai mare încă, dacă va cresce, precum 
„este probabilii, suma operaţiuniloră sale. Prin grabnica 
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sactă a procentelorii și prin repedea espediare a lucră- 
riloră, acestă instuțiune a câștigat în scurtul timpi 
alit esistenţei sale încrederea publicului. O sumă de peste 
20 mili6ne, care fără acestă instituire art fi remasii ne- 
productivă în diferitele casse, s'a redatii circulaţiunei și 
a contribuitit la alimentarea producţiunei, venindă cu o 
sumă de 12 mili6ne în ajutorulii Statului cu o dobândă 
fixată la 7 1/0. 

Resultatulă dobândit este fără îndoială destulii:de sa- 
tisfăcătorii, dar succesulii nu esclude ameliorarea şi Cassa 
de depuneri și consemnaţiuni, printr'o completare a legei 
de la 26 Novembre 1864, este susceptibilă da masi îm- 
bunătățiri. Spre acestii scopii sa presentati fostei Adu- 
nări Legislative unii proiect de lege, care din nenorotire 
nu sa luată în desbatere, menitii a procura acestei in- 
stituțiuni o desvoltare naturală, prin care singură va pute 
produce Statului și societăţei tâte avantagele ce se poti 
aștepta dela asemene instituțiune. Ideea pe care este ha- 
sati acestii proiectii de lege este a se acorda Cassci de 
depuneri și consemnaţiuni facultatea de a pute cumpăra 
și revinde, la casti de trebuință, obligaţiunile Statului. 
Prin acestă facultate, acordată Cassei de depuneri, se va 
restabili creditul Statului, se va sui cursulii obligaţiu- 
nilorii și posesorii unorii asemenea obligaţiuni le vorii 
put& preface în ori-ce momentii în numerar. Acestă 
înlesnire va îndemna publicul a da totă-l'auna preferință 
Statului pentru plasarea sumelorii ce le va ave dispo- 
nibile. 

Afară de acesta se voră mări şi beneficiurile Cassei de 
depuneri și prin urmare veniturile Statului, fiindi-că nu 
pote fi îndoială că va revinde obligațiunile cumpărate, 
ali cărora cursii Pai suit, cu uni preți mai mare. 
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Luarea în consideraţiune a acestui proiectii de lege 
este cu atâti mai multi de doritii, că va contribui la 
restabilirea și consolidarea creditului Statului, de la care | 
atirnă reușita tutuloră operaţiunilorii financiare. 

Curtea de compturi, dintre compturile primite dela 

desființatulii. Ministeriii de Controlă pe diferiţi ani, și din 

cele primite de la deosebite Ministere și cassierii până 
astăgi, a revisuită și hotăritii uni număr de 210 din 
cară : 

114 compturi hotărite şi pronunțate sentinţa lori, 

96 Idem cercetate și puse în discuţiunea secţiuniloniă 

respective. 

210 

Se află în lucrare cu încheerea esercițiului 1860 în 

  

întregul săi cu tote Ministerele; mai sunt 327 com- 
pturi în cercetare, împreună cu gestiunea anului 1864; 
iar pentru anii 1862—1863 compturile nu sunt trimise 
încă, fiindiă-că verificarea lori nu sa pututii termina de 

Ministeriuiit Financeloră. 

Sumele încassate de Comitetul de lichidare ali obli- 
gaţiunilori rurale de la 23 Aprilie 1865 până la 23 Apri- 
lie 1866, se urcă la. . . . . . „ci 26.855.5694p[. 

Adică: din rescumptrarea clăcei 

și dijmei.. . e. » 95.666.263 1 » 

Din vîndarea producteloră din ma. 

gasiile de reservă .. . . . . . . » 1.14871423 » 

Dela novolnici pentru casă și gră- 

Qină ea o 40B9L 20 » 

Totală egali. . . . . . » 96.855.5694 » 
Sumele răspunse se urcă la . . lei 21.591.180 25P. 
Adică : în procente pe semestrului ] 

de la 23 Aprilie 1865 până la 23 

» 21.591.180 25 Pp.. 
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Maiă 10. — Oetobre 1865... . . . , » 11.390.1845 » 

Idem pe semestrulii II de la 23 Oc- 
tobre 1865 până la 23 Aprilie 1866.» 9842611 23» 

Pentru confecţionarea obligațiuni- 
lori rurale...» O35.117 975 

Lela pe 4:/, luni a doi copiști 
ce sai numiti pentru copiarea  lis- 
telorii după cari ati a se înscrie obli- 
gaţiunile definitive. . . ... 2.700 —» 

Pentru diferite obiecte . . . . . » 567 10» 

  

Totali egali . ....» 21.591.180 25 » 
Numerarii în s&ra de 93 Aprilie 

1866. i 5.264.388 19» 
„ Obligaţiunile ai sositii abia acum în Bucuresci din 
causa întârdierei fabricaţiunei lori. Comitetult se ocupă 
acum cu pregătirea lorii prin numerotarea și subseric- 
rea lori. Îndată ce se va termina acâstă operațiune, se 
vorii distribui celoră în dreptu. 

Spre înlesnirea proprictariloră, guvernulă a luati dis- 
posițiunea ca distribuirea să se facă în trei locuri, la 
Bucuresci, la Iaşi și la Craiova. 

La 1, Octobre 1865 fostul Ministru de Finance, 
cu avisulii Consiliului de Stati și cu autorisațiunea Con- 
siliului de ministri, a încheiată cu d-nii A. de Hertz și 
I. Lobel, representanţii mai multorii capitaliști din Lon- 
don și Paris, o convenţiune relativă la instituirea în Prin- 
cipate a unei bănci de scomptă și de circulaţiune cu drep- 
tulit esclusivă d'a emite bilete de bancă. 

La 1/2 aceleiași luni, acestă convențiune a fostii con- 
firmată și promulgată de fostul Domnitori, prin decre- 
tul stii No, 1.379, fără concursulă puterilorii legiuitore, 
Și numai în virtutea art. 3 din Statuti. 
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10. — Conformi art. 4 din actulti de concesiune, Banca urma 

a începe să funcționeze în Bucuresci și Galaţi patru luni 

dela confirmarea concesiunci, adică la 1 Martie 1366 st. 

n; şi după art. 6, Banca se va considera ca constituită 

când comisarii guvernului voră fi verificati şi consta- 

tatii esistența în cassele Băncci a unui capital de dece 

milione francă, representândiu primulii vărsămîntii din 

capitaluli nominală de 40 miliâne franci, prevăduti de 

art. 5, 

La preschimbarea acestei concesiuni, devenită defini- 

ţivă prin promulgarea oficială, convenţiunea, prin art. 

20, îndatoreză pe concesionari a depune la tesaură dreptit 

cauțiune unii milionii franci, în contra unei recepise a 

Ministrului YFinancelori, care să stea la tesaurii fără 

dobândă până la îndeplinirea stipulațiunilorii art. 6, re- 

lativii la constituirea Băncci. 

Cauţiunca provădută de art. 20 s'a şi depusă la tesaurit 

de către concesionari la 1%/,, Octobre, după cum se con- 

stată din recepisa Ministeriului de Finance cu acâstă 

dată. 

La 30 Ianuariii 1866, guvernulii trecuti, cu decretulti 

No. 107, a şi numiti comisarii prevăduţi de art. 9 din 

actulii de concesiune. 

Aceşti comisari, prin procesele verbale din 14 și 16 

Februarii din urmă, ati constatatii îndeplinirea de către 

concesionari a stipulaţiunilorii art. 6 și ati declaratii că 

Banca trebue a fi considerată ca constituită. 

Acâsta este situaţiunea în care a găsitit guvernul de 

la 11 Februariit concesiunea Băncci: adică o concesiune 

făcută de guvernă în virtutea dreptului ce a credutii că-i 
dă ant. 3 din Statutii, și punerea în lucrare a acestei 
concesiuni. 

La 1 Martie s. n., epoca constituirei Băncci, și la care 
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10. — trebuia a se restitui concesionariloră cauţiunea de unit 

milion franci, Ministeriuli de Finance, în lipsă de mij- 

l6ce pecuniare, căci depositulă făcută de concesionari 

la încheierea convențiunci s'a întrebuințată de fostulii 

guvernă în cheltuclele sale chiar îndată după depunc- 

rea lui sa vătdută nevoitii a usa de facultatea ce-i dă 

aliniatulă din urmă al art. 20 din concesiune, şi a c- 

liberatii Băncei, în contra cauţiunci, unii bonti de tesauri 

pe termenii de 6 luni, purtândă dobânda de 8%. 

In acestă stare aflându-se lucruli, Senatul, în urma 

unci petiţiuni subserisă de mai mulţi comercianți, a dati 

la 9 Martie uni voti în privinţa acâsta în cuprinderea 

următâre : 

«Concesiunea Bencei este dată în modă neconstituțională, 

«și prin urmave petițianea se recomandă guvernului.» 

D'o dată cu comunicaţiunea acestui votii ali Senatului 

“sa presentatii Domnului Ministru de Externe protestulii 

ce d. agentii și consulii ali Irancici k-a adresati în nu- 

mele guvernului săi, protestă motivatii de mai sus 

menţionatulii votii ali Senatului, și prin care declară că : 

cîn răspunsuli s&ă la mesagiulii de deschidere, Sena- 

«tul precum și Adunarea a mulţumitii Principelui Cuza 

«pentru acâstă concesiune, că prin urmare Senatul s'a 

«contra-judeeatii în ședința dela 9 Martie, și că-și face 

«tote reservele de dreptii și de justiţie relative la despă- 

«gubirile, daune şi interese la cari concesionarii Băneci 

«vor ave dreptil.» 

Guvernulii,: luândi în băgare de s&mă, tâto aceste 

împrejurări, și avendă în vedere responsabilitatea ce a 

lăsatii Senatulii asupră-i prin formularea votului săi că: 

Concesiunea Băncei este dată în modii neconstitiționali și 

prin urmave pelițiunea să se vecomande guvernului, fără 

a se precisa și urmarea ce va trebui a se da votului emisă, 
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"10. — concesiunea fiindă deja în lucrare; guvernulă, Qicemii, 

considerândii tot-lo-dată, că Banca sa abţinutii până 

acum de a intra în cesereiţiulă privilegiului da emite 

bilete de bancă, sa opritii de a lua ori-ce decisiune în 

acestă privință; căci, dacă amit consulta tradiţiunile con- 

stituţionale a altorii state, amii vede că unii votii emisii 

în așa modii de către unit corpi legislativă, asupra unui 

faptit îndeplinitii nu are. altii efecti decât acela ali unui 

vot de blamiă, co se dă Ministeriului călcătorii legci și 

tragerea lui la răspundere. 

Nu încape îndoială, că dacă guvernul la 11 Februarie 

ară [i oborită concesiunea Băncei pe Dhasa menţionatului 

voti ală Senatului, elit lua asupră-i tote consecinţele a- 

cestei anulări; consecinţe cari puteai fi grave pentru in- 

teresele fiscale ale ţărei. Guvernulii și-a resertatii dar 

facultatea de a supune acestii casti aprecierii onorabilci 

Adunări de astădi, care se află mai în posiţiune a sc pro- 

nunța în privinţa lui cu t6tă neatârnarea de opiniune 

cerută întw'o aşa gingașe cestiune.. 

Din cele precedente, atâti din darea de semă ge- 

nerală asupra situațiunei fiinancelorii ţerei, cât și din 

csaminarea diferitelorii ramuri ce compunii administra- 

țiunca financeloră, s'aii pututii ved6 causele, cari ati 

produsti o stare de lucruri, ale cărei efecte inevitabile nu 

ati pututii fi altele decât secarea resurselorii, aglome- 

varea datoriilorii şi sleirea creditului publică. 

Lipsa unui institutii de crediti, care ar fi pututi 

veni în ajutorulii Statului, a contribuiti încă a grăbi ca- 
tastrofa. Discreditulii tesaurului publici n'ar fi putută 

lua nici o-dată acele dimensiuni ce le înfăţișeză astădi, 

dacă operaţiunile financiare arii fi fostii sprijinite de o 

bancă de scomptii și de circulațiune, de ună institută a 

cărui misiune este da înmulți mijlâcele de „schimbi, . 
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10. — da mobilisa capitalurile, d'a activa cireulațiunea fondu- 
rilorii și d'a înlesni prin mijlocirea sa tâte transacţiunile. 

Dacă pe de o parte recunâscemii că causa principală 

a relci situațiuni financiare provine din rea administrare 
a fondurilorii publice, trebue pe de altă parte să ţi- 
nemi comptii și de alte împrejurări cari aă contribuiti 
a mări r&ulii. Immediata aplicare a legci rurale, fără nică 
o pregătire necesară, a avutii de resultatii că o mare 

parte a pămîntului a rămasit în anulă trecută neculti- 
vali; timpulă verei și tâmuei trecute în tote părţile ho- 
mâniei n'a fostii favorabilă pentru cultura pămîntului; 
d'aci a resultatii o recoltă nesulicientă şi este cunoscuti, 
că pentru unit Stati agricoli, cum este România, recolta 
este de cea mai mare însemnătate, fiindit-că tâte tran- 
sacţiunile atârnă de dinsa. Consecințele relei recolte 

ale anului trecutii ai trebuită a se resimţi mai repede, 
mai intensivă, și mai în genere, fiindă-că a lipsită ună 
institutii de credit, care ar [i pututii veni în ajutorulii 

cultivatoriloră și ori-cum ar fi micșoratii lipsa nume- 
varului. 

Budgetulii gencrală ali Statului pentru cserciţiulti 
curentii 1866 ncliindă încă votatii, legea de finance 
dupe care avemi a ne regula în acestii cesereițiă, este 

budgetuli anului 1865. 

Veniturile prevtdute prin budectulă anului 1865 sunt 
în sumă de lei 159.166.677, cari se compună din lei 
131.866.967 venituri ordinare și lci 27.299.710, venituri 

estraordinare ; iar cheltuelile în sumă de Ici 158.G10.220, 

de unde ar resulta unit escedentii de venituri de Iei 

556.456. 

Acesti resultatii ar fi destulii de satisfacătoriă, dacă 

cilvele trecute în partea veniturilorii ar fi ună adeverii. 

Din nenorocire nu este astui-felti. 
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ne sunt cunoscute, putemii rectifica cifrele, și trebue 

  

să reducemii din previsiunile budgetului o sumă db lci 
14.183.992, astii-telii că veniturile se reducit la suma de 
lcă 144.982.685. Pe de altă parte cheltuelile at primii 
o adăogire de lei 32.017.808 prin deschidere de credite 
suplementare și estraordinare în cursul anului 1865, 
din cari 28.844.351 deschise de Consiliulă de Ministri 
și 3.173.457 prin Cameră. 

Așa dar budgctulu eserciţiului 1865, departe da rea- 
lisa cscedentulii prevădută de lei 556.456 se încheiă cu 
uni deficit de Ici 46.208.800. 

Acesti deficitii se măresce cu deficitul analogii ace: 
lorii dintâii patru luni ale anului curenti în cari ami 
mersi cu budgctulii anului trecutit și asti-felă ne aflămti 
în momeontulă actualii în faţa unui deficită de 51.956.065 
lei 14 pr. 

Spre acoperirea deficitului de Ici 51.956.065 p. li sa 
destinată : 

1. Imprumutulă naţională de 30 miliâne, care repre- 
sintă în efectivă ci... . . . . . 24.000.000 

Din acesti împrumutii s'a rcalisatii nu- 
mai o sumă de lei, . . . şi urmâză ca res- 
tul să sc împlinâscă sait în ţeră sati în străi- 
nătate.. 

2. Restul din împrumutul de 40 mil. 
votată la 2 obruarie și neefectuată cu scă- 
derca împrumutului naţionali . . . . . . 16.000.000 

3. Anularea anuităţiloră și anume: 
A împrumutului de 93 milione 9.300.000 
A drumului de feri la Giuroiu 4.456.620 

Totală lei. . . . 53.736.620 
„Afară de acâsta vor veni âncă în ajutorulă situaţiunei 

13.756.620 
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10. — financiare reducţiunile ce se vori put& face din budge- 
tele cheltuelelorii diferitelorii Ministeric. 

In faptă numai anularea anuităţilorii în sumă de li 
13.756.620, şi eventualele reducţiuni din cheltuelele bud- 
getare potii fi admise ca o îmbunătăţire a situaţiunei 

linanciare, pe când crearea unori datorii noue, precum 

este împrumutuli naţională de 30 milione, nu pâte fi 

socotiti decât ca o ușurare momentană a tesaurului, ca 

o operaţiune financiară cu scopii da prelungi termenul 

plăței. Contractarea unorit împrumuturi, dacă nu este 
impusă printr'o necesitate imperissă, dacă împrumuturi 

noue nu sunt destinate pentru uni scopii de utilitate 

publică, este numai atunci o operaţiune avantagi6să, când 

condiţiunile contractării sunt mai avantagiâse decât con- 

diţiunile împrumutului ce este destinatii a înlocui. Sin- 
gurulii mijlocii d'a âjunge la scopulă doritii, la prospe- 

ritatea financelorii, este d'a restabili echilibrult budgetu- 

lui Statului prin reducţiunea cheltuelelorii și prin sporirea 

venituriloră în limitele putinciosului. 

Indreptarea situaţiunei financiare nu se pâte improvisa 

și ne-amit face ilusiune, dacă ne-amit închipui că prin 
operațiuni de finance vomii pute schimba îndată starea 

lucrurilorii și preface unii deficită în escedentii. Nu în- 
cape îndoială că anulii 1866 va solda încă cu unii de- 
licit simţitor, chiar cu reducţiunile propuse în bud- 
gotuli cheltuelelori, fiindi-că în timpi de patru luni amii 
mersă cu budgctulă anului 1865, și va trebui a ne mul- 

țumi dacă vomă put6 constata la finele anului o nota- 
bilă micșorare a deficitului în comparaţiune cu deficitele 

trecutului. Numai cu timpulă vomi pute ajunge la c- 
chilibrarea budgetului. Dar şi acestii echilibru nu pâte 
li ținta nâstră după urmă, ci va trebui să ajungemiă 

treptatii la uni escedentă ali veniturilor, căci numai 

    — 102 —  



1866 

  

st.v. 

28 
  

Aprilie 
Maiiă 

st.n. 

10. — astit-felu vomii pute scăpa de sarcina unci datorii, care 
apasă linancele țărci și îngreuiază, prin plata de pro- 
cente, budgetulă cheltueleloră Statului. 

Va trebui dar să căutămi încă unii mijlocă spre ușu- 
rarca budgelului şi spre a put întrebuința o parte din 
vesursele nâstre pentru esploatarea avuţiilori naturale 
ale ţărei, pentru îmbunătăţirea agriculturei, pentru pro- 
eresulii industrică și pentru prosperarea comereiului. 

Statulii posedă o mulțime de proprietăți immobile, cari 
saii nu produci nici unit venită, sai producii unit veniti 
atâtă de micii, încâti nu so află în nici o proporțiune 
cu valorea lorii. Aceste immobile representă uni activit 
neproducătorii; ar trebui dar ca Statulă să se desfacă 
de ele, fiindii că veniturile loră nu sunt în raportiă 
cu procentele ce le plătesce tesaurulă publici pentru da- 
toriile contractate. Vîndarea aceloră immobile, cari pro- 
duci unit venitii neproporţionatii, se va pute efectua trep- 
tată, la timpii favorabili, și productulii vîndării va tre- 
hui a se alceta esclusivii la stingerea datorici publice. 

O parte fârte însemnată a veniturilorii Statului este 
absorbită prin plata pensiuniloră. Numărulii pensiona- 
riloră a crescutii din ană în ani, și sumele alocate pen- 
inu acesti scopă ait luatii nisce dimensiuni progresive 
cari nu se află în nici o proporţiune cu veniturile și 
cu cele-lalte cheltueli ale Statului. Procesele verbale a 
trecuteloriă sesiuni ale Corpuriloră Legiuitore poti con- 
stala, că votarea de pensiuni a fostii una din principa- 
lele loră lucrări și m'a trecută nici o sesiune fără a îm- 
povăra tesaurulă publici cu sume mari sub titlul de 
pensiuni, de recompense și de ajutore. Legea pensiuni- 
lorii înfăţișeză o mare nedreptate, acea că luncţionarii 
de astădi, cari după t5tă probabilitatea nu se voriă hu- 
cura nici odată de avantagele acestei legi, sunt supuși 
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10. — la o reţinere de 100, din apuntamentele lori în folo- 
sulă unoră pensionari, cari în timpuli serviciilorii loră 
n'ait contribuiti sai. nici decum sati numai câte 5 0, 
din apuntamentele lorii la acesti fondă. 

Acâstă lege vicissă sub tote punturile de vedere în- 
fățişeză încă anomalia, că mulți pensionari cari primescii 
astăgi o pensiune mensuală de 2.000 lei, n'ată avutii în 
toti timpul în care sati aflati în activitate decât o 
retribuţiune de 500 lei, afară de câte-va luni în cari ati 
Înaintatii repede ; astă-fel că Statulă le plătesce astădi, 
când nu mai faci nimici, împătriti cât le plătea pentru 
serviciile lori. Dacă nu se va înlocui acea lege printr'o 
alta mai cchitabilă şi basată pe principiele dreptăței și 
economiei, va veni ună timpi când tâte veniturile Sta- 
tului nu vorit mai ajunge pentru plata pensiunilor. Este 
dar o necesitate imminentă a se lua grabnice măsuri pen- 
tru poprirea acestui pericol amenințătoră ; votarea legei 
mai în conformitate cu drepturile dobândite și crearea 
unui fondi deosebită pentru pensiuni, vorii curma r&ulă 
și ne vorii scăpa pentru viitori de o sarcină atâtii de 
împovărătore. 

In fine o reorganisare a serviciului administrativă în 
tote ramurile, cu înlăturarea formelorii de prisosi, cu 
simplificarea lucrăriloră de cancelarie, va produce o 
economie notabilă atâtii în personală, cât și în materiali 
și va ave de resultatii o mai grabnică espediare a lu- 
crărilorii curente. 

Tote aceste reforme şi reorganisări nu se potă im- 
provisa, dar trebue să le avemii în vedere spre a le pute 
aplica treptată și în timpulă oportună. 

Situația dar în care guvernuli trecută a lăsatii finan- 
cele țărei, cumplita desorganisare a tutulori ramurilorti 

    — 104 —  



1866 

  

st.v. 

28 Aprilie 
Mai 

st.n. 

10. — administraţici Ministeriului de Finance, se p6te resuma 
în puţine cuvinte: 

Datorii colosale în proporţiune cu mijlâcele ţărei; 
Venituri compromise și mieșorate din causă de de- 

sordine ; 

Lipsă de sistemii și de legi eficace pentru repartiţi a 
şi perceperea impositelorii ; 

Rămășițe colosale din venituri şi imposite, împleticite 
În cea mai mare confusiune, neconstatate și mare parte 
perduto; 

In administraţia vămiloră, desordine, lipsă de legi și 
de control; 

In administraţia salinelori, sistemii viciosi, lipsă de 
legi și de controlii; 

In administraţia domenielorii Statului, totii desordine, 
lipsă de sistomii, de regulamente și de control. 

In administraţia monopolului tutunului, dacă acesta se 
mai pote numi administraţie şi monopolulti regie, o 
îndoită cursă care s'a întinsii Statului și publicului; cursă 
în care aii picatii și Statulă și publicul ; unulă şi altulă 
jertie a cupidităţei traficanţilori de tutuni și a Gmenilorii 
însărcinați cu înfiinţarea și administrarea acestui monopol: 

Budgete până astăqi ilusorii, în cari se aflat venitu- 
rile spre a le apropia pe cât se putea mai multi de 
suma cheltuelelori : nouă și ingeni6să metodă de echi- 
librare în materii de budgetii. 

Acum că vălulă, care acoperea partea cea mai gravă 
a ranelorii n6stre financiare, s'a rupti, putemii a le 
privi și a le constata cu înlesnire. Greșelele, risipele, 
nepăsarea și neprevederea, cari ne-ati împlântatit în, 
o situaţiune atâtii de durerâsă, cari ati pusi ouver- 
nulii română în posițiune umilitâre de a lăsa erc- 
ditorii, luncţionarii, pensionarii sti, armata sa, contrac- 
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28 Aprilie 
Mai 

st.n. 

10. — tarii sti, în o suferință ruinătore şi intolerabilă; aceste 
greșeli, acâstă risipă, acestă nepăsare de bunulă con- 
tribuabilului și de viitorulă țărei vori servi, sperămiă, 
de acum înainte, de uni aspru învățămîntit pentru noi 
și urmașii noștri. Insă a constata numai răul, nu este 
încă a aplica și remediulii. Remediulă este în adevări 
urgenti, elit este o costiune de viață sai de morte în 

„ situaţiunca în care ne aflămă. Să nu ne facemii înse ilusii, 
remediulii esto mai greit de aplicatii decât răul de demon- 
stratii. [ grei, căci nu-l vomă put6 obține decât cu pre- 
țuli de nuc sacrificii, de studii ncobosite, de economii 
curagiose şi de o dosăvârşită abnegaţiune personală ; 
nduc sacriliciură de împrumuturi sai imposite, până 
la desvoltarea resurselorii de cari pote dispune ț6ra spre 
a-și recăpăta cechilibrulă ; și timpulii, timpul necesarit 
pentru ori-ce operă omenescă, spre a se pute vindeca 
rculă prin economii, organisare și uni controli clicace. 

Domnilor Deputaţi, 

Chiar în urna plebiscitului, care a dovedită într'untă 
modii atâtii de solemnă persistența naţiunci în a voi 
ună principe dintr'o familie regâscă, și a fâcutii dintr'acestă 
voință unii faptii împlinită în persona Principelui de 
Hohenzollern sub numele de Carol I, totă nu se 
curmară încercările, totă pare că în afară nu sunt încă 

ridicate pe deplinii tote greutăţile. Inalta Portă, credândă 
a vede în suirca pe 'Tronă a lui Carolii |, o lovire 
a articolului XIII alti Convenţiunei de la Paris; Puterile 
garante, spre a sc asigura prin tote modurile de vo- 
inţa naţiunci și a dobândi asti-lelii ncgreşită unanimitatea 
dorită de conferință, ai hotăritii ca națiunea să fie con- 
sultată încă odată şi prin D-vâstră aleşii ci de astăgi, 
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28 Aprilie 
Maiă 10. — 'Totit-o-dată Inalta Pâită și puterile garantate s'a pro- 

nunțatii în două renduri, că vor ţin semă de voinţa 
poporelorii și vori acorda Românilorii totii ce va voi 

acestă Adunare, pe cât ea va sta în limitele legăturiloră 
internaţionale cc csistă între Inalta Pârtă şi puterile 
garante. 

Avemii încredere că Carolii IL va veni între Români 
și va domni asupra ţărci, ai cărci locuitori lati alesii, 
și că acestii faptii spre a fi deplinitii nu cere decât sanc- 
țiunca votului D-vostre. 

Cu acestă alegere, în care pentru noi nu pote fi ună 
minut îndoială că adunarea va persista, ca să arate 
că ea este adevărata și sincera cesprosiune a naţiunci, 
cu acesti faptii noi credemii că nu se atingii întru ni- 
mici drepturile puteriloră Europei, că tote csitaţiunile 
cabinetelorii vorii dispare, și că atâtii Inalta Pârtă cât și 
Puterile garante voră vede în stăruința nâstră ncstră- 
mutata dorință de a intra pe calea adevărată și seriosă 
a progresului și civilisaţiunei, care nicăeri nu sa do- 
bânditi decât după ce sa asiguratii viitorul națiunci. 

Domni representanți! Putemi dice cu mândrie înaintea 

lumci întregi, că în cea ce atinge acele două mari prin- 
cipii de stabilitate, de putere, de vicță pontru România, 
Unirea și Domnitorii dintro familie suverană, și naţiune 

și guvern şi-au făcutii datoria, şi naţiune şi guverni 
nu ai perdutit o singură ocasiune spre a ajunge la u- 
costă țintă, și naţiune și guvernă ati fostii nestrămutaţi 
întracâstă dorință care a devenită o religiune politică 

şi naţională pentru Români. 

Națiunea astăqi va delegati puterile sale și va făcuti 
representațiunea ci legală; ca aşteptă dar, ca și cuver- 
nulii, cu nerăbdare, dar cu cea mai neclintită credință, 
să dați aspirărilorii voinței actelorii ei consacrațiunea 
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23 

» 

Aprilie 
Maiit 

Maiă 

» 

Mali 

Mai 

Mai 

» 

st.n. 

10. — Domnielorii-vâstre, ca să puneţi astit-leli unii capătii bă- 

nuclelorii, neliniștei, ca să curmaţi îndată tote durerile ce 

ne bântue de ani lungi, tote poricolele de cară necon- 

tenită furămit amenințați. 

Representanţi ai poporului românii! Desbaterile adu- 

nării sunt deschise! Deliberaţi în cea mai deplină li- 

bortate! Să alirmămit înaintea Europi, a naţiunci și a 

lui Dumnedeii că s'a deschisi o vieţă nouă pentru Ro- 

mânia ! 

Dati în Bucuresci la 28 Aprilie, anul 1866. 

Generaluli VW. Golescu. 

Colonelul W. Haralambie. 

Lascări, Catargiu. 

Președintele Consiliului Ministriloră, Ministru de Exter- 

ne, Ion Ghica. 

Ministru de Intorno, Dinitrie Ghica. 

» Financelorii, P. Mavrogheni 

» Instrucţiunci publice, și ali Cultelorit 

C. A. Rosetti. 

» Justiţiei, Ioani Cantacuzino. 

» de Resbeli, Dim. Leca. 

» Lucrăriloră Publice, Din. Sturdea. 

13. —  Constituanta vottză [109 voturi pentru și 6 abţineri) men- 
ținerea Unirei și proclamă de Domni ereditară ali Ro- 
mâniei pe Carolu I. 

» — Principele Carolă plecă din Diisseldori. 

14. — Principele Carolit sosesce în St.-Galles, cantonul Ziirich 

în Elveţia. 

17. — Principele Caroli sosesce în Viena. 

20. — Principele Carol pornesce din Baziaș la 9 âre dim. 

» — Domnulii Carolii sosesec la 4 ore sâra la Turnu-Severinti 

însoţitii de d-lui Ioanii Brătianu, de locotenentulă Sergiii 
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9 Mai 20. —  Lenș, și de Consilierii Principelui Antoni de Ilohon- 

zollern Baronulti de YVerner și Baronuli de Meyenfisch. 

Telegrama Alteței Sale Cavoli I adresată din Severini 

Locotenenței. Domnesci. 

Punendi piciorul pe pămîntuli României, noua 

mea patrie, M& grăbesci a esprima membrilorii Lo- 

cotenenţei Domnesci simţemintele cele mai sincere. 

Fericiti că ME aflu în mijoculi naţiunei, care Ma o- 

norată cu încrederea sa, adresezi, înainte de tote, 

rugăciunile Mele cerului, pentru ca să-Mi ajute a 

împlini cu demnitate marea, și frumâsa misiune ce 

provedinţa Mi-a impus. 

CAROLU 

Telegrama Locotenenței Dommnesci. 

Salutămii buna venire a Mărici Vâstre pe torimuli Pa- 

trică nâstre. Inălțţămit mulţumiri către Dumnedeit pentru 

că a îndeplinitii astăqi visul unui întregă poporii, Să tră- 

iască Carolii I, alesul națiunci! 

9  Maiă 21. — Intrarea Domnului Carolă în Pitesci. 

Alocuţiunea Alteţei Sule către Generalul Nicolae 
Golescu și Domnul Ion Ghica, veniți la Pitesci spre 

întîmpinarea Sa. 

V& mulțumescii de întimpinarea ce Mi-aţi fă- 

cutu; primiți expresiunea tâtei gratitudinei mele 

pentru membrii Locotenenţei şi Guvernului, care, 

printeatâtea, încercări grele, ai sciutii a menţine 

ordinulă și unirea. 
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st.n. 

Mai 21. — Prin fermitatea și prudența Domniei-Vâstre Mi-aţi 

Mai 22. — 

înlesnitii grâua sarcină ce Mi sa încredinţat; cu 

“concursului D-vâstre speri a realisa aspiraţiunile 

Româniloră; vi6ța mea întrâgă va fi consacrată 

fericivei lori, 

Alocuțiutnea Alteţei Sale ctitre deputațiunea orașului Pitesci. 

Sunt ferice de a M& afla, în mijloculă locuito- 

rilor unei urbe care a susţinutii cu o atâtii de 

inteligentă energie spiritulă naţionalităței și unirei. 

Din minutul în care am păşit pe pămiîntuli 

nouei Mele patrie, am deveniti Românii. Viaţa Mea 

întrega o voiă consacra, pentru fericirea poporului 

românii și pentru prosperitatea Românilorii, cari de 

acum înainte ai devenitii compatrioții Mei. 

Intrarea solemnă a Alteţeă Sale Domnului Cavoki I în Bu- 
carescă. Depunerea Jurămîntului de cătră Domnii în 
Adunarea Deputaţiloriă. 

Jurământul Domnului. 

Jurii de a fi credinciosii Legilorii țărei, de a păzi 

religiunea Românici precum și integritatea teri- 

toriului ei, și de a domni ca Domni constituţio- 

nală. 

Cubîntarea cătră Domni a Preşedintelui Adunării d. Ma- 

nolache Costache. 

Măria Ta, În numele Adunării alt căreia sunt or- 
ganu, vinit a. VE presenta mulțumirile ei intusiastice și 
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10  Maiă 22, — urările ce face pentru fericirea Domnici Măriei Tale. 

Națiunea, ai cărci represintanți V& înconjâră aci, jură 

de a nu eruţa nici silințe, nici sacrifieie pentru a con: 

solida 'Tronuli și Dinastia Mărici "Tale, și a lucra îm- 

preună cu Măria Ta la nobila misiune co VE este dată 
de a stabili pentru veciniciă mărirea și prosperitatea 

Românici. 

Trăscă Măria Sa Carolă I. 

Cuoîntavea Domnului cătră Adunarea Deputaţilorii. 

Alesă de către naţiune cu spontancitate Domni 

alu Românilori, Mi-am părăsit, fără a sta la 

îndoială, și ţara și familia, spre a răspunde la 

chiemarea, acestui Popori, care Mi-a încredinţată 

destinatele sale (aclamaţiuni intusiatice.) Punândă 

piciorului pe acesti pămintiă sacru am și devenilii 

Românii. Primirea plebiscitului Mi impune, o sei, 

mari datorii. Sper că-Mi va fi dată a le îndeplini. 

Ei vă aduci o inimă leală, cugetări drepte, o 

voință tare de a face binele, uni devotamentă 

fără margini către noua Mea patrie, și aceli ne- 

«învinsă respecti către lege pe care lam culesii în 

esemplulii alori mei. (Ura! prelungite.) 

Cetăţenii astădi, mâne, de va fi nevoie, soldati, 

Ei voii împărtăși cu Domnia Vâstră sorta cea 

bună ca și pe cea rea. (Aclamaţiuni repeţite.) Din 

acesti momentii totulă este comunii între noi. Cre- 

3 deți în Mine precum Ei credă în Domnia vostră! 

i Singurii numai Dumnedeă pote sci cea ce vii- 

torul, păstreză Patriei Nâstre! Din parte-ne să 
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10  Maii 22. — Ne mulțămimi întru a ne face datoria. Să ne în- 

tărimu prin -concordie! Să unimii puterile n6stre 

spre a fi la înălțimea evenimentelori ! 

Providența, care a, condusi pe Alesulii Domnici 

vâstre până aci şi care a înlăturată tote pedicele din 

calea Mea, nu va lăsa neîndeplinită opera sa. 

Trăiască România! 

» » » — Legea pentru naturalisarea familici princiare de Ilohen- 

zollern, spre a curma ori-ce opunere a Puterilori la 

recunâscerea faptului îndeplinitii. 

Il Mai 23. — Primul Ministeriit alit Domnului Cazolă: 

Lascării Catargiu, Președinte şi Interne 

loană Brătianu, Finance 

Pctru Mavrogheni, Externe 

loanii Cantacuzino, Justiţie 

Constantinii A. Rosetti, Culte și Instrucţiune publică 

Generaluli loani Ghica, Răsboiii 

Dimitrie A. Sturdza, Lucrările publice. 

Proclamaţiunea Domnului către poporulă români. 

Română, 

In destinurile omenesci nu este o datorie mai 

nobilă decât acea, de a fi chemati a manţine drep- 

turile unei națiuni și a consolida libertăţile ei. 

O misiune aşa de însemnată Ma decisii să pă- 

văsescil fără pregetii o posiţiune independentă, fami- 

lia și țara, de care am fostii legati prin legămintele 

şi suvenirile cele mai sacre, pentru a urma ape- 

lului vostru. 
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11 Maiă  28.— Primirea, plebiscitului, care a pusă pe capulti Mei 
corâna lui Ștetanii celt Mare și a lui Mihaiu Vitâzulti, 
Îmi impune o mare răspundere. Sperii însă că-Mi 
va Îi dată, cu ajutorul lui Dumnegei și cu uni în- 
trogii devotamenti, de a asigura, nouei Mele patrie, 

o esistență fericită și demnă de trecutult ei. 
Români! Sunt ală vostru din tâtă inima şi din 

totii sutletulti. Puteţi să vă întemeiați pe Mine în 
ori-ce timpi, precum Eu M& întemeieziă pe voi. 

Dată în capitala nâstră Bucuresci, în 11 Mai 1866. 

CAROLU. 

Ministri: Lascăr Catargiu, loanii Brătianu, Petru 
Mavrogheni, loan Cantacuzino, Constantini A Rosetti, 
Generală Ioanti Ghica, Dimitrie A. Sturdza. 

11 Maii 28. — Recepţiune la Palat. 

Cuoîntulă Mitropolitului către M. S. Domnitorul : 

Măria Ta! 

Ca organi alt simţomintelorii Clerului Români, vinii 
astădi a aduce Mărici Tale omagiile fidelității şi supu- 
nerci sale, și a felicita cu sincoritate alegereași sosirea 
Mărici Tale între noi. - 

O Provedinţă înaltă veghâză asupra destinatelorii po- 
porului români, 

Măria Ta, Insemnatulă acestei Provedințe, Alesuli 
poporului, o mare și sublimă misiune ai de îndeplinitii. 

Clerulă românii Te salută și Te bine-cuvintâză. 
Domnesce în pace și în linişte Măria Ta! Fă fericitii, 

mare și putornicăi acestă popori blândă şi crodin- 
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„11  Maii 23. — ciosă; fă-lă să guste dreptatea, blândeţea şi paeca, sub 

guvernulii Mărici Tale ; pune în elă puterea, dragostea și 

înfrățirea. Vei fi mare, gloriosi şi iubiti, Măria Ta 

și urmașii Mărici "Tale. Cleruiii românii Te va însoți de 

urările sale, posteritatea va înscrie cu iubire și mân- 

drie numele Măriei 'Tale între fiii prea iubiţi ai patrici. 

Astădi Clerulti românii înalță rugile sale către Celui 

a Toti Puterniciă, ca să poţi împlini marea și sublima 

misiune ce Ţi s'a încredinţatii, ca anii Măriei Tale să 

fic mulți și glorioşi pentru fericirea şi mărirea popo- 

rului ce Te-a. alesii. 

Nespunsulă M. S. Domnitorului : 

Mulțumescii Eminenţiei Vâstre de cuvintele a- 

sigurătore ce Mi-aţi esprimatu, şi ceri benedic- 

țiunea, Clerului Români ca Dumnedeii să-Mi. dea 

puterea de a împlini cu dignitate datoriile ce Mi-a 

impusti. 

Cuvîntulă Episcopului Catolică : 

Principe, 

Ca şefă spiritual alt Catolicilori, îmi faci o datorie 

de a veni a presenta A. V. S. omagiele mele cele mai 

respectudse. Dacă ccrulă va binevoi a asculta rugăciu- 

nile mele, suirea A. V. S. pe tronulă români va fi 

o oră de repausii, de prosperitate şi progresti, și dom- 

nia Sa va fi lungă și fericită spre a-i vede operele 

Sale. 

Respunsuli, M. S. Domnitorul : 

Ceră bine-cuvîntarea bisericei, pentru ca ceclii 
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st.n. 

23. —a Toti Putinte să acorde realisarea, dorinţelorii 
Nâstre pentru fericirea acestei țări. 

- Respunsulă M. Sale la oda de felicitare a deputațiunei 

Îvangelice : 

Vă mulțumescii , Domniloră, de urările ce fa- 
ceți pentru domnia Mea, și pentru ţara Mea, şi 
v& rogi de a servi ca organii lângă coreligio- 
narii D-vâstre, spre a le mărturisi gratitudinca 
Mea. | 

Discuvsulă Preşedintelui Camerei către A. S. Domnitorulii: 

Alteță, 

Vinii în numele Camerei să Vă esprimă adânca sa 
recunoscință pentru tăria și devotamentulii cu care A. 
V. S. a răspunsti la chiemarea națiunci române. 

Cinci miliâne de Români, cari sunt mândri de a 
computa astădi printre dinșii o inimă română mai multă, 
voră uni, nu vă îndoiţi Alteță, tâte puterile lori spre 
a înlocui acâstă patrie și acestă familie co A. V. 5. aţi 
părăsit spre a veni să-i conduceţi pe calea grandeței 
și prosporităței. 

Cetăţeni și soldați, după cum vorii cere împreju- 
rările, vorii sci să 'se devoteze și să se sacrifice spre a 
apăra țara, libertăţile, precum și 'Tronulă și Dinastia 
Alesului ei. 

„__Ori-care va [i destinulă ce decretele Provedinţei le 
păstreză, ei ai voința ncstrămutată de a combate cu 
curagiii nenorocirea și speră că voră sci să triumfe cu 
unii șefii ce se conduce de simțemîntulii onsrei, de de- 
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11 Maiă 23. — votamentulii către noua sa patrie şi de respectulit le- 

gilori, 

Să trăâscă Alteța Sa Sercenisimă Principele Carol |! 

Respunsulă M. S. Domnitorului la discursul 

Președintelui Camerei : 

Domnilor, 

Mulţumescii prea multi de sincera şi căldurâsa, 

primire ce am găsiți ieri în Cameră, Am fostii 

prea multi atins: de astă primire din partea re- 

presentanţilori întregci naţiuni române. Astădi nu 

poti decât să repeti cuvintele ce vam adresati 

ieri, asigurându-vă că M& voii devota cu inima și 

cu sufletuli la frumâsa. misiune, care Mi sa încre- 

dințati, și în tote împrejurările M& voii sprijini 

pe Domnia: vâstră. 

Cuvintele Președintelui Curţei de Casațiune către 

M. S. Domnitorulă : 

Alteță, 

Curtea de Casaţiune, împărtășindi alegreţa ce A. V. S. - 

a r&spânditii în România, răspundendi la apeluli săi, 

vine să dopună la piciârele Tronului A. V. S. oma: 

gicle sale cele mai respectudse și sincere. 

In același timpii ca urâză A. V. S. ca să potă rea: 

lisa generdsele Sale intenţiuni, ce Ea a manifestată de 

la primulii momentă în care a pusi piciorulă pe pă- 

mîntulă patriei n6stre. 
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53 Mai 

st.n. 

23. — Răspunsuliă M. 8. Domnitorului: 

Domniloră, 

Sunt forte mulțumită de cuvintele ce-Mi sunt 
esprimate de acesti mare corpi alu Statului. Vă 
repeti și Domniclorii-vâstre asemenea, Domnilor, 

asiguranța  devotamentului ce am pentru acestă 
țeră de aci înainte a Mea şi de respectulii ce voit 
profesa în tolit-lta-una pentru legile sale. 

Discursulă  Vice- Președintelui Consiliului de Stati : 

«Alteță Serenisimă, 

Consiliului de Statii are onore a presenta A. V. Ș. 
espresiunea omagicloră sale respectuose și a profundului 
stu devotamentit. 

Răspunsul A. S. Domnitorului - 

V8 mulțumescu, Domnilori, pentru dovotamen- 

tulti ce-Mi esprimați. 

Cuvintele Primarului Ca pitaleă : 

Consiliulii comunalii vine astădi a depune la pici6- 
rele Tronului A. V. S. omapiele sale şi a Vă încredința 
de devotamontulii locuitorilorii sti. 

hăspunsulă d. S. Domnitorului: 

Am fostii prea mișcală de primirea simpatică 
şi unanimă ce Mi sa făcut de locuitorii Capi- 
talei. V& rogi, Domnule Primari, a fi organului 
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11 Maiă 23. —Meu lângă locuitori, spuindu-le că de aci înainte 

sunt ali lori, și că M& consideri ca. celui întâiti 

cetăţeni. 

Cuvintele adresate de Comunitatea Israelită către 

M. S. Domnitorulă : 

Representanţii comunităţei israelite vint cu respecti 

a depune la picidrele Tronului Alteţei Vâstre Sereni- 

sime, omagiele devotamentului lori de fidelitate. 

Respunsulăă M. S. Domnitorului : 

V&8 mulțumesci de asigurările de devotamentiă 

ce veniți să-Mi aduceţi în numele comunităței is- 

raelite. Spuneţi coreligionarilorii D-vâstre că tole- 

ranța religiosă va fi protejată, de Mine ca o datorie 

sacră a ori-cărei națiuni civilisate. . 

Cuvintele Ministrului de Resbeli către IL. S. 
Domnitorulă : 

Alteță, 

Interpretul simţemintelorii de devotamentii și de fi- 

delitațe ale armatei Vostre, vină să feliciti pe A. V. $. 

și să depunii la picidrele. Tronului omagiele melc res- 

pectudse, urândi A. V. S. o domnie fericită și olori6să. 

Răspunsulă M. S. Domnitorului : 

Camaradk, 

Sunt fericitii da M& afla în mijloculii represen- 

tanțiloră armatei. Sunt convinsi că sunteți deciși 
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11 Maii 23. —a, apăra în tot-dauna, drepturile acestei țări; fie- 
care din voi, ca și Minc, își va vărsa cea din ur- 

mă, picătură de sânge, pentru apărarea, drepturi- 

loră sale. 

„Cuvintele Iuspectoruluă generală ali Gardei Naționale : 

Alteță, 

Garda Naţională vine și ca la rendulă săt-a depune 
cu respectă la piciorele Tronului Alteţei Vostre, oma- 
gicle sincere ale dovotamentului stu. 

Rospunsulă M. S. Domnitorul : 

Domniloră, . 

Sunt încântată de primirea, căldurâsă a Gardei 
Naţionale, și fericită a o ved6 prosperându; și 
am cea mai mare plăcere că am lăcutii cunoscința 

D-vostee. 

Alocuțiunea Aliefei Sale către Consilierii Comunali 
din Ploesci + 

V& mulțumesc, Domnilorii, de felicitările ce-Mi 

adresați în numele. orașului Ploesci, și vă însăr- 
cineză a anunţa pe concetăţenii D-vâstre că speri 
a veni să-i visitezii «peste puţinii. 

12  Maiii 24. — Jurămîntulii de credinţă alt armatei, 

Alocuțiunea Alteţe Sale Domnitorului către armată : 

Oliceri, sub-oficeri, caporali şi soldați! 
Cea, mai sacră a vâstră datorie este a servi pa- 
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st.v. “st.n. 

12 Maiii 24. — tria cu ascultare nemărginită și devotament plini 

de credință. i 
Jurămintuli ce aţi făcută astădi vă va aduce 

totit-deauna, aminte despre acesta. 

Sunt deplin convinsi că fie-care dintre voi se 
va jertfi cu bucurie pentru patria sa, și când va 
trebui, veți sei dimpreună cu Mine apăra dreptu- 
rile naţiunei până la cea de pe urmă picătură de 
sânge. 

13  Maiii 25. — Alteța Sa Regală Principele Antonit de Hohenzollern: 
Sigmaringen mulțumesce Adunării Deputaţilorit pentru 
naturalisarea sa și a familiei sale. 

14;  Maiii 26. — Seris6rea Alteţei Sale Domnului către Președintele Adu- 
nării Deputaţilori, făcendă cunoscuti că renunță la 
40.000 galbeni din lista sa civilă pentru anulii 1866: 

Domnule Președinte, 

Am fostă f6rte surprinsă prin raportulii D-tale 
că Adunarea a, votată o listă civilă de 100.000 gal- 
beni pe anii. Sunt forte simţitorii pentru acestă 
nouă manifestaţiune și bună-voinţă din parte-i, însă 
considerândii starea deplorabilă a financelori ţărei 
găsescii că este de a mea datorie a uşura sarci- 

nele €i și a mărgini cheltuelile casei Mele la stric- 

tul necesari în favârea Statului. Renunciii dar cu 

mare satislacțiune, înainte de tote pentru întâiulă 

ani, Ja suma de 40.000 galbeni. 

Vă rogi, Domnule Președinte, să bine-voiţi a, 
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» 

Mai 

Maiă 

st.n. 

26. — comunica ăcestă decisiune Adunărei şi dea fi pe 
lângă ea organul vici Mele recunoscințe. 

Sunt, Domnulă Meă, cu totă buna voinţă. 

Al D-vâstre. 

Ducuresci 1/4 Alaiu 1866. CAROLU. 

27. — Jurămintulii funcţionarilorii Statului. 

» — Telegrama Alteţei Sale, răspundândă la felicitările trimise de 
orașul lași: 

Iașeniloră, 

Am primiti cu bucurie şi plăcere sentimentele 

de simpatie ce oraşulii Iași Mi-a esprimati cu căl- 

dură. chiar mai înainte de a fi pusi! piciorului pe 

pămintulă României. Fericiti de a fi în fine în 

țera care Mi-a încredințati totii viitorulii ei, cea 

întâi și mai scumpă a Mea îngrijire va fi a reda, 

acestui orașii, care a făcutii atâtea, sacrificii pentru 

realisarea Uhnirei, tote drepturile ce i se cuvinit ca 

la a doua capitală a ţărei. 

Pe de altă parte rămână deplinii convinsă, că 

orașulu Iași, și ca dinşulu tâtă Moldova, va con- 

tribui din tâte puterile și noclintitii, în viitorii ca 
„Și în trecută, la înflorirea și. splendorea Statului 

românii. 

In curând voii îndeplini dorința inimei Mele 

și voii pute esprima, singurii orașului Iași mulțu- 

mirea Mea pentru sentimentele și devotamentulă 

s6u patrioticu. CAROLU.. 

Președintele Consiliului de Ministri, Lascării Catargiu, 
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19  Maiă 

21 . Maii 
Iunie 

st.n. 

31. — Adunarea voteză creditele necesare pentru a sc opune 

amenințăriloră de invasiune a 'Tureilorii. 

Proclamațiunea Alteţei Sale Domnului către ţără: 

Română! 

De la sosirea Mea între voi am primită, din. 
tote părţile nouci. Mele Patrie, adrese de felicitare 

și de bună venire, cari Masigură că voinţa la care 
am r&spunsii era voința întregei naţiuni. 

Uni mare numără Mi-au fostii trămise pe când 

eramu în căminului Meii, și vaţi gânditii încă chiar 

la, diua nascerii Mele spre a-Mi transmite urările 

vostre. 

Ași fi voită a răspunde fie-căruia în parte, și 

atunci accentul Mei “var fi spusă că vă dau 
inimă pentru inimă; acesta însă fiind peste pu- 

tință, primiți aceste câte-va, cuvinte ca. espresiune 

a cugetării Mele pentru toți. 

Români! Lia chemarea vâstră Mi-am lăsați 
patria și familia; și am urmati astu-felă, căci cu- 
nosci istoria, vâstră, aspirațiunile vostre, suferinţele 

vostre. Am venită pentru că vocea unei naţiuni Mi- 

este sacră; și când acea, naţiune are unii trecuti glo- 
riosă, cum este ali vostru, uni trecuti care i-a dată 

puterea a lupta, precum aţi luptatii voi, spre a vă 

lace uni viitori demni de dinsulă, vocea acelei | 
națiuni este pentru Mine vocea, lui Dumnedei. 

lată, pentru ce am lăsată pe cei ce-i iubiam. 

a 
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21 Maiti | 
Iunie 2. — Redaţi-Mi voi tâte aceste afecţiuni, căci Mi-am 

lăsată patria, cu speranţa și voința 'nestrămutată 

d'a vă asigura una mare şi fericită. N'am făcuto dre 

lSgănuli fiilorii mei ? 

Români! Căldura cu care Maţi primită Mi-a, 
doveditii că sunt în adevări între voi Bine-venitulii. 

Voiu lucra, necontenitii spre a păstra acestii titlu. 

Ajutaţi-M& prin iubirea și încrederea vâstră. 

Nimicit fără Dumnedei! este devisa familiei mele. . 

Dumnedeii a, disă: Ajută-te şi te voii ajuta. 

Să “ne ajutămi dară, Români, şi Dumnegeii ne 

va ajuta. LL 
CAROLU. 

30 Maiii 
lunie  1|. — Punerea armatei pe picioră de răshoit. 

2 Iunie 14. — Serisărea Alteţci Sale Domnului către Ministrul Cul- 
| telorii şi alt Instrucţiunci publice, C. A. Rosetti, pri- 

vitore la acordarea 'a 12.000 galbeni pentru fundarea 
unei instituțiuni de bine-facere : 

: Domnule Ministru, 

In suvenirea, sosirei Mele în Bucuresci, am ho- 
tărită a fonda o instituţiune de bine-facere. Voii 
da pentru acâsta, în timpi de trei ani Ma-rândulă, 

câte patru mii galbeni pe ant. 

Te rogi, Domnule Ministru, a-Mi face propu- 

neri în acestă. privinţă, 

Cu simţemintele cele mai bine-voitore, Dom: 
- nule Ministru , : ? Alu Domnici tale 

CAROLU. 
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N 

16 

17 

20 

21 

Iunie 

Iunie 

lunie 

Iunie 

3 

Iunie 

Iunie 
Iulie 

Iunie 
lulie 

st.n. : 

1€. — Declaraţiunea de răsboiă dintre Austria și Prusia. 

22. — Numirea Generalului Gheorehe Maehicru de comandanții > 9 

“ali corpului de voluntari. 

23, — Decretul de numirea d-lui Ioanti Sbiera din Bucovina, 

membru ali Societăţii literare române, în locul d-lui 

“A. Dimitrovici,. demisionat. 

28. — Inceputulă discuțiunci- asupra Constituţiunei în Aduna- 

rea Deputaţilor. 

29. — Chemarea sub arme a reservelori din 1862, 1863, 1864, 

1865. 

2. — Revolta din Bucurescă şi dărâmarea Sinagogei. 

3. -— Ordinul de qi ali Domnului către Garda Naţională: 

Cetăţeni, 

Cu mare satislacțiune vădi astădi garda na- 

țională reunită împrejurul Mei, şi cu bucurie iată 

acestă ocasiune pentru a. vă mulțumi pentru ze- 

lulă ce aţi pusi în menţinerea ordinei în capitală. 

Aţi doveditit că poti conta chiar de acum pe 
acestă tinără instituţiune, și că, în ori-ce împreju- 

rări grave M& potii sprijini pe D-vostră. Am de- 

plină încredere în D-vostră, că veți voghia totit- 

da-una la menţinerea ordinei și a libertăţilorii 

publice. Cu fericire vădi garda națională ocupândă 

tote posturile. Cu tâte că nu 'am nevoe de vre-o 

gardă specială, nu poti fi mai bine păziti decât 

„Prin însuși concetățenii Mei. 

CAROLU. 

    — 124 —  



1866 

  

Iunie 
Iulie 

Iunie 
lulie 

4. — Mârtea Principelui Antoni de [Hohenzollern în urma bă- 

tălici de la. Kânigseriitz, 

7. — Serisârea Alteţei Sale Regale Princesei de Hohenzollern 

către Preşedintele Adunării Deputaţiloră : 

Domnule Preşedinte, 

Sunt adânci mișeată, recunoscătâre ! Inima mea 

avea nevoe de o consolațiune. D-vâstră i-ați înles- 

niti a av6 una forte dulce, vorbindu-mi despre 

afecțiunea ce D-vâstră aveți pentru fiulii mei și 

despre acea cu care Îl înconjoră acel buni po- 

pori, ce I-a, încredințată destinatele sale. Cu cât 
În veți iubi mai multi și cu cât voit fi mai fe- 

ricită şi mândră că vi Liam dal, cu atât mai 

multi mă voii ruga cu căldură pentru fericirea 

României. 

O di frumâsă va fi pentru mine acea în care 

îmi va fi dată de a îndeplini dorinţa ce bine-voiţi 

a-mi esprima, dorință ce şi ei o am; dar eveni- 

mentele atâtii de grave ce se pregătescii în Ger- 

mania, facii a m& teme că acea di să nu fie forte 

depărtată. 

Bine-voiţi, vă rogi, Domnule Președinte, a fi 

interpretulit acestori sentimente și a crede în a- 

cele ce am personali către D-vâstră. 

Josefina, Princesă de Hohenzollern. 
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29. Iunie 
Ilie . 11. — Costituanta voteză Constituţiunea. 

30 Iunie 
Iulie 12. — Jurămîntuli Domnului pe Constituţiune: 

Jurii de a păzi Constituţiunea, și legile popo- 

rului Românii, de a menţine drepturile lui naţio- 

nale și integritatea, teritoriului. 

CAROLU. 

Ministrul de interne și Președintele Consiliului Mi- 
niștrilori : L. Catargiu. 

Ministrului financeloră : IL. C. Brătianu. 

Ministrulu justiţiei: 1. Cantacuzinii. 

Ministrulăi Cultelori şi Instrucţiunei publice: C. A. 
Rosetti. 

Ministrului de resbelă : 1. Ghica. 

Ministrul lucrărilorii publice și ad-interim la esterne : 

D. Sturdza. 

Discursul Președintehiă Constituantei către Domni : 

Prea Indlţate Domne, 

In diua de 10 Maiă, când Inălţimea Vostră V'aţi suitii 
pe tronulă Românici, ţâra a vădutii realisată cea mai 
vie și cea mai scumpă a sa dorință. Acea di, care a 
întemeiată pentru ţeră începutulii unei noue cre, ţera 
a salutato ca data inaugurărcă regimului monarchicii, 
care singuri pote da garanţia României, consolidarea 
Statului și bine-facerile unui guverniă stabilă. | 

Adunarea, zelâsă pe de o parte de a așeza princi- 
piulă monarchică pe base nestrămutate și voindă do 
altă parte a înconjura acestit principii de tâte libertă- 
țile compatibile cu ordinea, deplină convinsă că regi- 
“mulă constituţional a deveniti pentru România, nu 
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'30 lunie 
Iulie 12. — numai o condiţiune de osistenţă și de prosperitate, dar 

toti de o-dată și garanţia cea mai solidă a consolidă: 
rei tronului Mărici Tale, sa grăbitii de a vota pactulă 
menită de a ajuta pe deplinii acestii scopă. 

Costituţiunea, ce am on6re a presenta Măriei 'Tale 
în numele Adunărci, dă o legitimă satisfacţiune acestori 
aspiraţiuni ale ţărei, consacrândii pentru România prin- 
cipiile admise în statele moderne cele mai înaintate 
pe calea civilisaţiunii. | 

Plini de speranţă că nouele instituţiuni voră pune 
capătii suferințelorii unui trecuti durerosi, Românii, 
uniți într'ună simțemîntit unanimii de concordie şi de fră- 
ție, vorii întrebuința silinţele lori cele mai stăruitâre 
întru a apăra aceste principii şi a da cugetărilori cale 
și generâse ale Mărici Tale totii concursul lori celă 
mai sinceră și celit mai: devotat. 

Călcândii pe pămîntul ţărei nâstre ați spusă Româ- 
niloră că aţi deveniti Românii; astăţi România consti- 
tuţională Vă răspunde prin organulti representanțilorii 
ci, că Măria "Ta ai devenitii pentru ca simbolulă na- 
ționalităţii sale. 

Să trăiţi Măria Ta! 

Să trăiască România ! 

Preşedintele Adunărci, M. Costache. 

Alocuțiunea Domnului ctre Adunarea Deputaţilorii : 

Domnule Președinte, Domnilorii Deputaţi, 

Actulă ce s'a îndeplinitii este celt mai însem- 
natii în vi6ţa unui popor. Prin Constituţiunea ce 
dămi astădi Statului Română, realisămiă aspiraţiu- 
nile legitime ale naţiunei, garantândă interesele 
tutulori stăriloră, precum și tote drepturile ce 
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30 Iunie 
Julie 12. — cetățenulii trebue să găsescă înto societate civi- 

lisaţă. 

Acesti acti pentru Mine în parte este celă mai 

solemnii ali vieței Mele, căci elit este pactul de- 

finitivă, care Mă l6gă pentru  tot-da-una cu des- 

tinările nouei Mele patrii, cu România. (Aplause 

entusiaste,) 

Dacă națiunea română a putulii trece peste a- 

tâtea, secole de suferinţe şi încercări grele, fără 

a și perde esistenţa ei, acesta o datoresce nu numai 

valorei braţului strămoșilori noștri, dar și înţelep- 

ciunei şi răbdărei, cari at caracterisati în tote 

timpurile pe acestii poporii. El a sciutii să-și apere 

țera și drepturile, menținându-și aspiraţiunile sale 

în cercul putinței și în limitele însemnate de po- 

sițiunea sa geografică. 

Sdruncinată prin luptele interiâre, națiunea ro- 

mână a, alergatii la principiul Unirei și ali Prin. 

cipelui străini, ca la, singuruli limani de scăpare, 

ca la singurului mijlocii de consolidare și prospe- 

ritate. Astădi, când acestă dorință este îndeplinită 

prin abnegarea, persistența și prudenţa Româniloră, 

precum și prin solicitudinea Curţei Suzerane şi a 

Inaltelorii Puteri garante; — astădi în sfirşită, când 

prin Constituţiune-basele legilorii nâstre sunt [ixate 

și sfatornicite,. trebue să ne dămi mâna cu toții 

și, strinsă uniți, să menţinemii, să desvoltămă și 

să întărimi acea ce ami dobânditi. (Numerâse 

aplause.) 
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st.v. 

30 Iunie 
Iulie 

st.n. 

12. — Urmândii cu liniște și demnitate pe acestă cale, 
vomii fi respectaţi din afară, și ne vomii atrage 
bună-voinţa Inaltei Porţi și a Inaltelori Puteri ga- 
vante. 

In afară ca și în întru linia n6stră de purtare 
e simplă, 

Avemi unit lucru sântii de păzită, neutralitatea 
nostră, garantată de puterile cele mari ale Europei. 
Acâstă neutralitate ne impune datorii, ce trebue 
să îndeplinimi cu lealitate și sinceritate. 

Legămintele seculare ce unescă omânia cu 
Curtea suzerană, și cari ai fosti pentru Români 
tot-d'a-una unii scutit puternicii în timpurile cele 
mai grele, trebuescii respectate și menținute. Do- 
vedile necontestabile ale simţeminteloră nâstre în 
acâstă, privire vori fi, nu ME îndoescii, primite de 
Inalta Pârtă ca o garanție pentru viitorii. 

Nu suntemii aliatul nici unei puteri și vomii 

pune tote silințele nâsţre a nu crca nici o dificul- 

tate puterilorii învecinate. Interesulti nostru cere a, 

trăi în cea mai bună armonie cu dinsele. (Aplause.) 

Ținta preocupaţiunilori şi a lucrărilorii națiu- 
nei trebue să fie desvoltarea puterilorii ei morale 

și materiale. 

Ridicarea, bisericei române, restabilind'o pe ba- 
sele canâneloriă, și întărirea simțemîntului religiosă 
în inimile n6stre, (Aplause entusiaste îndelungi re- 
pețite) respândirea învățămîntului în tâte clasele, 
(Aplause) o justiţie și o administraţiune bună, care 
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st.v. st.n. 

30 Iunie | 
Iulie 12. —să sterpâscă prin urmărirea și pedepsirea, culpa- 

bililori. tâte abusurile ; o ordine și o econoniie în 

finance pentru a, face să înceteze strîmtorarea de 

care sufere astădi societatea, și pentru a da unii 

noi sbori înavuţirei naţionale; îmbunătăţirea a- 

griculturei, isvoruliăi celă mai mare ali bogăției 

nostre; înmulţirea căilor de comunicaţiune și în- 

ființarea; institutelor de credit, ca singurele mij- 

lâce pentru a da o impulsiune comerciului; iată 

probleme ce trelyue să resolvămi. (Numerâse aplause.) 

Tera a intrată într'o stare normală. Unii gu- 

vernii monarchicii Constituţional este așezat. Să 

stăruimă dar cu toții, ca prin leala şi sincera apli- 

care a principiiloră acestei Constituţiuni, ea să polă 

produce bine-făcătorele ei râde. 

Domniloră Deputaţi! Str&inu la ori-ce lupte, tre- 

cutulă pentru mine nu consistă decât în faptele 

cele frumose ale acestei naţiuni. Cu acâstă sacră 

avere, toți întruniți, vomă pute merge cu înlesnire 

Şi siguranță pe calea, ce este deschisă înainte-ne. 

(Aplause entusiaste.) 

Ducuvesci, în 30 Iunie 1866. CAROLU 

L. Catargiu, |. C. Brătianu, I. Cantacuzin, C. A. Rosetti, 

“]. Ghica, D. Sturdza. 

30 Iunie 

Iulie 12 — Promulgarea Constituţiunei. 

4 Talie 16 — Inceperea discuţiunei Legei Electorale în Constituantă. 

6 lulie 18 — Inchiderea Constituantei. 
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st.v. 

6 Iulie 

st.n. 

„18. — „ Cuvîntulă Preşedinteluă Constituanteă către Domni : 

Măria a! 

Adunarea Constituantă terminândii lucrările sale, noi 
venimii astădi să exprimămit respectuos Alesului Na- 
tiunei sentimentele de devotamentii inalterabilii şi de 
profundă recunoscinţă, de care suntem însuflați. 
Ami trecuti, Principe, prin perioduli celt mai greă 

ală regeneraţiunci n6stre politice. | 
Primindi cu o mână curagi6să depositulii sacru ce 

națiunea V'a încredințatii în mijlocul celorii mai grave 
împrejurări şi în presența unci situațiuni ameninţătâre, 
Măria Ta ai sciutii să dovedesci lumei ce poti virtu- 
țile transmise din tată în fit, şi cari ati ilustratii fa- 
milia Vâstră Augustă, 

Mulțumită atitudinei Vâstre energice, chiar de la în- 
ceputulii administrațiunei Sale, și măsurilorit de ordine 
și de coneiliare luate de Guvernulă Măriei Vostre, Adu- 
narea Constituantă a putulii urma lucrările sale în mijlo- 

culă liniştei și a libertăţei, . 

Constituţiunea votată de către representanţii națiunei 
eşiți din votulă universalii, s'a sancționată de către Prin: 
cipele celt mai liberali ; ea garanteză char de pe acum 
poporului românii liberi desvoltarea tuturorii aspirări- 
lorii pe calea ordinei și a progresului. 

Suntemii fericiţi, Principe, de a V& pute esprima la 
acestă ocasiune t6tă recunoscința nâstră pentru marile 

principii cuprinse în mesagiulii ce Măria Vâstră ați ci- 
titii în mijloculii unanimelorii nâstre aclamaţiuni. Adânc 
pătrunsit de interesul naționalități române, Măria V6- 
stră aţi sciutii, depărtândi prin deelaraţiunile Sale ori- 
ce temere, să asiguraţi respectului datoritii drepturilorii 
n6stre, 
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Iulie 

st.n, 

18. — Noi vomii put& dar declara cu glasii mare și cu tâtă 

încrederea că România este mândră de Alesulii ei. 

Intorcându-ne la vetrele nâstre, noi vomă urma în li-. 

niște lucrările n6stre sub scutulii legilorii şi ne -vomii 

pregăti a merita cu demnitate marele viitoră ce Vă este 

reservatii. 

Dumnedeii să protege România și pe prea iutitulă 

ei Suveran Caroliă 1. 

Răspunsul Domnului către Adunarea Deputaţilor : 

Domnilori, Deputaţi, 

Sunt forte simțitori vădându-vă astădi încă o- 

dată adunaţi împrejurul Mei, şi profitu cu plă- 

cere de acestă ocasiune, spre a vă esprima mul- 

țumirile Mele cele mai sincere pentru concursul . 

ce Mi-aţi dati întro epocă atâti de grea. 

Vădii pe acestă adunare plecândii cu o vie pă- 

rere de rău; însă fiți convinși, Domnilorii Depu- 

taţi, că voii păstra pentru ea o preţisă aducere 

aminte, căci ea este Adunarea care a creati cea 

întâiă basă a unui mare viitori. Nu voiă uita nici 

odată, întâia Mea intrare în mijloculă acestei Adu- 

nări. Atunci vă diceami în discursul Mei: In- 

credeți-vă în Mine, precum Eu ME încredă în 

Domnia-vâstră. Mi-aţi dată dovedi de devotamen- 

tulu și patriotismulu Domniei-vâstre. Fiţi încre- 

dințați că, uniţi fiindu cu toţii, patria va propăși, 

şi vomiu învinge tote greutăţile ce se presintă 

dinaintea nâstră. 
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19  Ialie 27 — Ali II-lea ministeriti alti Domnului Carolă 1: 

Ion Ghica, Președinte şi Interne. | 

Petre Mavrogheni, Finanţe. 

loană Cantacuzin, Justiţie. 

Gheorghe Stirbeiu, Externe. 

Generalul Ioanii Ghica, Răsboiti. 

Dimitrie A. Sturdza, Lucrări publice, adtinterim 

Culte și Instrucțiune publică. 

19 Iulie 31. - Numirea d-lui loană Stratii, Ministru ali Culteloră şi 
ală Instrucțiunii publice. 

22 Iulie 
Ausustă 3. — Decretii pentru amânarea convocării. Socictăţei literare 

“ române la anulu 1867. 
28 Iulie 

Augustii 9. — Promulgarea Legei Electorale. 

6 August  18.— Numirea Colonelului Haralamb Ministru de răsboiti. 

10 August 22. — Alteța Sa Domnulit dăruesce 12.000 galbeni celorit lip- 

siți de hrană în Moldova. 

11 Augustii 23. — Tractatulti de pace din Praga dintre Austria și Prusia. 
17 Augusti 29. — Intrarea Domnului în Iași, a doua capitală a ţărci. 

18 Augustii 30. — Cuvinturea Domnitoruluă către cetățenii din Iaşi: 

Domniloră, 

De la sosirea Mea, în România, aveam cea mai 

vie. dorință de a veni la Iaşi, de a visita acestă 

frumâsă parte a nouci Mele patrie. 

Evenimentele politice cari sati succedat şi gre- 

lele preocupaţiuni ale afacerilorii generale ale țărei 

Mat împedecati până acum d'a veni în mijloculă 
_ D-vostre. Astădi acestă dorință a inimei Mele sa 

îndeplinitiă. Mi-aţi făcută o recepțiune de care vă 

voit păstra cea mai plăcută aducere aminte. 
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18 Augustii 30. — Vă mulţumesci, Domnilor, cu sinceritate.  - 
Am văduti și am trecută în aceste din urmă 

dile una din părţile cele mai frumâse ale țărei 
Mele, cari a fostă încercată de doi ani de atâ- 
tea nenorociri, pe cari nu este dati puterei ome- 
nesci de a le înlătura, ea nu pste decât numai 
a le alina. - Să implorămu de la Dumnedqei mila, 
sa pentru ca să se îndure de a ocroti patria 
nostră și poporulii nostru în aceste grele momente, 
și toti el să depărteze nenorocirile epidemiei care 
o bântue încă, precum și amenințările unei recolte 

“ neîndestulătore. 

Guvernulii Mei va, face totii ce este prin putință 
“pentru a ușura, aceste suferințe, însă pentru ac6- 
sta concursul tutulorii cetăţenilori este indispen- 

sabilă. | 
Cu plăcere am vădutii că caritatea obștâscă a 

_ ușuratii multe din aceste calamităţi. 
| Cestiunea, financiară este acea; care absârbe în 

acesti momenti tâte preocupațiunile guvernului 

Mei. | 

Situațiunea care vă este cunoscută se află mai 
îngreunată prin fâmetea ce ne amenință. Guver- 
nulă Meu sa grăbitii mai înainte de tâte de a 
ușura sarcinile tesaurului prin economie; reduce- 
rile însemnate cari s'a făcută asupra cheltueleloră 
acestori cinci: luni din urmă, sunt cea mai: vie 
dovadă, precum și nestrămutata hotărire de a 
așeza echilibrul în financele nâstre, şi de a în- 
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18 Augustă 80.— lătura prin tâte mijlâcele nue imposite contribua- 
bililorit. | 

Prin economie și bună chibzuire speri că fi-. . 

nancele nâstre vori fi peste puţinii regulate. | 

Organisaţiunea justiţiei și a administraţiunei este, 

o sciu, imperiosii reclamată; voii ave asupra ei 

o mare îngrijire; voiu căuta a ajunge asemenea 

la, descentralisațiunea, şi la desvoltarea graduală a 

instrucțiunei publice și a căilorit de comunicaţiune. 

__ In cea ce privesce orașulă Iași, care a, fostii 

unulii din centrele principale ale marilori şi fru- 

moseloră idei naţionale, şi care a. sacrificată toti 

pentru a da naţiunei române cea mai mare pu- 

tere, Unirea, Ei îlii consideri ca a doua capitală 
a României, și sunt decisă de a, resida în elă re- 

gulati, dacă voii pute, o parte a anului, îndată ce 

cestiunile generale de organisaţiune interisre Mi-arii 

permite. Strămularea, scâlei militare aici, de şi de 

unii folosi secundari, este totuși o dovadă despre 

sincera îngrijire a guvernului:Meii, şi dacă permu- 

tarea, Curţei de casaţiune na putut încă să se 

îndeplinescă, sperii totuși că viitârea representa- 

“țiune națională va ţin sâmă de dorinţele D-vestre. 

Provedinţa, care pururea a ocrotitit scumpa 

nâstră patrie, ne va ocroti 'cu atât mai multă 

astădi. Să avemii credință în ea, să ne întărimii 

prin concordie, și România va eși biruitore din 

acestă din urmă încercare. 

Sosindu în noua Mea. patrie, am declarati că 
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18 Augustii 30. — voit împărți cu D-vstre atâtă sorta cea bună cât 
și pe cea, rea; astădi este renduli Meii de a o do- 
vedi. Puneţi tâtă confiența vâstră în Dumnedeii și 
încredeţi-vă în Mine la. ori-ce împrejurare. 

In fine, pe lângă norocirea ce simți de a M& 
atla în mijloculă D-vostre, este și acea de a vă 
cunâsce mai de aprope. Fiţi, vă rogi, interpretulii 
sentimentelorii și ali dorințeloră Mele pentru în- 
florirea care M8 mișcă în particulari pentru ora- 
șulă Iași, care Ma primită cu atâta căldură. 

21 Augustă 
Septembre 2. — Toastuliă Alteţei Sale la banchetul din sala teatrului din 

Iaşi: 
5 

Domnilorii! Este pentru Mine o serbare de a vă 
vede pe toți adunaţi astădi în jurul Meii. Intrarea 
Și șederea Mea în Iaşi va lua loci între ccle mai 
plăcute aduceri aminte, 

Cu cea mai vie părere de răi M& voit depărta, de 
D-vâstre și de acesti oraș, care Mi-a arătatit în- 
trună chip atât de strălucitit afecțiunea și devo- 
tamentulă său. Fiţi convinși, Domnilori, că voii 
purta în totit-'a-una celă mai mare interesii pentru 
Iaşi, care a ar&tatii atâta abnegaţiune. Făcendă dar 
urările cele mai sincere pentru prosperitatea, a adoua, 
capitală a României și a doua reședință a nâstră, 
închinti acestă păharii în sănttatea, locuitorilorit 
din Iaşi. 
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23 Augustii 
  

Septembre 4.— Proclamaţia Domnitorului către eşeni: 

24 Augusti 
Septembre 5 — 

Cetăţenilori, Leșeni ! 

Adâncii pătrunsă de primirea vâstră entusiastă, 
Ei vină a vă reînnoi încredințarea că, simțemin- 
tele vostre cele afectudse ai străbătulii puternicii 

în inima Mea, și nu se vorii șterge nici odată din 

amintirea Mea. | 

Realisarea promisiuniloră ce Ei vamii făcutii, va, 

fi una din cele mai stăruitore ale Mele preocupaţiuni. 
Să sperămii că la viilorea Mea călătorie, când 

Ei voii pul6 şede mai îndelungit timpi între 

voi, parte mare din suferințele vâstre voră fi UȘU- 

rate, şi că cu ajutorulă celui a 'Toti-Putinte și 

prin stăruințe comune, Noi vomi pute face a reînvia, 

în curândă antica prosperitate a patrici Nostre. Dos- 

centralisarea administrativă va satislace a doua 

Mea capitală, și contopirea, intereselorii materiale 

va cimenta marele acti ală Unirei politice cu ge- 

nerdsele vostre dorințe. 

Dati în a doua Mea reședință, Iaşi, în 23 Au- 

gusti 1866. . 
CAROLU. 

Domnitorulii Carolii pornesce din Iași. 

Epistola Domnitorului către Primarulă Tașuluă: 

Domnule Primară ! 

Fiindi-că nu putui ave mulțumirea de a ajuta 

pe toți cei nevoiaşi, cară ai veniti la Mine ce- 
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24 Augustă E 
Septembre 5. 

  

25 August 
Septembre 6. — 

5 Septembre 17. — 

  rendă milă, V& depuni pe lângă acesta suma de 

300 galbeni, pe -care veți binevoi a o împărți la 

cei mai s&rmani dintre leşeni. 

Credeţi, Domnule Primari, în simțemintele Mele 

bine-voitore. 

Iași, 24 Augustă, 19636. 

| Ali vostru 

CAROLU. 

Inmormintarea lui Anastasie Panu. 

Scrisdrea Domnitoruluă către înuma luă Anastasie Panu: 

Dâmnă, 

Mortea Domnului Panu n'a fostii numai pentru 

Dumnia-ta o perdere amară, ca este unii doliii pentru 

țâra întrâga. Victimă a generosei sale ardori și a, 

devotamentului săi fără margini pentru causa, na- 

țională, [iului D-tale binemeritase da vede ordinea 

şi pacea, stabilindu-se în România întruni modă 

durabilă. Dacă nu i-a fostii datii a asiste la întrega 

deplinire a operei la care se consacrase, dacă o 

morte nefericită Ta răpită departe de pămîntul 

natal, va fi celt puţină 0 €onsolaţiune pentru ai 

săi de a culege omagiele ce se aducii: memoriei 

Domnului Panu și unanima mărturire a stimei pu- 

blice. Poţi fi mândră, Dâmnă, că ai avutti unii aseme- 

nea fiti care a arătatii unii așa de nobilă caracteri, o 

așa de completă neinteresare, şi alu cărui nume 
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5 Septembre 17. — este demnă de a figură pe cele mai frumâse pa- 
gine ale istoriei nâstre. | | 

Ţiu a M8 asocia cu simțemintuli generali şi 
voit a, te asigura, Domnă, că dacă Domnului Panu 
nu mai este, familia sa pote de acum înainte compta 
pe interesul Meu. Va fi tot-d'a-una, pentru Mine 

o vie satisfacere de a-Mi aduce aminte de virtu- 
țile fiului D-ale, și voiă fi fericită de a da familiei 
sale dovedi de stima și simpatia, Mea. 

CAROLU 
La palatuli Cotroceni, 5 Septembre 1866. 

23 Septembre 
Octobre 5. — Serbia cere ca Turcia să evacueze tâte fortărețele sârhesci. 

d Octobre 17. — Alegerile pentru primele Adunări Constituţionale. 

9 Octobre 21. — “Turcia şi Puterile garante, recunoscendă faptulit înde- 
| plinitii alu alegerei Domnului, Carolă I plecă la Con- 

stantinopole spre a face visita sa oficială Sultanului. 

Proclamaţiunea Domnuluă către poporulii românii 
cu ocasiunea plecărei Sale la Constantinopole: 

Română ! 

Patriotismulă ce aţi arătatit în tote epocele cele 
mari ale istoriei vostre, vai păstratii neatinsă sacra 

moștenire a străbunilorii voştri, Patria Română. 
Și de astă dată toti aceli patriotismii va dati 
cunoscința - despre adevăratele vâstre interese Și 
va făcut să voiţi şi să aclamați în “unanimitate 

ereditatea, principiloră voștri şi forma guvernului 
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9 Octobre 21. — constituţional. Printracesta aţi impăcati libertatea 

cu stabilitatea și aţi asigurati astii-teli desvolta- 

vea repede şi necurmată a, tutulorit puterilorit vi- 

tale ale ţărei. Români, astădi dorințele vostre s'aii 

împlinitii. Alesulii vostru a, fostă însciinţatii oficială, 

că Sublima Porta îli recundsce și fără îndoială 

cele-lalte Puteri vorii recunssce la rendulii lorit opera 

răbdărei şi a moderărei vostre. Constatămii cu fe- 

ricire că Sublima Portă, recunoscendii sinceritatea, 

intenţiunilorit și înțelepciunea faptelorii vostre, pri- 

vesce puterea vâstră naţională și legămintele ce 

ne alătură, de dinsa, ca o garanţie puternică de 

ordine şi de stabilitate. | 

Mergendă la Constantinopole, dorința Mea este 

de a da prin vii graiii Maiestăţei Sale Sultanului 

asigurarea, profundului Nostru respectă pentru trac- 

tatele cari reguleză relaţiunile ț&rei Nostre cu Tur- 

cia, şi a primi de la Maiestatea Sa o nouă dovadă 

de Inalta Sa solicitudine pentru drepturile și pros- 

peritatea României. Pleci cu încredere în viitori, 

căcă sciu că urările vostre M& vorii însoți pretu- 

tindeni. Din parte-Mi vă lasi cugetarea Mea, inima 

Mea. Maţi aclamată Suveranul vostru și vocea 

poporului fiindi vocea lui Dumnedeii, am încre- 

dere că A-totii-Putintele M& va susține în silințele 

ce nu voiii înceta, de a pune împreună cu voi pon- 

tru progresul şi mărirea, patriei nâstre.. 

Bucuresci 9 Octobre 1966. _ 

| CAROLU. 
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12 Octobre 24. — Sosirea Domnului în Constantinopole. 

21 Octobre _ 
Novembre 2. — Reîntâreerea Domnului în Bucuresci. 

22 Oetobre 
Novembre 3. — Primirea la Palatii după întârcerea Domnului din Con- 

stantinopole. 

Cuovîntavea Domnului către Mitropolitul Primată : 

Mulţumescă clerului pentru bine-cuvîntările sale, 

In căl&toria, Mea la Constantinopole am mersi în 

biserica mumă, ca să rogi pe Dumnedeii de a-Mi 

da puterea ca să continuii misiunea ce Providența 

Mi-a impusă, 

Cucîntarea Domnului către Primaruli de Bucurescă: 

V& mulțumeseii, Domniloră, pentru căldurâsa 

primire ce-Mi faceți și fiți încredințaţi, că, dacă 

am lipsiti puţine dile, inima şi gândului Mei a 

fostii necontenită între voi. 
23  Octobre 

Novembre 4. — Serissrea Domnitorul către Președintele Consiliului de Mi- 

nistri după întârcerea Sa de la Constantinopole : 

Domnule Președinte, 

După votului Constituţiunei, Adunările ai termi- 

natit opera lori de reorganisare printr'o lege electo- 

vală care dă națiunei mijlâcele de a-și rosti dorin- 

țele și trebuințele sale. Consideră ca o datorie 

de a veghia cu stăruință ca legea electorală să 

fie eseculată cu cea mai mare sinceritate, fără o 

umbră măcară de influență administrativă. Tâte 

opiniunile trebue să se manifesteze cu francheță și 

    — 141 —  



1866 
  

st.v. -stn. 

23 Octobre 
Novemhbre 4. — lealitate, cum se cuvine unorii 6meni liberi, pentru 

ca actele guvernului Mei să fie judecate de către 

Adunări prin adevărații representanți ai ţărei. Scii, 

Domnule Preşedinte, că aveţi aceleași principii ca 

şi Mine, însă credi că este bine, că este indispen- 

sabilii, ca națiunea să cunâscă într'acestă privire 

simțemintele Mele cele mai intime şi să fie încre- 

dinţată, că ascultă, că privescii și privigheză. 

Poporuli românii trebue tot-d'a-una să-și aducă 

aminte că elu este liberi şi prin urmare respon- 

sabili de actele și destinele sale. Guvernului Meă 

va aplica legea în t6tă rig6rea ei în contra func- 

ționarilorii cari sar încerca a se amesteca, în ope- 

rațiuni electorale și a apăsa consciinţa cetăţenilorii. 

Convinsă, Domnule Preşedinte, că împărtăşiți 

aceste disposiţiuni cu toți membrii Ministeriului și 

că doriți cu ard6re progresul libertăţii şi alti mo- 

valității publice ca o condiţiune indispensabilă a des- 

voltărei națiuniloră, nu-Mi rămâne decât a vă asi- 

gura, de sentimentele Mele de înaltă considerațiune 

CAROLU. 

15 Novembre 27. — Deschiderea I-ei Legislaturi Constituţionale. 

Mesagiulii la deschiderea Corpuriloră Legiuităre : 

Domuiloră, Senatori, 

Domniloră, Deputaţi, 

Sunt fericită a ME afla în mijloculii representaţiunei 

naţionale. 

Poporulti români ne-a încredinţatii regenerarea lui; 
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15 Novembre 27. — de la împlinirea misiunci nâstre cu credinţă și cu de- 

votamentii . depinde s6rta patriei. Guvornă și Corpuri 

legiuitore, să ne ridicămiă la înălțimea datoriei nâstre, 

și să ne facemit demni de măreţa menire ce Providența 

ne păstrâză, 

Astăqi Statul. români, constituitii pe base stabile, 

pâte privi cu încredere viitorul săti asiguratii în con- 

tra fluctuaţiunilori politice din afară. Români! Fiţi mân- 

dri și geloși de acestii viitorii, care de acum înainte 

este în mânile vâstre. Incredinţatii simţeminteloră, cu- 

getărilorii şi faptelorii vâstre patriotice, elit pâte deveni 

atât de mare şi de strălucită, pe cât vomit voi şi vomii sci 

cu toţii să-lă facemii. In cât M& privesce, credinciosă 

tradiţiunilori strămoșiloră Mei, "Mi voii pune tâte pu- 

tevile pentru a-Mi împlini cu demnitate misiunea. Ni- 

micii nu ME va pute. abate din acâstă cale, și păstrezi 

credinţa neclintită, că Dumnedei "Mi va ajuta şi va în- 
* corona cu suecesti silințele Mele. Nici odată mâna Pro- 
videnţei nu s'a arătatii mai vederatii în destinele 'ome- 

nesci, ca în toti cursulti greleloră împrejurări prin cari 

ami trecută în timpi de nouă luni. 

Constituţiunea ce avemi este lucrarea a înseși na- 

țiunci. La trebue menţinută sacră și neviolabilă. 

Recunbscerea Mea şi a dinastiei Mele de Inalta Portă 

şi de Puterile garante, sa suit la mărimea unui. eve- 
nimenti politicii, şi a fostii considerată de către tote 
cabinetele europene ca o garanţie de pace şi de sigu- 

ranţă pentru viitori. 

Mulțumită inteligentei prudințe şi energicei stăruințe 
ce poporulii români a desvoltatii de la 11 Fevruarie 
și până astădi, noua stare politică a României sa re- 
cunoscutii, fără a se jigni câtuși de puţinii vre-unulti 
din drepturile țărei. A fostii în destulă să preschimbă 
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15 Novembre 27. — procedări de politeță cu Inalta Pârtă și să declari Ma- 

iestăţei Sale Sultanului că dorința Mea fermă e de 

a se respecta suzeranitatea sa pe basa vechilorii trac- 

tate cu Imperiulti Otomani. Românii, cari ai simțirea 

adevăratului patriotismit și cari dorescit ca națiunea 

loră jună şi vigursă să se ridice la rangului cei se: 

cuvine între cele-lalte națiuni, ati salutată cu bucurie 

călătoria Mea la Constantinopole, în care ci aii vădutii 

confirmarea dorinţelori și speranţelorii lori. 

Fericita soluţiune ce ati dobânditii dificultăţile este- 

riâre a asiguratii într'uni modă difinitivi deplina n6- 

stră autonomie şi drepturile nostre. Amiciţia și concur- 

sulti Inaltei Porţi și ale Puterilorii Garante ne asigură 

pacea şi deplina libertate, necesare pentru a ne ocupa 

de organisaţiunea interisră a ţărei nostre. V& potii în- 

credința de simţemintele: de simpatie şi de interest ale 

Inalteloră Puteri pentru Români. Mai multi decât ori 

„când ne putem rezema în ocasiunile dificile ce vomă 

mai ave a străbate, pe sprijinul lori, care nu ne va lipsi, 

pe cât timpii ne vomit ţine cu înțelepciune în cercul 

drepturilorii şi ali aspiraţiunilori nostre celorii legitime. 

'Temeliile sunt așezate cu tărie, ne rămâne acum să 

ridicămi edificiul ce ami începuti cu atâta vigore și 

succesii. La lucru Români! la lucru cu probitate și cu 

zelă! Uitaţi acele lupte și rivalități, cari, pentru satisfa- 

cerea intereselorii personale, potii compromite securitatea 

țărei întregi. Adunaţi-vă cu încredere împrejurulii Mei, 

și nu aveți altă cugetare decât acea de a stârpi pre- 

judiciile și relele obiceiuri. Veniţi să punemii în apli- 

care principiile salutare de probitate, de moralitate, de 

muncă și de economie, cari ducii naţiunile la civilisa- 

ţiune, la bogăţie și la tărie. 

Guvernuli Meii, în credinţa sa că condiţiunea prinei- 
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15 Octobre 27. — pală de stabilitate și de progresti este respectulii Consti- 
tuţiunci şi stricta esecutare a legiloră, cere concursulă 
activi alii tuturoră cetăţenilorii pentru a sterpi viciurile, 
atât de adâncă înrădăcinate în administraţiune și în jus- 
tiție. Numai cu acestii preţii vomii pute ridica prestigiulti 
autorităței, vomii introduce sincera și 'leala respectare a 
instituțiuniloră, a libertăţei bine înțelese, a legalităţei și 
a drepturilori tuturoră. 

Seceta, care a bântuită ţra şi a amenințat'o de f&mcte, 
și epidemia cholerci, două biciuri grozave, aii veniti să 
lov6scă țâra n6stră. și ati adusi în sînulii familiiloră de- 
solaţiunea, descuragiarea şi îngrijirea. Recomandă la so- 
licitudinea Domniilori Vostre măsurile ce s'ară pute lua 
pentru a preveni pe viitorii asemenea calamităţi. Sperămi 
în generositatea publică, care în anulă trecuti a dată 
cele mai necontestabile dovedi de caritate creștină, 

Principiul de căpetenie, care ridică ună Stati ca și 
pe unu individă, este paza îndatoririlorii contractate. Gu- 
vernulii Moi s'a aflată din cca dintâi di în faţă cu 
contracte încheiate de guvernul treculii, contracte îm- 
povtrătâre. El și-a datii tâtă silința pentru a vă propune 
modilicaţiuni, cari să le facă mai puțină oner6sc pentru 
Stată. Naţiunile trebue să respecteze, pe câtă se pote, 
contractele lorii, căci numai astii-feli ele îşi poti înte- 
meia creditulă şi trage spre dinsele capitalurile, nece- 
sitate vitală pentru desvoltarea bogăției naţionale. 

Cu o criză financiară ca aceea prin care ami trecuti 
și care sa mărită și mai multi prin v€ua recoltă din 
cei din urmă doi ani, cu o datorie flotantă grozavă, cu 
unit budgetă ce nu era cu putinţă a se echilibra, dis- 
creditul ajunsese la culme. Bonurile de tesaurii venite 
la scadenţă și mandatele se scontaii cu o perdere de 
30 la sută; nu puteamii face faţă nici măcarii la cele mal 
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st.v. 

15 Octobre 27. — indispensabile necesităţi de hrană a soldaţilor și de săla- 

ritt alu impiegaţilorii. Aceste împrejurări ati impusă gu- 

vernului Mei imperiâsa necesitate, de a av6 recursă 

la ună împrumută cu condițiuni grele dar indispen- 

sahile, alt cărui resultată a fostii de a ridica creditulii 

publicii și de a pune în circulaţiune numerarulii necesari 

transacţiunilorii agricole și comerciale. - 

In tote ramurile administraţiunei, Ministrii Mei ai încer- 

cati a aduce, prin reducţiuni însemnate, economii, cari 

să facă cât mai puţinii simţitâre lipsa de mijlâce; şi 

budgetuli anului viitorii va fi echilibrată, fără de a îm- 

pedeca serviciulii administraţiunei. 

Sa făcutii României la Exposiţiunea universală o po- 

sițiune avantagi6să în tâte privirile. Acestă participaţiune, 

fiindii de natură a face cunoscute productele ţărei, va 

asigura tîrguri noue industrici nâstre âgricole. Cu totă 

strîmtorarea financiară şi cheltuelele, ce trage după sine 

acestă participaţiune, amii credutii că trebue să ne im- 

punemit acestii sacriliciii și să facemi totu ce va fi cu 

putință, ca să figurămii cu domnitate la acâstă luptă a 

muneei și a civilisațiunci. ” 

Să nu ne faeemi ilusiuni. Avem să lucrăm fârte 

multi, ca să ajungem a pune lucrările pe adevărata 

cale de progresit. Am ferma credinţă, că uitândit cu de- 

săvîrșire animosităţile și patimele personale, delibera- 

țiunile Domniilorii Vostre se vori apăra de discuţiuni 

intructuose și vor fi bogate în resultate folositâre pa- 

trici nsstre. Cât pentru Mine, Mă veţi găsi totii-d'auna 

nestrămutatii pe calea datoriei. Voiii împlini cu mândrie 

misiunea ce Mi sa încredinţată, pentru a ajunge la mă- 

rivea și desvoltarea patrici Mele. Voi lovi cu justiţie, 

însă fără cruţare, răului, pretutindeni, și veţi găsi în gu- 

vernuli Meii unii concurs asiguratii în decisiunile ce 
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15 Octobre 27. — veţi lua pentru binele adevăratii alt ţărei. Lăsândii de 
o parte ori ce ambiţiune, să nu avemi altă voinţă de- 

cât pe accea de a lucra ncîntreruptă la progresulă şi 

la desvoltarea Românici. 

Sesiunea ordinară a Corpuriloriă legiuit6re pentru anulă 

1866 spre 1867 este deschisă. 

CAROLU. 

15 Decembre 27. — Adresa Camerei Deputaţilorii răspundendă la Mesagiuli 

Tronului » 

Măria Ta, 

Marea dorinţă națională a Unirei sub ună Principe 

ereditari din o familie domnitore a Europei s'a înde- 

plinitii. Suntemii fericiţi, Prea Inălţate Domnie, a fi repre- 

sentanţii națiunci întregi pentru a felicita la acâstă oca- 

siune pe Măria Ta, fundatorulă stărei politice care a 

dorit'o şi a aclamato necontenită națiunea română prin 

tote adunările ci legiuitore, şi care este menită a face 

în viitoră din țera nâstră ună statii cu stabilitate politică 

și cu garanţii puternice de ordine, de desvoltare și de 

neatîrnare națională. Suntemii cu atâtit mai fericiţi, Măria 

Ta, a vă felicita, fiindii-că Românii cu stabilirea unei di- 

nastii ai vedutii suindu-se pe tronulii lui Stefanii celii 

Mare şi alii lui Michaiti Vitâzulit pe urmașul unci ilu- 

stre familii, care prin eroii săi a fundatii mărimea şi 

gloria patrici sale. 

Constituţiunea nâstră, Măria Ta, fiind în adevără 

opera naţiunei înseși, suntemii toți hotăriţi a o menţine 

sacră și neviolabilă, și ne socotimii datori a pune tote 

legile ţărei în armonie cu acâstă Constituţiune. 

era întregă, Măria Ta, a vădutii cu bucurie consa- 

crarea dată de Inalta Portă şi de Puterile garante așe- 
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15 Decembre 2'7. — zămintului nostru politici, și acestă bucurie a fostii cu 

atâtii mai vie, cu atâti mai generală că sa dobânditiă 

acestă consacrare fără a se jigni câtuși de puţini vre- 

unulii din drepturile ţărei. 

Apelulii făcutii de Măria Ta, de a ne ţin€ cu înțelep- 

ciune în cerculă drepturilorii și a aspiraţiunilorii nostre 

cele legitime a aflati unii resunetii cu atâtii mai adâncti 

în inimele și în cugetările nâstre, cu câtă suntemii con- 

vinși că numai în cerculit acelori drepturi consacrate 

prin tractatulă de Paris, care ne garanteză neutralita- 

tea teritoriului românii, putemiă afla stabilitatea și nea- 

tîrnarea naţională la care ţine mai presus de tâte în- 

trega Românie. 

Cu toţii, Prea Inălţate Dâmne, r&spundemi la ape- 

lulu călduros ce ne faceţi, când ne diceţi: «La lucru 

Români!» Vedemii, Măria Ta, câte greutăți apasă la noi 

producerea, câte lipsuri de garanţii neapărate împedecă 

la noi lucrul, acea singură sorginte a averei şi a bo- 

găţici naționale. Ne vomă ocupa dar cu mare seriosi- 

tate a da astădi muneci şi producerei agricole, singura 

industrie a țărci nâstre, garanţiile neapărate. Asti-feli 

numai, Măria Ta, vomă ajunge la calea cea prosperă 

care ne-o arătaţi și care duce naţiunile la civilisațiune, 

la bogăţie şi la tărie. - 

Lipsa de control, Măria Ta, lipsa de răspundere se- 

riosă a acelora cari sunt chemaţi a întrebuința banii pu- 

blici, a deschisi porţile la abusuri întrunită gradiă ne- 

cunoscută încă în țâra nostră, întrunit gradă înspăi- 

miîntătorii. Vomiă da totit concursulii nostru Mărici 'Tale 

pentru a supune la o adevărată răspundere, la o dare 
de semă seri6să pe toți accia cari atit în mânile lori o 

parte din puterea Statului, o parte din banii publici. 

Starea financiară a ţărei atrage mai cu semă tâtă a 
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15. Decembre 27. — nostră luare aminte; ea cere o vindecare repede și se- 

» » 

ri6să. Acea vindecare o vomit căuta-o în echilibrarea 

budgetului prin economii, singurului mijlocă de a nu 

seea isvorele producătâre ale ţărci. 

Suntem adânci convinși, Prea Inălțate Dâmne, că 

veţi împlini cu mândrie și cu consciinţă misiunea ce 

Va încredinţatii ţera. Asemenea și noi ne vomii întruni 

în jurul Mărici “Tale, pentru ca să p6tă ajunge patria 

nostră la desvoltarea la care are drepti. 

Suntemii asemenea încredințaţi, Măria Ta, că abusu- 

rile voriă fi lovite cu justiţie ori unde se vorii afla. 

Veţi afla în noi tot-d'auna concursul celă mai sinceră 

și celui mai lealii și vomii [i fericiţi a dovedi Măriei Tale 

că nimeni din noi nu este însufleţitii de altă ambiţiune 

decât de acea de a lace binele ţărci. 

Daţi-ne voc, Măria Ta, a Vă rosti din adânculii inimei re- 

cunoscința că aţi primitii a împărtăși sortea patriei nâstre, 

și a Vă& ar&ta incă o dată toricirea ce o simţimii de a 

ave pe tronului României uni principe înzestratii cu tote 

virtuțile cari poti face fericirea unei naţiuni. 

Să trăesci Măria Ta! 

Răspunsulii Domnitorului la adresa Adunirei Deputaţiloră : 

Domniloră, 

VE mulțumesci din t6tă inima pentru urările 

și pentru simţemintele sincere ce-Mi esprimaţi ca 

representanți ai naţiunci. Primescit cu fericire acestă, 

adresă, care-Mi este o dovadă despre bunele dis- 

posiții de care este animatii Corpuli Legiuitorii şi 

care-Mi afirmă că nu veți întârdia a realisa aceste 

cuvinte în fapte. 
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st.v. st.n. 

15 Decembre 27.-—  Câs pentru Mine, M& veți găsi diua şi noptea 
| „la lucru, şi voii jertli totuli pentru ca să; împli- 

nescii cu mândrie și consciință frumâsă. misiune 
ce țara Mi-a încredinţată, şi să-i asiguri fericirea 
şi prosperitatea. 

18 Decembre 30. — Adresa Senatuluă vtspundendă la Mesagiulă. Tronului : 

Măria 1a, 

Senatul, la începutul primei sale legislaturi, se simte 
fericitii. de a saluta în pers6na Inălţimei Vostre pe iun- 
datoruli dinastiei care se inaugureză de-odată cu n6uele 
instituțiuni ce și-a dati noua Românie. 

Misiunea ce aţi primiti: cu atâta devotament și ener- 
gie de a lucra la regencrarea unui poporiă, încereati de 
suferințe și de nenorociri 'în totă cursulii vicţei sale po- 
litice, V& dă, Prea Inălțate Domne, unii titlu netăgăduiti 
la iubirea și încrederea țărei. 

Senatulii primesce cu bucurie asigurarea ce-i dați 
despre binevoitârea amiciţie şi simpatie a Inaltei Porţi 

Și a Puteriloră Garante pentru acâstă țeră. Domnia Mă- 
iei Vâstre pune ună capătii fluctuaţiunilorii politice şi, 
dândi stabilitatea necesariă guvernului, va permite pu- 
teriloră Statului a pune în aplicare principiile salutare 
de probitate, de moralitate, de muncă și de economie, 
cari conduci naţiunile la civilisaţiune, la bogăţie şi la - 
tărie. _ 

Concursul activă ali Senatului este. asigurată, Prea 
_Inălţate Dâmne, „guvernului Mărici “Tale, spre a stirpi 
viciurile adâncit înrăd&cinate în administraţiune și în 
justiție. Eli va ved6 cu mulțumire tâte măsurile ce 
guvernulu Mărirei Tale va lua întracâsta și se va aso- 
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18 Decenbre 30..— cia cu fericire spre a le da ictă eficacitatea ce le pote 

procura sancţiunea legislativă, 

Era peste putinţă, Măria Ta, să nu resimţiţi suferin- 

ţelo cu cari a plăcutii A-Totii-Puternicului a încerca; și 

în acestă anti pe poporulii români. Senatulti nu va lipsi 

de a acorda guvernului Inălţimii Vâstre mijlocele ne- 

dispensabile spre a-lii ușura, pe cât se pote, și speră că 

întrebuinţarea lori înţeleptă va încuragea și asistenţa 

publică. 

Principiuli salutară alti rospevtului îndatoririloră con- 

tractate de Stată este nctăgăduitii una din condiţiunile 

cari asigură și întemeiază creditului guvernelorii. În mo- 

dificaţiunile dară ce ni se vorii propune de guvernul, Mă- 

rică Tale, în privinţa contractelorii încheiate de suvernulă 

trecută, ne vomit pune tâtă silința spre a împăca acesti 

principii cu interesele tesaurului publici, pe cât se.va 

pute: | | 

Cunoscemi că situațiunea linanciară este forte împo- 

vărată. Aplaudimii dară la tote măsurile ce ni se anunţă 

ca. menite a produce ușurarea tesaurului, și la tâte 

- economiile spre a restabili creditulă publică. Cu unt 

sistemiă de economie în cheltueli potrivite cu resursele 

regulate ale tesaurului şi cu mijlâcele contribuabililor, 

“vomă fi feriţi de a alerga la împrumuturi cari angageză 

viitorulă, și compromitii totii-l'a-una starea financiară a 

unei ţeri. 

Ca și Măria Ta, nu ne facemi ilusiuni asupra situa- 

ţiunii, pentru că ilusiunile nu sunt posibile după câte 

ami suleritii în trecutii. Ne vomi pune însă la lucru cu 

tâtă seriositatea, și avemii speranța, că, cu ună principe 

de o familie ilustră, cu tradiţiuni liberale, ţara nostră, înce- 

pendu o eră nouă, va pute cicatrisa ranele ce i-aii lă- 

sati luptele și nelericirile din trecută. 
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st.v. st.n. 

18 Decembre 30.— Sub domnia Iălţimei Vostre, bucurându-ne de pace 
şi de liniște, vomă pute prospera, şi dorinţele nâstre 

se voril găsi realisate, 

Să trăesci Măria Ta! 

» » » — Cuvîntarea Domnului vespundîndi la adresa Senatului - 

Domniloră Senatori, - 

Cu cea mai vie satisfacțiune primesc acâstă a- 
dresă, care-Mi dovedesce zelul Și devotamentulă 
ce aveţi pentru interesele ţărei. V& mulţumescii ase- 
menea, cu sinceritate pentru dorinţele și sentimen- 
tele ce-Mi esprimaţi, întruni chipt așa de gra- 
țiosit. Concursuli activi ce promiteți guvernului 
Mei în diferitele cestiuni, ne va înlesni prea multi 
marea, operă ce avemiă de împliniti, și nu M& în- 
doesci că asti-felă vomit învinge tote dificultăţile 
Am ferma convicțiune că lucrările Senatului vor 
produce cele mai bune resultate Și că în curendă 
vomi vede renăscândi avuţia şi prosperitatea în 
scumpa nâstră patrie. Am aflati cu mare plăcere 
că ați votată eri naturalisaţiunea tatălui Meă. Vă 
potă încredința, că este mândru de a face parte 
dintr'acâstă frumosă și viguresă naţiune pentiu care 
are cele mai vii simpatii. De acum înainte inte- 
resele țărei sunt strinsii legate cu interesele fa- 
miliei Mele. | 
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st.v. st.n. 

25 Decembre 
Ianuarie 6. — Cuvintarea Domnului cu ocasiunea presentircă de către Se- 

natii a actului de mare naluralisare a I rincipelui Ca- 
rolă Antonă de Hoheinzolleru : 

Domnilorii, Vă mulțumesci în numele părinte- 
lui Mei. Domnia-vostră cunsceţi că el este le- 
gatu către ţeră cu cele mai vii simpalii. De acum 
înainte el va fi mai intimi legati cu interesele 
României. 
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ANULU 1867, 
st.v. , st.n. 

l Ianuarie 13. — Felicitările de anulă not. 

Cuvintarea Domnului câtre Consiliulă, de Ministyi + 

Domniloră, V& mulţumescit pentru felicitările ce- 
Mi faceți. Am pentru D-vâstre dorinţele cele mai 
sincere şi sunt fericită de. a Vă esprima simțe- 
mintele Mele de recunoscinţă. Anultă care a trecuti 
Mi-aţi ușuratii sarcina prin concursulii și consiliele 
D-vâstre ; sperii că vomă lucra împreună încă multă 
timpi pentru prosperitatea ţărei. 

Cuvântavea Domnului către Mitropolituli, Primată : 

Mulţumesci clerului pentru urările ce-Mi aduce 
prin organul Eminenţiei Vostre. Din parte-Mi vă 
rogi, să fiți încredințatii. că faci urările cele mai 
sincere pentru ridicarea biserieci române și pentru . 

„prosperitatea clerului ci, în care v&dă garanţia cea 
mai preți6să pentru moralitatea poporului. 
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„st.v. st.n. 

1 Ianuarie 13. — Cuvîntarea Domnului către Preşedintele Adunărei 

Deputaţilor : 

„: Domniloră, 

“Primescii cu atâtii mai multă bucurie urările ce- 

Mi esprimați întruni modii așa de grațiosii şi le 

consideri ca, urările ț&rei întregi căreia sunteţi re-. 

presentanţi. Sunt ferice a vă încredința încă, odată, 

despre devotamentulii Mei fără margini la, tâte in- 

„teresele române. Anului 1867 începe sub auspicii 

favorabile. Ordinea începe a se stabili în admini- 

strație și zelulu ce aduceți la lucrările: D-vostre 

precum și înțeleptele măsuri ce veţi sci a lua, 

vorii isbuii, am speranţa, a face să se uite sule- 

rinţele trecute. 

Am statornică încredere că cerul va binecuvinta 

ostenelele D-vostre și că va apăra anulu acesta 

de lipsa grozavă care a loviti atâtă de durerosii 

patria nâstră. 

Cuvîntarea Domnului către Rectorulă Universităţii din 

Bucurescă : | 

Mulţumesc corpului învățătorii pentru  felicită- 

rile ce-Mi - aduce și profit cu plăcere de acestă 

ocasie -ca să mărturisescii totu interesulit ce porti 

lucrărilorii sale. Dati cea mai mare importanţă in- 

strucțiunii publice și sperii că profesorii vorii pune 

t6te stăruințele loră pentru desvoltarea spiritului 

și formarea moravurilorii tinerimei nâstre pe calea 

urmată în tâte ţările civilisate. 
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st. v. st.n. 

1 Ianuarie 13.— Cuvintavea Domnului către oficerii armatei : 

Camaradi, 

Sunt ferice a vă vedă adunaţi împrejurulă Mei 

la începutul acestui anu. Nu vă puteți îndoi de 

ardârea şi sinceritatea urăriloră ce faci pentru voi, 

căci hrănescă în fundulii inimei Mele aceleași sim- 

ţeminte pentru armata Mea ca și pentru poporulă 

Mei întregii din care ea este eșită. Astădi o eră 

nouă se deschide înaintea nostră. Să nu ne mai 

gândimii la timpii cari sunt departe de noi. In 

anulii care sa sfârşiti ami avută a lupta contra 

multorii dificultăţi, economiile ce a trebuitii să îa- 

cemit în tote ramurile administraţiei, reducțiile cari 

aii fosti o consecuență, aii desorganisatiu în parte 

unele corpuri ale armatei, și în timpulu acesta a, 

trebuită să judeci serviciulă cu mare indulgență. 

Acum vomit pune tie silințele nostre pentru a 

opera fără întârdiere tote amelioraţiunile recuno- 

scute de trebuință. Sperii că budgetuli acestui anii 

ne va pune în stare a introduce innovăţii folosi- 

_tore. Marele resbelu din urmă a doveditii cât este 

de mare importanţa la totii ce privesce organisaţia. 

serviciului, armamentulă și îmbrăcămintea, solda- 

tului, şi mai alesi instrucțiunea și disciplina șe- 

filorii. Nu trebue să fimi cei din urmă a profita, 

după puterile nostre, de esperiențele dobândite, și 

sunt încredinţată că veți primi cu bucurie tâte dispo- 

sițiunile cari poti spori resursele militare ale țărei. 
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st.v. st.n. 

1 Ianuarie 13.— 

A Ianuarie 16— 

3 Ianuarie 20— 

14 Ianuarie 26 — 

Cât pentru Mine o sciți, sunt soldati cu inima 

și cu sufletului. Am petrecutii vicţa în lagări și am 

învățată a cunâsce și a respecta ordinea, regula- 

ritatea și spiritul de corpi. Scii, camaradi, că 

poti compta pe. voi şi veți ave totă-da-una în 

Mine unii judecători imparţiali şi uni șefi de- 

votati. Să ne facemi fie-care datoria, sarcina v6- 

stră va, deveni ușoră. Este frumosi a se consacra 

pentru a apăra onbrea patriei. 

Cuovîntarea Domnului la urarea_Corpuluă Consulariă : 

Domnilori, Consuli, 

Vă& mulțumescii pentru urările ce-Mi faceți. Sunt 

fericiti de bunele relaţii ce guvernulă Mei între- 

ține cu cele-lalte țări și M& voi sili din tote pu- 

terile a, mai stringe încă legăturile de amicie ce 

esistă între România, şi puterile străine. 

Comitele 'Tecchio di Bayo remite Domnului cărţile sale 

de acreditare din partea guvernului Italiei. 

Puterile garante remiti Porţci note identice privitore la 

recunscerea Principelui Carolă de Hohenzollern de 

Domni ală României. 

Domnulă Saint-Pierre remite Domnului cărţile sale de 

acreditare din partea guvernului Prusiei. 

15 Ianuarie 27 — Domnulă John Green remite Domnului cărțile sale de 

27 Ianuarie 
acreditare din partea guvernului Marei Britanie. 

Fevruarie 8 — Desființarea monopolului tutunurilorii. 
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28. Ianuarie | 
Fevruarie 9 — Principele Fredericii de Hohenzollern , fratele -Domnu- 

lui, sosesce în Bucuresci. 

29 Ianuarie 
Fevruarie 10 — Cuvîntarea Domnului către Președintele Camerei Deputaţi- 

loră cu ocasiunea felicitărilorii primite pentru sosirea în 

România a Principelui Fredericiă : 

V& mulțumescă, Domnilor, de felicitările ce-Mi 

adresaţi pentru sosirea, fratelui Mei și pentru fe- 

ricitulă evenimenti ce se pregătesce în familia Mea, 

prin însoţirea surorei mele cu A. S. R. Comitele 

de Flandra. Aceste felicitări sunt o nouă dovadă 

de afecțiunea și interesuli ce are representaţiunea 

naţională pentru Mine şi familia Mea. 

3  Fevruarie 15 — Cuoîntarea Domnului către Mitropolitul Primatii cu aceiași 

ocasiutne : 

Prea Sfinte, 

Primescit cu bucurie urările ce-Mi csprimaţi în 

numele clerului românii. Sunt încredinţatii că ru- 

gămintele Eminenţiei Vestire și acele ale clerului 

românii nu vori lipsi de a irage binecuvintarea 

cerescă asupra uniunei ce sporesce prosperitatea 

familiei N6stre 

5  Fevruarie 17. — Owoîntarea Domnului către Senat cu aceiaşi ocasiune : 

Mulţumescă membrilorii Senatului pentru feli- 

citările ce-Mi adreseză prin organuli Eminenţiei 

Vâstre. 
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5 Fevruarie 17.— Cu bucurie, vădii, Domnilorii, că împreună cu 

| ţara întregă, nu încetaţi de a vă interesa de toti 

ce se: atinge de familia Nâstră. 

Cuvîntarea Domnuă către Primarul Capitalei cu aceiaşă 

ocasiune : 

Domnilorii, 

-V& mulţumesci din adânculă inimei pentru fe- 

licitările ce-Mi adresaţi cu ocasia sosirei fratelui 

- Meu și pentru căsătoria surorei mele: Cunoscit în- 

destul orașulă Bucuresci, în cât să M& mai potă 

îndoi de simţemintele ce are pentru Mine. Fiţi în- 

credinţaţi, Domnilorii, că fratele Mei nu va părăsi 

țara nâstră cu gândului de a nu se mai înturna și 

cu atât va veni aici desi cu cât că a primiti 

deja îndestule probe învederate de devotamentulă 

ce aveți pentru familia nostră. 

“6 Fevruarie 18. — Serisdrea Domnului către generalulii Nicolae Mavros, Pre- 

ședintele Comisiunei de binefacere: 

Domnule Generali, 

Din raportul cu No. 25.107, ce Ni sa, presen- 

tatii de Ministrulti Nostru Secretari. de Statii la De- 

partamentulă de Intorne şi Preşedinte Consiliului 

de Ministri, cu mulțumire am constatată zelul şi 

activitatea, cu care comitetulii centrală de binefa- 

ceri, a lucrati în ajutorul locuitorilori lipsiți de 

hrană. . 

O eră ce posedă în sînul săi bărbați și femei 
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6 Fevruari> 18. — cu simţeminte ca acele ce distingă pe membrii nu- 

mitului comiteti și cari, prin a lori caritate și stă- 

ruință, ai adusi considerabile ajutoruri şi consolaţie 

nenorocitelorii familii espuse fâmetei, are dreptuli 

de a crede cu nestrămutare în realisarea dorințe- 

lorii și aspiraţiuniloră sale celorii mai mari. 

Binecuvintările familieloru, cari prin caritabiluli 

concursi ali comitetului, ai scăpată de grozavuli 

flagelu ce le bântuia, și recunoscința publică con- 

stitue recompensa nobilei sale lucrări. Pe lângă 

acestea însă, Ei am de mare plăcere a vă însăr- 

cina, Domnule Generalu, ca, președinte alui acelui 

comitetă, să comunicaţi în parte fie-cărui mem- 

bru și Dâmnelorit patronese, Domnssca Nostră mul- 

țumire. 

_CAROLU 

Ministru Secretari de Statii la departamentului de in- 

terne, Jon Ghica. 

î  Fes:varie 19 — Cuvînfarea Domnului căle membrii Comisiuneă de bine- 

facere : 

Domniloră, 

In ultima Mea călătorie am pututii judeca prin 

Mine însu-Mi de starea districteloră bântuite de lipsă. 

  

V&dendi marea urgenţă ce se simte de a se da 

ajutoră nenorotiţilorii cari suferi de fome, am îm- 

părțitii ore-cari ajutore pentru ca să se întimpine 
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