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RUGACIUNE 



ONORAT AUDITORIU T 

Sunt doue <lecenie de când regele Ca
rol I s'a suit pe tronul principatelor u
nite ; doue decenie de glorifl ~i de pro
speritate, de fericire ~i de ~porire mo
rală ~i 1naterială . Ziua de zece )Iai e 
o di solemnă, o di din cele mai inse1u-. ' 
nate in analele i~toriei Romfu1ilor, ~i fie-
care patriot se desceapfft clin banalitatea 
<lilnic[t inspirat de senti1nentul de am,'>
re şi de recuno~cinţ[t cfttră acela. cc a 
~tint t;ă reinYie timpurile de rnftrire a 
strămosilor rl)mfmi. 

t]ine ·~ cine oare ar fi ere<) nt cn clone 
~eci de ani înainte cft intr'nn spaţiu ele 
thnp a~a de :,:;curt, Homănia -ra ajunge 
la acel grad ele cristalisaţiune cultnralft, 
la acel punct de progres p1ilitieo-. ocial, 
unele culminează astăzi'! 

Pe cănd bietul rorrnln, bra,· ~i -roinic, 
ceclănd ne-roi ei ~i necesităţei. con:-;tri ns 

t I I ~t 
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de 1nulţitnea inimicului eu, dădea cu 
ănima "drobită tributul impus-îi de mu
snln1anul selbatic, pe cănd avea şapte 
stăpăni suzerani, ~i nu ~tia de care să 
asculte, pe căud don1nii principatelor e
nm jocul capricielor pa<li~ahului sau a 
suzeranilor, pe atnnce nu cuteza nimene 
a :=:pera n1acar, că soarta ţerilor suroare 
va trece "ubitamente prin aceste fase~ 
de mărire ~i de fericire, ele civilisaţinne, 
de libertate ~i de independenţă .... 

.,~npnneţi-vă turcilor! a (lis Ştefan cel 
n1are bravilor sei căpitani înaintea morţei 
ale îngrijit de destinul ţerei, ~i Carol I 
vă zice astăzi: turcul raru sdrobit, semi
luna e fărămată, ru~inosul tribut e stins, 
patria independentă, ~i principatele uni
te transformate intr 'un singur regat. Da ! 
onorat auditoriu! ziua de zece )lai este 
~i ,a fi in veacul veacurilur o zi so-
lemnă pentru ori ce patriot fără distioc- 1 

ţiune de profesiune. Un sentiment cu I 
totul non a reinviet Romănia întreagă, I 
un curent nesimtit de I)ărintii nostri a 

' ' ' străbătut ţara întreagă, un curent civili-
sator, dar tot-odată :-:i destructor de toate 

' prejudiciile anterioare. Ca prin un far-
mec an apărut la lumina zilei fundaţiuni 

• • J/ l 
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de Hculi urbane ~i rurale, ca prin La
O'heta rnao-ic[t t3 a ridicat pnţin cătc pn
tin ~tabili~ncntc publice ntile ~i hincfi1-
~ătoare : prin ţearft i~1treagft ctiile ferate 
î;i întind rainificaţinrnle lor ce aduc ro
ele folositoare, înflorite din arteriele hu
portnlni ~i a exportului. 

Comercinl a început a spori, indu~· 
tria naţională pănă atunc~a un Yis ner~a
liz:.1 Li], a inflorit din ce m ce. Fahnce 
nationale. marfă nationnlft devenit-a 

't ' ' .., 

corn.:cpţinni none pentru popornl n!rn,:n, 
deprins pftnă atnnce cu p~·11rlncţ1~1~11le 
exotice. Cea ce in~ă. e mm semnifica-
tiv mni rwecrnant KÎ mai caracteristic 

' . b ' 
penh·n du1rn1ia 1Ia,iesttlţei 1-:,ale! e sbornl 
m1wal al individnalităţei. ,_·u citt nn po
pt ,r :--e atlft p~e o _t~·ea11t~t m~ti jna~t1 l~e 
cultură, cn atata Rl mchYHlnahtatea se n
elicit mai cn grCl~ pe :-;cara E-nc_ială-inte
lectuală. Progresul general e ~1 progre
sul indivichrnlitt1ţei. Talentnl e rc<'nnu
f.\Cnt. meritul recompensat. Tara noa-
tn't insă, c clestnl ele fertilit în spirite 

wrcre . i mari . Libertatea dndirei, a pre-o ' . ,._, 
r,;ei :::i a invăţămăntnlm, a acestor fac-
tori pnternict ce cou:-;olidea<Jă o _ţar~ l3i 
decid in favoarea ei, an arătat mtr ·nn 
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mod eclatant, roadele lor bine-făcătoare. 
De la colibă şi pănă la palat, in 

toate păturile societăţii, fără deosebire de 
ocupaţie, pretutindene domne~te un spi
rit mai 111ult sau nrni puţin iluminător. 
Şi eea ce e mai rar in analele istoriei, 
da. cea ce e de necredut in istoria cul
turei, progresul nu isvoreste numai din 

u ' 
păturile joase ale populaţiunei. ci se re-
., pănde~te din focarul palatului regesc, 
unde minnnea secolelor ! o Regină ser
ve~te ea însăşi de preoteasă neobosită 
al focului sacru a_prins pe altarul sciin
ţei ~i a literaturei. 

E iubita noash·ă regină Elisabetă. e 
acea amabilă poetă Carmen Sylva, acă
reia pseudonim resună a~a de dulce ca 
o doină incăntătoară din 111isteriul co
drilor ro1nănesci. . 

Pe cănd însă graţioasa noastră Reginij 
tinde a reinviă in popor industria naţiona
lă. a-îi infiltra idei de nationalitate si de . • j 

umanitate, :\Iajestatea Ra regele privi-
ghează, un păzitor neobosit ~i părinţesc 
destinul terei sale. · 

Căci cerul Romăniei nu P- tot-deauna 
blănd si senin. K u e mult de cănd 
frumosu'.l orizonte al patriei noastre c-

.. ~ .. ,, 

,, 
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ra acoperit cu nouri negri ~i intnne
co~i, cănd ghiulele tnnurilur, c[mcl gloan
tele arn1elor zdrobitoare devastau ho
tarile patriei noastre, c:[md palida lll('>r
te secera fără indurare pe

1 
l>ravii nn~tri 

fii, ce ~tiau ă lupte, ~ri invingfl ~i sft 
nwară pentru libertatea ~i inclependenţu 
noastrlL In acel timp de durere ~i <le 
vitejiă, ele frică ~i de ,_ peranţfl. in aeel 
ti1np, în eare destinul ţerei era s[t se de
cide, cănd fie-ce Hom[u1 a~tepta tre
rnurănd vestea. dacit din n'inile proa
spete, dacă din . [rngele cald a vitejilor 
soldaţi n1orţi pe cftrnpnl de onoare. vor 
resări in fine rusele indepernlenţei rQ
n1ăne, in acel timp de durere. regele 
nostru era irn.rernl incnrarriator si alinft-

~ l Q ~ 

tor, ~i soldatul mnri ,oin:-- rn nn ~nri8 
pe buz[t, cu un suris radios ~i cu con
sciinta satisfăt'ută. cfr si hravnl cuman-. ' 
dante al unei armate victurinase a in-
durat acela~i pericole: acela~i trude ~i 
nevoi. 

Da. Majc~ tu.te! In cornua ta de tun 
vărsafft snnt multe pietre preţioaRe. clar 
in n1ijlocul lor strftlueesce nn luccafr"tr 
radios. luceafărul liberti'tţci uaţioriale; Î 11 
corona tu. de tun văr. ·atft acel luceatru· 
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se reflectă in mii de ra(le, ca reflexul 
surisului <l.ivin al idealului realizat prin 
bravura ta ~i a bravilor ostaRi, morti 

' > ' pentru iudepenclenţa ţerei. In corona 
ta de tnu văniată lucesc ~i diamantele 
umanitătei si a tolerantei. Ximbnl lor 

' ' ' te inconjoară cu o lumină diaphană ~i 
splendidă, ~i toţi locuitorii ţerei sunt pă
trun~i de ra(lele lor. Şi noi o Majestate ! 
si noi israelitii sunten1 plini de hunina 
' ' aureolei tale. Clnintele mesagiului don1-
nesc din anul 1866 ni sunt întipărite in 
inimele noastre. )lulte din dorintele noa-

' stres ·au realisat, 1nulte sperăn1 că . e vor 
realiza sub an piciile JlajeRtăţei tale. 

Dar noi, din adăncul inimei noastre 
ne vom ruga cu ctn'intele 1narelui psal
mist regesc, care zice lPsalm O. ol V. 7) 
Prelnnge~te zi lele regelui, căci anii aec
stuia 1)revalează genera ţiu ni întregi. 

Da .\Iajestate ! ai făcut in clone dece
nie. cea ce generaţiuni nu fac. 

In binele teu e binele terei Ri in bi-
' ' nele acesteia constă fericirea noastră. 

Ca ~i A.braham, care fn gata a jertfi 
lui d-zeu, unica Ra speranţă, pre iubitul 
seu fin Isak, aRt-fel ~i noi in tot momen
tul sunte1n gata a ne jertfi pentru iu-

9 

Litnl Rege ~1 pentru seumpa noastră 
patriă. 

In acest spirit de amore pentru Rege 
şi pntriă ne vun1 sili de a educa ~i pre 
junimea noastră studioasă, in acest 8pi
rit repettnn cn naţiunea intreag{t : 

Trăiască l\Iaje tatea ~a Hegele ! 
Trăiascft 2\laje" tatea Sa Regina! 

. Trăiască Romănia . i inaltii sei dem-, . 
nitari ! 

Amin! 

r 
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