•

·' .

Co-' 2 s fu n.:!i.

,r

'.

:...

·z�.i:;; ;t r.a,ă �
---.,.,..------ �
�
Bibliotec
Nr.

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

t.,f. /;t.j

( :;\·;.;.·
\'.,,,

· •

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

DOCUMENTE
PRIVIND

ISTOR IA M IL ITARĂ
A PO PORULU I
ROMÂN
noiembrie 1882-decernbrie 1885

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

CENTRUL DE STU D II SI CERCETĂR I
DE ISTOR IE SI TEOR IE M IL ITARĂ
'

'

DOCUMENTE
PRIVIND

ISTORIA MILITARĂ
A POPORULUI
ROMÂN
noiembrie 1882-decembrie 1885

Volum

întocmit

de:

locotenent-colonel

CO�STANTIN

CĂZĂ::-IIŞTEA::-IU,

bcotenent-colonel :NICULAE NICULAE,
MARIA GEORGESCU, SERGIU IOSIPESCU

�

EDITURA �ILITARĂ

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

coordonator

Coperta: !"L. CREANGA

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

PREFAŢĂ

Documentele wprinse în acest volum înfăţişează evoluţia armatei române
şi politica militară promovată de România în perioada 7882-7885.
1nscriindu-se în politica tradiţională de apărare a independenţei şi inte
grităţii teritoriale - care implica pregătirea ţării pentru a riposta oricărei
imixtiuni din afară - guvernele române au adoptat şi în aceşti ani un ansam
blu de măsuri menite să garanteze securitatea naţională. Principalele direcţii
de efort le-au reprezentat amplificarea potenţialului de luptă al forţelor armate,
concomitent cu promovarea unei politici de neutralitate activă şi încercări uneori izbutite - de a încheia unele alianţe defensive cu alte state.
ln domeniul organizării sistemului de apărare naţională, în această pe
rioadă a continuat acţiunea de consolidare şi modernizare a tuturor structurilor
militare, fenomen înlesnit şi determinat totodată de statutul de independenţă
obţinut de România după războiul româno-ruso-turc din 7877-7878 şi de mo
dificările teritoriale generate de acesta. S-a acordat o atenţie deosebită făuririi
unui lanţ periferic de fortificaţii (cu excepţia frontierei muntoase), legat şi con
solidat de existenţa cîtorva centre interioare puternic întărite. Astfel, fortificarea
Bucureştilor a avansat rapid; au progresat lucrările liniei de apărare Foc
şani-Nămoloasa-Galaţi. Concomitent s-a intensificat operaţia organizării mili
tare a Dobrogei unde s-au înfiinţat un batalion de dorobanţi şi două escadroane
de călăraşi.
ln anii 7882-7885 s-au pus bazele flotei maritime româneşti; au fost
lansate în străinătate importante comenzi de nave şi s-au făcut eforturi susţinute
pentru asigurarea personalului de specialitate.
Dezvoltarea armatei şi a celorlalte formaţiuni de pregătire militară, instrui
rea acestora s-au situat, ca şi în perioada precedentă, în prim-planul preocupă
rilor cercurilor conducătoare din domeniul apărării naţionale. S-au constituit
unităţi noi, mai cu seamă de artilerie, dorobanţi şi călăraşi. Unele arme tehnice
au suferit modificări de structură. Totodată s-a decretat formarea regimentelor
de miliţii, al căror număr se preconiza a fi identic cu acela al regimentelor de·
dorobanti.
1,;,văţămîntul militar de toate gradele s-a diversificat, căutîndu-se soluţii
şi mijloace pentru a se putea răspunde nevoilor tot mai mari de cadre. lnainte
de deschiderea cursurilor unei şcoli de învăţămînt militar superior s-a înfiinţat
o şcoală pregătitoare de ofiţeri de stat major, cu durata de un an.
Numeroase documente atestă eforturile financiare făcute pentru achizi
ţionarea de noi arme, dintre cele mai perjecţionate, pentru dotarea trupelor cu
V
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

armament corespunzător, pentru ridicarea de cazărmi, depozite de muniţii şi
echipament etc.
ln anii 1882-1885 au avut loc primele manevre cu cadre din armata
română, s-au introdus noi regulamente tactice etc. Instruirea militară a populaţiei
civile valide, capabile să concure la respingerea unei agresiuni străine, s-a ex
tins şi s-a diversificat, cu toate că în 1884 garda civică a fost desfiinţată.
Amplitudinea programului de apărare a ţării a impus reorganizarea Ma
relui stat m:ijor. O serie de acte normative i-au stabilit atît structura organizato
rică, cît şi atribuţiile, ca principal for operativ şi de concepţie. Marele stat
major a inspirat, la rîndul lui, o întreagă legislaţie - legea prin care se îm
bunătăţea organizarea comandamentelor militare (care o modifica pe aceea din
1882), legea administraţiei militare etc. - subsumată în esenţă politicii de în
tărire a capacităţii de apărare a ţării.
Din documente se degajă faptul că măsurile adoptate în domeniul militar
au fost corelate strîns cu o politică externă de prietenie şi de apropiere cu popoa
rele vecine, atentă şi plină de prudenţă la intenţiile unor puteri expansioniste,
politică menită să asigure României condiţii propice menţinerii unei poziţii
independente în concertul statelor europene şi înfăptuirii dezideratului de desă
vîrşire a unităţii naţionale.
Cele peste 250 de documente cuprinse în prezentul volum provin din:
Arhiva istorică centrală din Bucureşti şi filialele sale din provincie, Arhiva
Ministerului de Externe, Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, fondurile
de manuscrise ale Bibliotecii Academiei Rep1tblicii Socialiste România, Bi
bliotecii Centrale de Stat şi Bibliotecii Muzeului militar central. O parte au fost
selectate din periodicele : „Monitorul oficial" şi „Monitorul oastei".
ln marea lor majoritate, documentele din sursele care tratează in extenso
probleme şi evenimente de altă natură decît cele militare (mai ales rapoartele
reprezentanţilor unor ţări străine acreditaţi în România) nu au fost redate integral;
s-au reţinut numai părţile care prezintă interes pentru tematica volumului.
Traducerile care însoţesc textele scrise în limbi străine sînt orientative.
Transcrierea docitmentelor româneşti s-a făcut respectîndu-se principiul
reproducerii fidele a textului original, particularităţile sintactice şi morfolo
gice ale limbii din epoca respectivă. A fost însă actualizată ortografia multor
cuvinte, eliminîndu-se astfel unele forme ieşite din uz (consoanele duble, u
scurt final etc.) şi înlocuindu-se însemnele ortografice arhaice prin corespon
denţele lor moderne (dz = z, dg = g, ci= ţ, 6 =oa, th = t, e = ă s = z
etc.). Documentele în limbi străine au fost transcrise conform oh.ginalului.
Prescurtările, acolo unde s-a ştiut exact sensul lor, au 1fost întregite fără a se
mai semnala acest lucru prin semne grafice, care ar fi îngreuiat inutil lectura.
Punctele de suspensie obişnuite aparţin documentelor, iar cele introduse
între paranteze drepte indică fragmentele eliminate de editor din considerentele
menţionate mai sus. Cuvintele necesare întregirii înţelesului unor documente,
introduse de editor, precum şi datele şi localităţile probabile referitoare la emiterea
unor documente sînt cuprinse tot între paranteze drepte.
VI
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Spre a 1tşura cercetarea şi folosirea documentelor s-au dat, în note de subsol,
explicaţiile considerate absolut necesare înţelegerii unor evenimente şi fapte,
s-au făcut trimiteri la alte documente, care tratează aceleaşi probleme ori la
sursele originale ale legislaţiei vremii.
Folosim acest prilej pentru a aduce mulţumiri Direcţiei generale a arhi
velor statului şi filialelor ei, Direcţiei arhivei Ministerului de Externe, Biblio
tecii Academiei Republicii Socialiste România, Bibliotecii Centrale de Stat,
Arhivei Ministerului Apărării Naţionale, Muzeului militar central şi tuturor
celorlalte instituţii care att acordat ttn sprijin preţios la pregătirea volumului
de faţă. De asemenea tovarăşilor: colonel Vasile Alexandrescu, colonel Pavel
Baltagi, locotenent-colonel Silvestru Porembschi, Victor Eskenasy, Rodica Tamaş,
Monica Andone, Larisa Crivăţ şi Rodica Grigoresett din Centrul de studii şi
cercetări de istorie şi teorie militară, pentru aportul la pregătirea volumului
în vederea editării.
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27 noiembrie 1882
[Bucureşti?].
2
J

4
5

29 noiembrie 1882,
Bucureşti.
8 decembrie 1882
[Bucureşti ?J .

4 ianuarie 1883,
Bucureşti .
H ianuarie 1883
[Bucureşti].

Raport al preşedintelui Consiliului de Miniştri şi m1ms- Pag.
tru de război, Ion C. Brătianu, către regele României,
Carol I, prin care îi supune spre sancţionare proiectul de
decret privind organizarea Marelui stat major.
3
Decret privind organizarea şi atribuţiile Marelui stat major
4
al armatei române.
Decizie ministerială privind suspendarea din funcţie a
şefului Marelui stat major al armatei , generalul Ge orge
Slăniceanu, şi numirea provizorie în acest post a colo
5
nelului Constantin Barozzi .
9
Lege referitoare l a recrutarea contingentului 1883.
Adresă a Ministerului de Război către trimisul extra
ordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Paris
privind încheierea unui contract cu firma „ Societe In
dustrielle et Comerciale des Metaux" pentru procurarea
a 50 tone de alamă necesară fabricării tuburilor pentru
cartuşe.

6

31 ianuarie 1883,

Lege prin care se modifică legea organizării comanda
mentelor armatei din 8 iunie 1882.

7

27 februarie 1883,
Bucureşti.

Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Franţei la Bucureşti, baronul Maximilien
Napoleon de Ring, către ministrul de externe de la Paris,
Paul-Armand Challemel-Lacour, avînd anexată lista
comenzilor de armament şi nave militare făcute de gu
vernul român în Anglia.

8

28 februarie 1883,
Viena.

9

2 martie 1883,
Bucureşti.

Raport al şefului biroului de evidenţă din Ministerul de
Război austro-ungar, colonelul cavaler H ugo Bilimek von
Waissolm, referitor la consecinţele legii de recrutare a
armatei române din 17 noiembrie 1882 .
Lege a organizării şi funcţionării administraţiei mi litare.

10

2 martie 1883
[Bucureşti ?].

Bucureşti.

Raport al preşedintelui Consiliului de Miniştri şi minis
tru de război, Ion C. Brătianu, către regele României,
Carol I , prin care supune spre aprobare decretul de
subordonare a consiliilor permanente de război către
comandanţii corpurilor de armată.

11

3 martie 1883,

Bucureşti.

Lege prin care guvernul român este autorizat să finanţeze cu încă 15 OOO OOO lei lucrările de apărare a ţării
şi de înzestrare a armatei.

12

3 martie 1883,

Lege pentru modificarea unor articole din legea poziţiei
ofiţerilor din 5 iunie 1878.

Bucureşti.
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17

22
23
24

13

li
15
16

[5 martie 1883,
Bucureşti ?J.
/5 martie 1883,
Bucureşti].
6 martie 1883,
Bucureşti.
6 martie 1883,
Bucureşti.

17

6 martie 1883,
Bucureşti.

18

6 martie 1883,
Bucureşti.

19

6 martie 1883,
Bucureşti.

20

6 martie 1883,
Bucureşti.
6 martie 1883,
Bucureşti.

21

22

7 martie 1883,
Bucureşti.

23

15 martie 1883,
Petersburg.

24

1 7 martie 1883,
Bucureşti.

Efectivele corpurilor de trupă pe baza cărora s-a în
tocmit bugetul Ministerului de Război pe exerciţiul
1883-1884.

Sinteză a bugetului Ministerului de Război pe exerciţiul
1883- 1884.

Decret prin care se desfiinţează diviziile militare terito
riale şi se redistribuie unităţile pe corpuri de armată.
Decret prin care, în conformitate cu legea organizării
comandamentelor armatei din 8 iunie 1882, se abrogă
prevederile regulamentului comandamentelor diviziilor
militare teritoriale din 11 noiembrie 1863.
Decret referitor la subordonarea consiliilor permanente de
război corpurilor de armată, cu excepţia consiliului per
manent de război al diviziei din Dobrogea.
Decret de numire a comandanţilor corpurilor de armată,
in conformitate cu prevederile legii organizării comanda
mentelor armatei din 8 iunie 1882.
Decret de numire a comandanţilor de divizii, în confor
mitate cu prevederile legii organizării comandamentelor
armatei din 8 iunie 1882.
Lege referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciu
lui de stat major.
Lege relativă la prelungirea cu încă 20 de ani a con
cesiunii dată lui Eugeniu Alcaz pentru fabricarea posta
·rnlui necesar armatei .
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti, baronul Ernst
von Mayr, către ministrul Casei imperiale şi de externe de
la Viena, contele Gustav von Kâlnoky, referitor la fon
durile alocate de Adunarea Deputaţilor din România
pentru lucrări de fortificaţii şi înzestrarea armatei.
Raport înaintat trimisului extraordinar şi ministru ple
nipotenţiar al României la Petersburg , Nicolae Kretzu
lescu, în legătură cu valoarea exportului de arme din
Rusia pentru armata română.
Raport al inspectoratului general al gărzii civice către
Ministerul de I nterne, referitor la mărirea prevederilor
bugetare pentru Legiunea XII-Bîrlad, pe exerciţiul fi
nanciar 1883-1884.
Jurnal al Consiliului de Miniştri prin care se aprobă
înfiinţarea unor noi unităţi de dorobanţi şi călăraşi.

25

19 martie 1883,
Bucureşti.

26

2-i

27

26

28

26

martie 1883,
Bucureşti.

Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Franţei la Bucureşti , baronul Maximilien
:Napoleon de Ring, către ministrul de externe de la Paris,
Paul-Armand Challemel-Lacour, referitor la aplicarea
legii de organizare a comandamentelor armatei române.

29

27 martie 1883,
Atena.

Raport al ministrului rezident al Statelor Unite ale Ame
ricii pentru România, Eugene Schuyler, către secretarul

martie 1883,
Bucureşti.
martie 1883,
Bucureşti.

Raport al inspectoratului general al gărzii civice către
Ministerul de I nterne referi tor la situaţia financiară a gărzii
civice din oraşul Brăila şi din alte localităţi ale Ro
mâniei.
Raport al inspectoratului general al gărzii civice către
Ministerul de I nterne referitor la situaţia gărzilor ci
vice din oraşele Piteşti, Craiova şi Caracal.
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29
30

31
32
32
33
34
39

41

43

45

46
47

30

4 aprilie 1883,
Brăila.

31

8 aprilie 1883
[ Sigmaringen ? ] .

32

8 aprilie 1883,
Sigmaringen .

33

8 aprilie 1883,
Sigmaringen.
8 aprilie 1883,
Sigmaringen.
20 aprilie 1883,
Bucureşti.

34
35
36

24 aprilie 1883,
Piteşti.

37

26 aprilie 1883
[Bucureşti j .

38

2 mai 1883,
Viena.

39

4 mai 1883,
Bucureşti.
14 mai 1883
[Bucureşti] .
15 mai 1883,
Iaşi.

40
41
42

17 mai 1883,
Bucureşti.

43

24 mai 1883,
Bucureşti.
24 mai 1883
[Bucureşti ?]

44

45
46

25 mai 1883,
Bucureşti.
5 iunie 1883,
Galaţi.

de stat de la Washington, Frederick T. Frelinghuysen ,
referitor la semnificaţia creditului de 15 milioane acor
dat Ministerului de Război de la Bucureşti.
Raport al consulului Austro-llngariei la Brăila, Johann
Hanswenzel, către ministrul Casei Imperiale şi de externe
de la Viena, contele Gustav von I\alnoky, în legătură cu
sosirea unei nave engleze cu muniţii pentru armata română.
Raport al preşedintelui Consiliului de Miniştri şi minis
tru de război, Ion. C. Brătianu, către regele României,
Carol I , prin care supune spre sancţionare decretul de
înfiinţare a încă trei regimente de artilerie şi încadrarea
bateriilor artileriei teritoriale în artileria corpurilor de
armată .
Decret referitor la înfiinţarea a încă trei regimente de ar
tilerie, pe lingă cele cinci existente , şi repartizarea întregii artilerii la corpurile de armată.
Decret de înfiintare a Comitetului consultativ de stat major pe lingă Mi�isterul de Război.
Decret prin care generalul de brigadă Ştefan Fălcoianu
este numit în funcţia de şef al Marelui stat major.
Adresă a Ministerului de Război către Ministerul de Externe referitoare la trimiterea unor ofiţeri români în Italia pentru a participa la exerciţiile companiilor alpine.
Adresă prin care comandantul Regimentului 4 doro
banţi-Argeş solicită primarului oraşului Piteşti să asigure cazarea recruţilor acestei unităţi.
Dispoziţii ale Ministerului de Război referitoare la aplicarea articolelor 34 - 37 din instrucţiunile legii comandamentelor armatei.
Sinteză a raportului biroului de evidenţă din Ministerul
de Război austro-ungar nr. 438 din 26 aprilie 1882, referitor la măsurile luate de guvernul român pentru dez
voltarea armatei, întocmită de biroul de informaţii din
Ministerul de Externe de la Viena.
Decret de organizare a serviciului sanitar al armatei române.
Publicaţie a decretului prin care se aprobă înfiinţarea
regimentelor 3 1 , 32 dorobanţi şi 12 călăraşi.
Proces-verbal privitor la alegerea unui locotenent şi a
unui caporal la compania 4, batalionul I , din Legiunea a
XIII-a a gărzii civice de la Iaşi.
Adresă a ministrului d e război, I o n C. Brătianu, către prefectura j udeţului Iaşi, referitoare la pregătirea militară a populaţiei civile.
Lege prin care s e aduc unele modificări legii de înaintare în armată din 10 aprilie 1880.
Raport al preşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru
de război, Ion C. Brătianu, către regele României, Carol I , prin care supune spre aprobare decretul de înfiinţare
a comitetelor consultative ale infanteriei şi cavaleriei.
Decret de înfiintare a comitetelor consultative ale infanteriei şi cavaieriei.
Raport al consulului Franţei la Galaţi, Gaston Wiet,
către ministrul de externe de la Paris, Paul-Armand
Challemel-Lacour, în legătură cu sosirea unor nave cu armament comandat de guvernul român în Anglia.
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47

15 iunie 1883,
Viena.

48

17 iunie 1883
[ Viena ?].

49

23 iunie 1883
[Bucureşti}.

50

23 iunie 1883,
Bucureşti.

Notă informativă a secţiei politice cuprinzînd sinteza
'raportului din 11 iunie 1883 al trimisului extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti,
baronul Ernst von Mayr, privitoare la scopul vizitei generalului belgian Henri-Alexis Brialmont în România.
Notă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe
de la Viena referitoare la misiunea generalului belgian
Henri-Alexis Brialmont în România.
Publicaţie a aprobării acordate căpitanului Mihai!J Boteanu, din Regimentul I geniu, pentru a participa la
Expoziţia internaţională de electricitate de la Viena.
Telegramă cuprinzînd circulara preşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru de război Ion C. Brătianu,
către prefecţii de j udeţe pentru a lua măsuri în vederea
construirii sălilor de instrucţie pentru recruţii din armata
teritorială.

72

73

51

28 iunie 1883
[Bucureşti ?]

Raport al preşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru
de r�zboi, Ion C. Brătianu, către regele României , Carol
I , prin care supune spre aprobare decretul pentru eli
berarea din funcţia de şef al Statului major general a
generalului Ştefan Fălcoianu.

52

28 iunie 1883,
Sinaia.

Decret privitor la eliberarea din funcţia de şef al Statului major general a generalului Ştefan Fălcoianu .

53

6 iulie 1883,
Sinaia.

Regulament de înfiinţare şi funcţionare a Şcolii militare
de administraţie. din Bucureşti.

54

7

iulie 1883
[Bucureşti ?]

Raport prin care preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministru de război, Ion C. Brătianu, supune spre aprobare
regelui României, Carol I, regulamentul de înfiinţare şi
funcţionare a Şcolii militare de administraţie.

55

25 iulie 1883,
Bruxelles.

Raport al ministrului rezident al României la Bruxelles,
T. C. Văcărescu, către regele Carol I , referitor la cauzele
şi consecinţele trecerii în rezervă a generalului belgian
Henri-Alexis Brialmont.

56

26 iulie 1883,
Sorrento.

Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al României la Roma, Ion Bălăceanu, către regele
Carol I, referitor la poziţia unora dintre marile puteri faţă
de angajarea politică şi militară a României.

57

27 iulie 1883,
Bucureşti.

Raport al consilierului de la legaţia Austro-Ungariei din
Bucureşti, baronul M. von Salzberg, către ministrul Casei
imperiale şi de externe de la Viena, contele Gustav von
Kâlnoky, privitor la fortificarea Bucureştilor şi la tra
tativele purtate de guvernul român cu firma Krupp şi alte
firme străine pentru cumpărarea de tunuri necesare dotării armatei .

58

31 iulie 1883,
Iaşi.

Adresă a Regimentului 13 dorobanţi către prefectura
j udeţului Iaşi referitoare la pregătirea militară a popu
laţiei civile.

59

2

august 1883
[Bucureşti].

Publicaţie a deciziei Ministerului de Război prin care
s-a aprobat deplasarea colonelului Nicolae Dimitrescu
Maican în Anglia în vederea recepţionării a două şalupe
destinate marinei militare române.

60

4 august 1883,
Bucureşti.

Raport al I nspectoratului general al gărzii civice către
:!\iinisterul de I nterne referitor la neachitarea cotiza
ţiilor trimestriale de către u nele oraşe.
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70
71
72

74
75

81

81

88

90
92

93
93

Publicaţie a deciziei prin care Ministerul de Război a
aprobat medicului de corp de armată Zaharia Petrescu,
şeful secţiei sanitare a armatei, şi farmacistului-şef Dimitrie
Nicolescu, din serviciul spitalelor, �ă participe la Ex
poziţia de igienă de la Berlin şi respectiv de farmacie
de la Viena.
Adresă a trimisului extraordinar şi ministru plenipoten
ţiar al Franţei la Bucureşti, baronul Maximilien-Napoleon
de Ring, către ministrul de externe al României, Dimi
trie A. Sturdza, referitoare la participarea unor ofiţeri
români la manevrele armatei franceze din lunile august
septembrie 1883.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipoten
ţiar al Franţei la Bucureşti, baronul Ma.ximilien-Napoleon
de Ring, către ministrul de externe de la Paris, Paul-Ar
mand Challemel-Lacour, referitor la implicaţiile politico
militare ale lucrărilor de fortificaţii din România, la in
teresele şi atitudinea unor mari puteri faţă de politica gu
vernului român pentru întărirea capacităţii de apărare a
ţării .
Scrisoare a trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al României la Berlin, George Varnav-Liteanu,
către ministrul de externe de la Bucureşti, Dimitrie A.
Sturdza, conţinînd informaţii despre atitudinea guvernu
lui german faţă de orientarea politică şi militară a Româ
niei.
Adresă a prefecturii j udeţului Neamţ către Ministerul de
Interne prin care solicită arme pentru pregătirea mili
tară a locuitorilor comunei Dochia.
Adresă a trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Italiei la Bucureşti, contele Luigi Tornielli,
către ministrul de externe al României, Dimitrie A .
Sturdza, referitoare la numele şi gradul celor doi ofi
ţeri români care urmau să asiste la manevrele armatei
italiene.
Adresă prin care Ministerul de I nterne cere prefecturii
j udeţului Vîlcea să prevadă fondurile necesare constru
irii de cazărmi pentru unităţile de dorobanţi şi călă
raşi.
Telegramă a trimisului extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al României la Berlin, George Varnav-Liteanu,
către ministrul de externe de la Bucureşti, Dimitrie A.
Sturdza, prin care face cunoscut că a mijlocit o întreve
dere Brătianu-Bismarck pentru a se discuta posibilitatea
apropierii politice a României de Austro-t:ngaria şi Ger
mania.

61

5 august 1883
[Bucureşti j.

62

12 august 1883,
Sinaia.

63

13 august 1883,
Sinaia.

6i

14 august 1883,
Berlin .

65

20 august 1883
[Piatra Neamţ J.

66

22 august 1883,
Bucureşti.

67

23 august 1883,
Bucureşti.

68

27 august 1883,
Berlin .

69

5 septembrie 1883,
Viena.

Scrisoare a trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al României la Viena, Petre P. Carp, către mi
nistrul de externe de la Bucureşti, Dimitrie A. Sturdza,
privind situaţia internaţională şi unele opinii personale
asupra viitoarei orientări politice şi militare a României.

108

70

6 septembrie 1883,
Galaţi.

Raport al consulului Franţei la Galaţi, Gaston \Viet, că
tre ministrul de externe de la Paris , Paul-Armand Challe
mel-Lacour, conţinînd opiniile sale asupra nivelului de pre
gătire a armatei române, în special a marinei.

110

71

6 septembrie 1883,
Paris.

Adresă prin care Ministerul de Război al Franţei comunidi.
legaţiei României la Paris că s-a aprobat vizita colone-
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95

95

96

10 I

105

106

107

72

lului Alexandru Tell, din armata română, la atelierul
de construcţii al artileriei franceze de la Tarbes.
Ordin al comandamentului Corpului 2 armată privitor
la desfăşurarea manevrelor, din octombrie 1883, ale acestui corp.
Scrisoare a preşedintelui Consiliului de Miniştri al României, Ion C. Brătianu, către ministrul de externe de la Bu
cureşti, Dimitrie A. St�rdza, prin care îl informează despre convorbirile avute l_a Gastein cu cancelarul Germaniei, principele Otto von Bismarck, şi cu ministrul Casei
imperiale şi de externe al Austro-U ngariei, contele Gustav von Kalnoky, în legătură cu aderarea României la
Tripla Alianţă.

7 septembrie 1883,
Bucureşti.
7 septembrie 1883,
Gastein.

74

1 6 septembrie 1883,
[Bucureşti).

Raport al direcţiei Arsenalului armatei către Ministerul
de Război referitor la urgentarea lucrărilor de extindere
a Arsenalului armatei din Bucureşti.

75

21 .•eptembrie 1883,
Viena.

)fotă informativă a biroului prezidenţial din Ministerul
de Război al Austro-Ungariei către Ministerul de Externe
de la Viena despre achiziţionarea din Rusia a unor cai
necesari armatei române.

76

25 septembrie 1883,
Bucureşti.

Adresă a Ministerului de Război către seful Statului major general, generalul Eraclie Arion, p rin care-i cere să
organizeze Şcoala de ofiţeri de stat major în vederea începerii cursurilor acesteia la 1 noiembrie 1883.

77

27 septembrie 1883
[ Buwreşti).

78

30 septembrie 1883,
Bucureşti.

Proces-verbal al şedinţei Comitetului consultativ de stat
major la care s-a aprobat planul de învăţămînt al Şcolii
de ofiţeri de stat major.
Ordin al Ministerului de Război către şeful statului major de geniu pentru a trece la executarea lucrărilor de
extindere a Arsenalului armatei din Bucureşti.

79

[ Septem6rie 1883,
Bucureşti ?).
1 octombrie 1883,
Bucureşti.

80

81

octombrie 1883,
Viena .
9

Proiect de înfiinţare şi organizare a Şcolii de ofiţeri de
stat major.
Circulară a Ministerului de Interne către primăriile oraşelor pentru a lua măsuri în vederea construirii cazărmilor
necesare unităţilor artileriei teritoriale (pompieri) .
Adresă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe
al Austro-Ungariei către ministrul de resort prin care-i
înaintează copia raportului biroului de evidenţă din Ministerul de Război de la Viena referitor la unele măsuri
organizatorice luate în armata română în cursul anului
1�2.

82

10 octombrie 1883,
Bucureşti.

83

13 octombrie 1883,
Bucureşti.

84

13 octombrie 1883
[Bucureşti).

Adresă a Ministerului de Război către Ministerul de
Interne pentru a se asigura bateriei de artilerie terito
rială (pompieri) din oraşul Roman condiţii corespunză
toare de cazare.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Franţei la Bucureşti , baronul Maximilien-Na
poleon de Ring, către ministrul de externe de la Paris,
Paul-Armand Challemel-Lacour, despre unele aspecte
ale politicii militare de neutralitate promovate de Ro
mânia.
Adresă a inspectorului general al artileriei , generalul
Eraclie Arion, către şeful statului major de geniu, co
lonelul Zamfir Gheorghiu, cuprinzînd repartiţia camere
lor clădirii Şcolii de ofiţeri de stat major.
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114

1 15

120
121

122

124
125
126
127
128

1�

131

132

134

8.5

19

octombrie
[Bucureşti].

1883

86

22

octombrie
Bucureşti.

1883,

87

27

octombrie
Galaţi.

1883,

88

octombrie 1883,
Viena.
1 noiembrie 1883,
Galaţi.

89

30

90

5 noiembrie
Odesa.

1883,

91

9

noiembrie
Paris.

1883,

92

93

12

noiembrie
Viena

1883,

16

noiembrie
Viena.

1883,

94

18

noiembrie
Bucureşti.

1883,

95

noiembrie
Sinaia.
30 noiembrie
Bucureşti.

1883;

96

29

1883,

decembrie 1883
[Bucureşti].

97

3

98

decembrie
Bucureşti.

99

decembrie 1883
[Bucureşti ?}.

12

13

1883,

Publicaţie de numire, începînd cu data de 16 octombrie 1883, a generalului de brigadă Ştefan Fălcoianu în
funcţia de şef al Marelui Stat Major ai armatei române.
Adresă prin care I nspectoratul general al gărzii civice solicită Ministerului de Interne ca în bugetele oraşelor pe
anul 1884 să se prevadă sumele necesare întreţinerii gărzii
civice.
Raport al consulului Franţei la Galaţi, Gaston Wiet,
către ministrul de externe de la Paris , Paul-Armand
Challemel-Lacour, privitor la manevrele de la Barboşi
ale trupelor române.
Tratatul secret de alianţă încheiat între România şi Austro-Ungaria. Exemplarul părţii române.
Raport al consulului Franţei la Galaţi, Gaston \\'iet,
către ministrul de externe de la Paris, Paul-Armand
Challemel-Lacour, în legătură cu transporturile de arme
din Anglia pentru armata română.
Raport al consulului general al Austro-Ungariei la Odesa ,
cavalerul C. Princig von Herwalt, către ministrul Casei
I mperiale şi de externe de la Viena, contele Gustav von
Kâlnoky, referitor la achiziţia de cai din Rusia pentru
armata română.
Adresă a Ministerului Marinei şi Coloniilor al Franţei
către legaţia României la Paris referitoare la aprobarea
dată locotenentului Nicolae Urlăţeanu din armata română de a urma cursurile Şcolii de aplicaţii a geniului
�ri� .
Tratatul secret de aderare a Germaniei la alianţa politică şi militară dintre România şi Austro-t:ngaria.
Exemplarul părţii române.
Sinteză a ştirilor privind situaţia militară din România
întocmită de biroul de informaţii din Ministerul de Externe al Austro-Ungariei , pe baza raportului biroului
de evidenţă din Ministerul de Război de la Yiena, de la12
noiembrie 1883.
Adresă a Ministerului de I nterne către prefectura Dolj
referitoare la responsabilităţile organelor j udeţene pen
tru buna desfăşurare a recrutării.
Lege privind recrutarea contingentului 1884.
Adresă a Ministerului de Război către Ministerul de I n
terne referitoare la asigurarea localurilor corespunzătoare
pentru artileria teritorială (pompieri) .
Adresă prin care Ministerul de Interne solicită primarilor oraşelor Roman , Bacău, Bîrlad, Buzău, Giurgiu, Piteşti
şi Turnu Severin ca în bugetele pe anul 1884 să se prevadă sumele necesare construirii cazărmilor artileriei teritoriale (pompieri ) .
Raport al secretarului legaţiei Franţei la Bucureşti, contele Charles de Diesbach, către preşedintele Consiliului
de Miniştri şi ministru de externe de la Paris , Jules
Ferry, referitor la lucrările de fortificaţii din România.
Raport al ministrului de război , Ion C. Brătianu, către regele României, Carol I, prin care supune spre aprobare primirea în armata română a locotenentului Dimitrie Ruja din armata austro-ungară .
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135

135

137

138

140

141

1�
143

148
150

151

152

154

155

157

100

13 decembrie 1883
[Bucureşti ?}.

101

H decembrie 1883,
Sinaia.

102

H decembrie 1883,
Sinaia.
15 decembrie 1883
[Bucureşti].

103

104

105

[1883,
Bucureşti}.
[1883 ?}

Raport al ministrului de război, Ion C. Brătianu, către
regele României, Carol I, prin care supune spre aprobare
înfiinţarea unei şcoli provizorii pentru instrucţia subloco
tenenţilor şi a locotenenţilor de cavalerie.
Decret prin care locotenentul Dimitrie Ruja, din armata
austro-ungară, este integrat în armata română cu acelaşi
grad şi repartizat la Regimentul 6 infanterie.
Decret de înfiinţare a unei şcoli provizorii de instrucţie
pentru sublocotenenţi şi locotenenţi de cavalerie .
Publicaţie a deciziei referitoare la componenţa comisiei
pentru recepţionarea armelor comandate de Ministrul de
Război la fabrica Steyr, din Austria.
Dare de seamă a inspectorului general al artileriei, ge
neralul Eraclie Arion , despre stadiul şi perspectivele apli
cării legii de organizare şi funcţionare a serviciului de stat
major din 6 martie 1883.
Plan de operaţii militare conceput de Axente Sever î n
vederea eliberării Transilvaniei de sub dominaţia austro-ungară.

158

159
159

161

161
170

12 ianuarie 188i
[Bucureşti J.

Adresă a statului major de geniu privind construcţia cazărmilor artileriei teritoriale (pompieri) .

177

107

12 ianuarie 188i
[Bucureşti}.

Publicaţie a deciziei referitoare la deplasarea în Franţa
a controlorului general George Tamara, subintendentului
Dimitrie Hagiescu şi a adjunctului clasa a II-a Ale
xandru T heodorovici pentru a studia organizarea ser·1iciilor de administraţie din armata franceză.

177

108

17 ia11uarie 188i,
Bucureşti.

Regulamentul de organizare
lui de stat major.

177

109

23 ia11uarie 188i,
Bucureşti.

Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti, baronul Ernst von
:'.\fayr, către ministrul Casei Imperiale şi de externe de la
\'iena, contele GustaY von Kâlnoky, asupra achiziţionării de cai din Rusia pentru armata română.

182

110

28 ia11uarie 188i
[Bucureşti].

Raport al Statului major general prin care comunică
Ministerului de Război tipul de hartă intrat în dotarea
armatei române.

185

111

20 februarie 188i,
Bucureşti.

Scrisoare a trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti , baronul Ernst von
Mayr, către ministrul Casei Imperiale şi de externe de la
\'iena, contele Gustav von Kâlnoky, referitoare la de
mersurile întreprinse pe lîngă autorităţile române pentru
îndepărtarea hărţilor „ Daciei Mari" din birourile coman
dantului Corpului 2 armată şi ale Cercului militar din Bucureşti.

186

112

21 februarie 188-f,
Bucureşti.

Lege prin care se alocă Ministerului de Război un credit
suplimentar de 258 OOO lei pentru acoperirea cheltuielililor determinate de recrutarea dorobanţilor din contingentul 1884.

187

113

2i februarie 188-f,
Botoşani.

Adresă a comandantului Diviziei 8 infanterie către primarul oraşului Botoşani referitoare la cedarea unui teren
pentru construirea cazărmii Regimentului 8 artilerie. . . . .

114

6

106

martie 188-f,
Piteşti.

şi funcţionare a serviciu-

Adresă prin care comandantul Regimentului 4 dorobanţi
cere primarului oraşului Piteşti să asigure recruţilor
condiţii de cazare corespunzătoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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188

189

11.5

8 martie 1884,
Bucureşti.

116

12 martie 1884,
Piteşti.

117

20 martie 1884,
Bucureşti.
20 martie 1884,
Bucureşti.

118

119
120
121

[23 martie 1884,
Bucureşti].
27 martie 1884,
Bucureşti.
27 martie 1884,
Bucureşti.

Ordin prin care şeful Statului major general cere şefilor
de stat major ai corpurilor de armată să treacă la întocmirea hărţilor regiunilor militare respective.
Adresă a comandantului Diviziei 2 infanterie prin care cere
primarului oraşului Piteşti să ia măsuri ca să asigure condiţii corespunzătoare de cazare militarilor concentraţi în
unităţile din garnizoana Piteşti ; în anexă un apel către
locuitorii oraşului.
Decret de înfiinţare a unui batalion de dorobanţi şi a două
escadroane de călăraşi în Dobrogea.
Decret prin care Ia regimentele 9 şi 12 călăraşi se mai
înfiinţează cîte un escadron , cu reşedinţa la Tîrgu- Jiu şi
Rîmnicu Sărat.
Sinteză a bugetului Ministerului de Război pe anul 1884.

191

Decret de reorganizare a Regimentului

195·

1

geniu.

Decret prin care se înfiinţează încă o baterie călăreaţă
la Regimentul 6 artilerie.

189

192·

193·
194

195·

122

27 martie 1884,
Bucureşti.

..\dresă a Ministerului de Război către �linisterul de Externe prin care se comunică aprobarea dată căpitanului
de stat major Theodor Gudman de Rohde, din armata
daneză, de a vizita stabilimentele militare româneşti.

196-

123

27 martie 1884
[Craio<:a] .

Raport al şefului statului major al Corpului 1 armată,
colonelul Oton Sachelarie, către şeful Marelui stat major, generalul Ştefan Fălcoianu, prin care solicită fonduri
pentru deplasările şefilor de stat major de la corpurile de armată şi de la divizii, precum şi pentru constituirea de biblioteci de specialitate pe lîngă aceste unităţi.

197

124

28 martie 1884,
Bucureşti.

Lege prin care se alocă Ministerului de Război un credit
extraordinar de 100 OOO lei pentru Tăbăcăria militară de
la Bucovăţ.

12.5

30 martie 1884
[laşi].

Situaţia efectivelor Regimentului
1881.

126

30 martie 1884
[Piatra Neamţ].

Situaţia efectivelor escadronului
lăraşi în perioada 1876- 1884.

127

2 aprilie 1884,
Bucureşti.

Decizie a Ministerului de Război prin care se stabilesc
condiţiile de recrutare a copiilor de trupă de către unităţile şi subunităţile independente.

201

128

4 aprilie 1884,
Bucureşti.

Decret prin care se alocă Ministerului de Război suma de
3 milioane lei pentru dotarea armatei cu armament şi
echipament.

203·

129

5 aprilie 1884
[Bucureşti J .

Adresă a Ministerului de Externe către Ministerul de Răz·
boi privitoare la aprobarea dată de către guvernul italian ofiţerilor români aflaţi la studii la Şcoala superioară
de război din Terino să viziteze diverse obiective militare.

203'

130

6

aprilie 1884
[laşi].

Situaţie a efectivelor escadronului 4, din Regimentul
călăraşi, în perioada 1880-188"1.

204-

7 aprilie 1884
[Bucureşti] .

Publicaţie a decretului prin care Ministerul de Război
a fost autorizat să primească de Ia oraşul Brăila ttei terenuri pentru construcţia unui poligon şi a cazărmii trupelor teritoriale.

13 1

7

infanterie în

19S

1876199

2

din Regimentul
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8

că1

200.

7

206

aprilie 1884
[Bucureşti}.

�132

12

133

aprilie
Bucureşti.

134

22

135

13

1884,

aprilie 1884,
Bucureşti.
4 mai 1884
[Bucureşti j.

136

9 mai 1881
[Bucureşti] .

137

12

138
139
HO

14 1
142
143

144
145

mai 1884,
Bucureşti
mai 1881
[ Turnu Severin].
16 mai 1881,
Bucureşti.
25 mai 1881,
Bucureşti.
28 mai 1881
[ Vîrciorova].
1 iunie 1881
[Focşani].
4 iunie 1881,
Bucureşti.
11

iunie 1884.
[Bucureşti?].
7 iunie 188i,
Viena.

5

Proces-verbal al licitaţiei prin care se adj udecă ingine
rului M . Sicard lucrările de extindere a Arsenalului ar
matei din Bucureşti.
Lege prin care se alocă Ministerului de I nterne suma de
4 001 lei pentru plata indemnizaţiei ofiţerilor care au participat la combaterea epizootiei din anii 1882 - 1883.
Lege de modificare a unor articole din legea ofiţerilor de
rezervă sancţionată la 1 aprilie 1880.
Contract încheiat între Ministerul de Război şi inginerul
M. Sicard pentru construcţiile de extindere a Arsenalului armatei din Bucureşti.
Raport prin care preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministru de război , Ion C. Brătianu, supune spre aprobare
regelui României, Carol I, decretul privitor la organizarea
trupelor de miliţii .
Adresă prin care Ministerul de Război aprobă fonduri
pentru abonamente pe anul 1884-1885 la trei reviste
militare străine
Situaţie a efectivelor companiei a 3-a, din Regimentul
17 dorobanţi.în anii 1876 - 1884.
Decret de organizare a trupelor de miliţii în regimente
corespunzătoare celor de dorobanţi.
Lege de modificare a unor articole din legea de recrutare.
Situaţie a efectivelor companiei a 2-a, din Regimentul
17 dorobanţi, în anii 187 7 - 1884.
Situaţie a efectivelor Regimentului 7 artilerie, din Divizia 5 infanterie, în anii 1876 - 1884.
Adresă a Ministerului de Război către Ministerul de Externe referitoare la reorganizarea trupelor de pompieri
din Bucureşti de către maiorul Witte, şeful serviciului
general al pompierilor din Berlin.
Situaţie referitoare la efectivele Batalionului 4 vînători
în anii 1876 - 1884.
Sinteză a raportului ataşatului militar austro-ungar la
Bucureşti în legătură cu protestul ofiţerilor din cavaleria
română şi mutarea Regimentului 1 roşiori în Dobrogea.

205
207
207

210

211
212
213
214
215
218
219

220
221

222

146

11

iunie 1881
[Bucureşti].

Contract între Ministerul de Război şi „ Societatea română de construcţiuni şi lucrări publice" pentru construirea cazărmii flotilei de la Galaţi.

223

147

iunie 1881,
Bucureşti ?].

Caiet de sarcini pentru lucrările aprobate de către Mi
nisterul de Război a se construi la cazarma Corpului
flotilei de la Galaţi.

225

148

12

iunie
Viena.

1881,

Rezumat al rapoartelor externe p rivind fortificarea Bu
cureştilor întocmit de biroul de informaţii din Ministerul de Externe al Austro-Ungariei.

227

149

iunie 1881,
Bucureşti.

Adresă prin care Ministerul de Război solicită Minis
terului de Externe să intervină pe lingă guvernele francez şi italian pentru a permite locotenentului Constantin
Mănescu să viziteze instalaţiile de torpile de la Toulon
şi la La Spezzia.

228

.150

18 iunie
Galaţi.

Raport al comandantului Corpului 3 armată către ministrul de război referitor la construirea unor cazărmi noi
pentru unităţile de artilerie teritorială.

229

[11

16

1881,

XVIII
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15 1

21 iunie 1881
[Bucureşti].

152

21 iunie 1881,
Bucureşti.

153

23 iunie 1881,
Bucureşti.

154

[25 iunie 1884 ,
B ucureşti].

155

30 iunie 1884,
Sinaia.
[Iunie 1881,
Bucureşti ?].

156
157

1 iulie 1881,
Bucureşti.

158

3 iulie 1884,
Viena.

159

5 iulie 1884
{Bacău].

160

10 iulie 1884
[Galaţi].

16 1

15 iulie 1884,
Bucureşti.

162

16 iulie 1884,
Paris.

16 3

26 iulie 1884,
Paris.

164

27 iulie 1881
[Bucureşti?]

Adresă prin care Ministerul de Război comunică statului
major de geniu că s-a aprobat construirea a două ate
liere la Arsenalul armatei din Bucureşti.
Adresă prin care Ministerul de Război solicită Ministeru
lui de Externe să intervină. pe lingă Amiralitatea bri
tanică pentru ca sublocotenentul Paul Rădulescu să facă
practică timp de un an pe o navă militară. engleză.
Decret prin care se aprobă un credit extraordinar de
20 OOO lei pentru acoperirea cheltuielilor ambulanţelor
militare destinate să acorde asistenţă medicală săteni
lor din j udeţele Mehedinţi şi Putna.
Î nsemnări în legă.tură. cu organizarea corpului de pom
pieri din oraşul Bucureşti , transcrise de pe planul oraşu
lui, din dosarul „ Denkschrift betreffend die Verbesse
rung des Feuerliischwesens der koniglichen Haupt-und
Residenzstadt Bukarest" .
Decret de desfiinţare a gărzii ci'lice.
::-<otă cu situaţia definitivă a valorii construcţiilor executate de antrepriza l\I. Sicard la Arsenalul armatei din
Bucureşti.
Adresă a Ministerului de Război către 2\linisterul de I n
terne referitoare la construirea de cazărmi pentru trupele teritoriale din oraşele Brăila, Galaţi, Bîrlad, Focşani
şi Bacău.
)fotă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe
al Austro-Ungariei referitoare la raportul biroului de
e·Jidenţă din Ministerul de Război de la Viena asupra
hotărîrii României de a-şi spori forţele armatei teritoriale
cu 32 de regimente de miliţii.
Raport al comandantului Regimentului 27 dorobanţi către
comandantul Diviziei 6 infanterie privitor la lipsa unui
poligon pentru executarea instrucţiei gcnistice şi a focului.
Raport al Corpului 3 armată către Ministerul de Război
prin care solicită să se pună la dispoziţia Regimentului
27 infanterie un teren de instrucţie.
Ordin circular al preşedintelui Consiliului de Miniştri şi
ministru de interne, Ion C. Brătianu, adresat prefecţilor
de j udeţe pentru a depozita la sediile primăriilor bunurile gărzilor civice desfiinţate.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al României la Paris, Mihail Pherekyde, către mi
nistrul de externe de la Bucureşti, Dimitrie A. Sturdza,
referitor la negocierile purtate cu guvernul francez pentru
primirea unor elevi români de la Şcoala copiilor de marină la Şcoala de arte şi meserii din Angers.
Scrisoare prin care Ministerul de Externe al Franţei co
munică trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar
al României de la Paris, Mihail Pherekyde, că Ministerul
:!\Iarinei franceze a aprobat locotenentului Constantin
Mănescu din armata română să. 'liziteze instalaţiile de
torpile de la Toulon.
Raport prin care ministrul de război , generalul Ştefan
Fălcoianu, propune regelui României , Carol I, ca Regi
mentul de călăraşi permanenţi să fie denumit Regimentul 3 roşiori.

XIX
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

230·

231

232
233

234

234

235-

236

237

231

23S

239

240•

165
166

27 iulie 1884,
Sinaia.
27 iulie 1884
[Bucureşti ?}.

167

2 august
Iaşi.

168

12 august
Viena.

1884,

169

30

august
Constanţa.

1884,

170

4

an

6 septembrie 1884,

1884,

septembrie
[Bucureşti}.

1884

Bucureşti.

172

12 septembrie
[Bucureşti ?}.

1884

173

18

septembrie
Paris.

1884,

174

19

septembrie
Bucureşti.

1884,

175

22 septembrie
Bucureşti.

1884,

176

[Septembrie ? J 1884,
Craiova.
4 octombrie 1884
[Bucureşti j.

177

178

22 octombrie
Bucureşti.

179

5

noiembrie
Bucureşti.

1884,

180

7 noiembrie
Bucureşti.

1884,

1884,

Decret prin care Regimentul de călăraşi permanenţi ia
denumirea de Regimentul 3 roşiori.
Raport al inspectorului general al artileriei , generalul
Eraclie Arion, către Ministerul de Război referitor la
starea necorespunzătoare a localurilor bateriilor de pompieri şi măsurile propuse pentru sancţionarea vinovaţilor.
Proces-verbal prin care se propune Ministerului de Război brevetarea „echerului-grafometru de campanie" inventat de colonelul Anton Costiescu .
Adresă prin care ambasada franceză de la Yiena îna
intează Ministerului de Război de la Paris raportul căpi
tanului M. Blanche referitor la situaţia militară a României.
Raport al viceconsulului francez la Constanţa, baronul
Alexandre de Stroltz, către preşedintele Consiliului de
Miniştri şi ministru de externe al Franţei. Jules Ferry,
despre manevrele trupelor teritoriale din Dobrogea.
Circulară a Comenduirii garnizoanei Bucureşti în legătură
cu modul de comportare în oraş a militarilor în termen.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Turciei la Bucureşti, Suleiman Sabit bey,
către ministrul de externe de la Istanbul, Assim paşa,
în legătură cu satisfacerea serviciului militar de către
locuitorii din Dobrogea.
Raport al ministrului de război , generalul Ştefan Făl
coianu, către regele României, Carol I , prin care supune
spre aprobare decretul pentru desfiinţarea clasei pregă
titoare de ofiţeri de artilerie şi geniu de pe lingă Şcoala
militară de infanterie şi cavalerie din Bucureşti.
Adresă a Ministerului de Externe al Franţei către însăr
cinatul cu afaceri al României la Paris, Alexandru Odobescu, prin care îi comunică aprobarea dată sergentului
Toma Petrescu, din armata română, de a asista la lucrările desfăşurate în cadrul arsenalului din Bourges.
Raport prin care statul major de geniu înaintează Mi
nisterului de Război sinteza proiectului de deviz al construcţiilor cazărmii regimentului de artilerie din Brăila.
Decret privitor la desfiinţarea clasei pregătitoare de ofiţeri de artilerie şi geniu de pe lingă Şcoala militară de infanterie şi cavalerie din Bucureşti.
Ordin de zi privitor la concentrarea şi instrucţia trupelor de dorobanţi şi călăraşi din Corpul I de armată.
Jurnal al Consiliului de Miniştri prin care se aprobă un
fond extraordinar pentru plata indemnizaţiei ofiţerilor
care au comandat trupele participante la combaterea
epizootiei în j udeţul Rîmnicu Sărat.
Decizie pentru înfiinţarea pe lingă Atelierul militar central de confecţii din Bucureşti a unei secţii de croitorie
pentru u niforme ofiţereşti.
Decret prin care se aprobă cedarea de către Primăria oraşului Galaţi a unui teren destinat construirii cazărmii Regimentului 1 1 dorobanţi.
Scrisoare a unui cetăţean austriac către comandamentul
militar austro-ungar din Braşov despre participarea unor
ofiţeri români - dintre care unul din Transilvania - la
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240

241
242

243

263
264

266

269

270
271
271
272

298
398
2()9

18 I
182

noiembrie 1884,
Bucureşti.
12 noiembrie 1884,
Bucureşti.
9

183

12 noiembrie 1884
[ Viena ?].

184

17 noiembrie 1884
[Viena ?].

185

18 noiembrie 1884
[ Viena ?].

186

27 noiembrie 1884
[Bucureşti].

187

28 noiembrie 1884
[Bucureşti].

188

1 decembrie 1884,
Viena.

sărbătorirea centenarului răscoalei lui Horea, Cloşca şi
Crişan.
Decret prin care se aprobă cedarea unui teren pentru construirea cazărmii Regimentului 3 1 dorobanţi din Calafat.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti , baronul Ernst von
�layr, către ministrul Casei imperiale şi de externe de la
\'iena, contele Gustav von Kalnoky, referitor la participarea unui ofiţer român din armata austro-ungară la
sărbătorirea centenarului răscoalei lui Horea, Cloşca şi
Crişan.
�otă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe
al Austro-Ungariei referitoare la raportul ataşatului militar austro-ungar de la Bucureşti , adresat Ministerului
Imperial de Război de la Viena, despre lucrările de fortificare a capitalei României.
Xotă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe
al Austro-Ungariei referitoare la raportul ataşatului militar
austro-ungar la Bucureşti adresat Ministerului I mperial
de Război de la Viena, despre eforturile României de a-şi
asigura necesarul de cai pentru cavalerie, desfăşurarea
examenelor de promovare a ofiţerilor de stat major şi
dificultăţile funcţiei de ministru de război.
Xotă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe
al Austro-U ngariei referitoare la raportul ataşatului militar austro-ungar la Bucureşti adresat Ministerului I mperial de Război de la Viena cu privire la numirea ataşaţilor militari români la Berlin şi Paris , la unele nemulţumiri manifestate în rîndul ofiţerilor şi la disputa dintre generalii Ştefan Fălcoianu şi Alexandru Cernat.
Adresă prin care Ministerul de Război solicită Ministerului de I nterne ca primarii să ia măsuri pentru buna
desfăşurare a acţiunii de recrutare.
Tabel cu ofiţerii care au participat la formarea cor
donului sanitar veterinar în comuna Corbu din j udeţul
Rimnicu Sărat.
Adresă a Ministerului Imperial de Război al Austro
U ngariei către Ministerul de Externe de la Viena prin care
se cere verificarea informaţiilor cu privire la achiziţiile de cai din Rusia pentru armata română.

300301

302·

303

30.S.

307-

309·

309'

311

189

3 decembrie 1884,

Lege referitoare la recrutarea contingentului 1885.

312:

190

4 decembrie 1884,
Constanţa.

Raport al şefului de stat major al Diviziei active Dobro
gea către Marele stat major despre desfăşurarea instrucţiei recruţilor din unităţile teritoriale subordonate.

313·

19 1

[5 decembrie ? } 1884,
Ploieşti.

Proces-verbal asupra lucrărilor comisiei de recrutare
din oraşul Ploieşti privind recrutarea contingentului
anului 1885.

314

192

12 decembrie 1884
[Craiova].

I nstrucţiuni asupra modului de desfăşurare a primelor
manevre de brigadă cu cadre din armata română.

316

193

16 decembrie 1884,
Viena.

Adresă a Ministerului de Război al Austro-Ungariei că
tre Ministerul de Externe de la Viena privitoare la an
chetarea cazului locotenentului-major I oan Popescu,
denunţat că participase la sărbătorirea centenarului răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan.

31�

Bucureşti.
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194

26

decembrie
Vien a.

1881,

195

29

1881,

196

1881

decembrie
Viena.

[Bucureşti].
197

1881

198

3 ianuarie 1885,

[Bucureşti ?]
Bucureşti.

199

1885,

8

ianuarie
Bucureşti.

200

25

201

1

202

12

februarie
Paris.

1885,

203

22

februarie
[BucureştiJ .

1885

204

25

1885,

205

27 februarie 1885,

1885,

ianuarie
Viena.

febrnarie
Vien a.

februarie
Bucureşti.

1885,

Kiev.
206

11

martie
Iaşi.

1885,

207

12

martie
Bucureşti.

1885,

208

15

1885,

martie
Roma.

Notă a Ministerului de Război al Austro-Ungariei către
biroul de informaţii din Ministerul de Externe de la Vie
na referitoare la raportul ataşatului militar austro-un
gar la Bucureşti cu privire la organizarea cavaleriei
române.
Notă a Ministerului de Război al Austro-Cngariei că
tre biroul de informaţii din Ministerul de Externe de la
Viena, referitoare la raportul ataşatului militar austro
ungar la Bucureşti cu privire la organizarea infanteriei ro'
mâne.
•
Situaţia repartizării ofiţerilor români propuşi a urma
cursurile şcolilor militare din Austro-l'ngaria, Belgia,
Franţa şi Germania.
Notă referitoare la înzestrarea materială şi efectivul ba
teriilor de artilerie.
Adresă prin care Ministerul de I nterne intervine pe lingă
Prefectura j udeţului Dolj pentru salarizarea comandan
ţilor de garnizoane de la sate, însărcinaţi, printre al tele ,
şi cu pregătirea militară a miliţienilor şi elevilor.
Raport al instructorului şcolilor din Bucureşti, sergentul
adjutant C. Demetrescu, către primarul oraşului Bucu
reşti, referitor la desfăşurarea pregătirii militare a elevi
lor din capitală.
Notă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe
al Austro-l' ngariei referitoare la raportul consulului gene
ral austro-ungar de la Odesa, cavalerul C. Princig von
Herwalt, cu privire la cumpărarea de cai din Rusia
pentru cavaleria română.
Notă a Ministerului de Război al Austro-l'ngariei către
biroul de informaţii din Ministerul de Externe de la Viena,
referitoare la raportul ataşatului militar austro-ungar la
Bucureşti cu privire la lucrările de fortificare a Bucureş
tilor şi la reorganizarea jandarmeriei.
Adresă a Ministerului de Externe al Franţei către în
sărcinatul cu afaceri al României la Paris, Alexandru
Odobescu , prin care trimite maiorului Ioan Georgescu
Beresteanu, din Regimentul 5 artilerie, cursurile de ar
tileri� şi fortificaţii predate la „ Ecole d'application d'ar
tillerie et du genie" de la Fontainebleau.
Tabel al şcolilor primare din Bucureşti unde se ţineau
ore de pregătire militară.
Adresă a directorului Şcolii primare de băieţi nr. 1 1 din
Bucureşti către primarul capitalei referitoare la desfă
şurarea orelor de instrucţie militară .
Raport al consulului austro-ungar la Kiev, E.' Filtsch,
cătreMinisterul de Externe de la Viena referitor la caii
cumpăraţi din Rusiapentru armata română .
Scrisoare a colonelului Anton Costiescu, comandantul ar
tileriei Corpului 4 armată, referitoare la sporirea co
menzilor de aparate topografice invenţie proprie.
Lege prin care se deschide un credit extraordinar în con
tul Ministerului de I nterne pentru plata indemnizaţiei ofi
ţerilor din Batalionul 3 vînători participanţi la acţiunea
de combatere a pestei bovine din vara anului 1884.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al României la Roma, Teodor C. Văcărescu, că-
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320

321
322
323

327

327

328

329

330
331
332
332
333

334

209

17 martie 1885,
Paris.

210

[22 martie 1885,
Bucureşti].
16 aprilie 1885,
Bucureşti.

211

212

17 aprilie 1 885
[ Piteşti].

2 13

25 aprilie 1885
[Bucureşti].

2 li

2 7 aprilie 1885
[Bucureşti).

215

27 aprilie 1885,
Iaşi.

216

3 mai 1885,
Bucureşti.
13 mai 1885,
Bucureşti.

2 17

2 18

19 mai 1885,
Galaţi.

2 19

27 mai 1885,
Bruxelles.

220

5 iunie 1885,
Bucureşti.

221

16 iunie 1885,
Paris.

222

22 iunie 1885,
Bucureşti.

223

26 iunie 1885
[Sinaia].

trc minis trul de externe de la Bucureşti, Ion I . Cîmpi
neanu, referitor la situaţia şcolară a elevilor români de la
Şcoala navală dip Livorno.
Raport al legaţiei Homâniei de la Paris către Ministerul de Externe referitor la plata soldelor şi indemnizaţiilor cuvenite elevilor români de la Şcoala na·rnlă din
Brest.
Sinteză a bugetului Ministerului de Hăzboi pe anul
1885.

Decret prin care se înfiinţează încă două companii la
Regimentul 1 geniu şi două companii de asediu la Regimentul 2 artilerie.
Decizie a comitetului permanent al j udeţului Argeş în
legătură cu cedarea unui teren pentru construirea sediului
comandamentului Diviziei 2 din Corpul 1 armată.
Publicaţie a deciziei prin care Ministerul de Război este
autorizat să primească terenurile cedate armatei de către
oraşul Focşani pentru construirea de cazărmi.
Publicaţie a decretului prin care circumscripţiile sanitare
ale corpurilor 1 şi 2 de armată şi Diviziei active Dobrogea se unifică într-un singur corp.
Raport al consulatului austro-ungar de la Iaşi către ministrul Casei imperiale şi de externe de la Viena, Gustav von Kalnoky, referitor la cumpărarea de cai din Rusia pentru armata română.
Decizie ministerială referitoare la atribuţiile şi îndatoririle comandanţilor brigăzilor de artilerie.
Decret prin care se deschide, pe seama Ministerului de
I nterne, un credit extraordinar pentru plata indemnizaţiilor unor medici militari participanţi la combaterea
epidemiei de scarlatină şi variolă din j udeţul Argeş.
Raport al consulului francez la Galaţi , Gaston \Viet, că
tre ministrul de externe al Franţei, Charles de Saulces
de Freycinet, referitor la flota română şi la par
ticiparea ostaşilor la combaterea i nvaziei de lăcuste din
Dobrogea.
Raport al ministrului rezident al României la Bruxelles,
Mihai Mitilineu, către ministrul de externe de la
Bucureşti, Ion I. Cîmpineanu, prin care îi înainta docu
mentaţia manevrelor armatei belgiene din anul 1884, trimisă Ministerului de Război de către generalul HenriAlexis Brialmont.
Publicaţie referitoare la desfiinţarea Şcolii de administraţie militară de la Iaşi şi înfiinţarea, în locul ei, a unei
secţii de administraţie militară pe lingă Şcoala de subofiţeri de la mînăstirea Bistriţa.
Notă a trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Paris, Vasile Alecsandri , prin care
cere aprobarea Ministerului de Război ca doi ofiţeri din
misiunea chineză de instrucţie din Europa să asiste la
1 ucrările de fortificare a Bucureştilor.
Raport al căpitanului Petre Vasiliu-Năsturel către primarul oraşului Bucureşti referitor la nivelul pregătirii militare a elevilor din capitală şi la măsurile necesare pentru îmbunătăţirea instruirii lor.
Decret prin care se deschide pe seama Ministerului de I nterne u n credit extraordinar pentru ambulanţele militare
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336
337
338
339
340
340'

341
342 .

342:

346

348·

348·

349·

349'

224

30 iunie 1885,

.22.5

15 iulie 1885,

Roma.

Bucureşti.

226

15 iulie 1885

227

19 iulie 1885

.228

22 iulie 1885

229

31 iulie 1885,

230

[Bucureşti].

[Craiova].

[Bucureşti] .

Châtellerault .

i2 august 1885,

Bruxelles.

23 1

14 august 1885

232

31 august 1885

233

3 septembrie 1885,

[Bucureşti].

[Bucureşti j.

destinate a acorda asistenţă medicală populaţiei rurale din
j udeţele Neamţ , Bacău, Argeş şi Gorj .
Raport al însăr�inatului cu afaceri al României la Ro
ma, Dem. Perticari, către ministrul de externe de la
Bucureşti, Ion I . Cîmpineanu, prin care îl informează
asupra condiţiilor de admitere şi pregătire în Şcoala regală
de maşinişti de la Yeneţia, în vederea înscrierii unor elevi
români .
Circulară a ministrului de război, generalul Ştefan Făl
coianu, prin care atrage atenţia comandanţilor de mari
u nităţi să ia măsuri pentru încetarea pedepselor corpo
rale în armată.
Adresă a Ministerului de Externe către legaţiile române
de la Paris şi Berlin referitoare la motivele pentru care
M inisterul de Război nu poate să accepte vizitarea for
tificaţiilor de la Bucureşti de către ofiţeri străini.
Adresă a comandantului Corpului I armată 'către preşe
dintele comitetului permanent al j udeţului Dolj privitoare la clădirile necesare cazării Regimentului 3 I doro
banţi .
Circulară a comandantului Diviziei 3 infanterie, genera
lul Alexandru Radovici , privitoare la cunoaşterea şi apli
carea prevederilor regulamentului serviciului interior al
trupelor de infanterie.
Scrisoare a antreprenorului de la manufacturile de arme
de la Châtellerault şi St. E tienne, Henry, către comisionarul oficial al guvernului României, l . S. Buzeianu, refe
ritoare la condiţiile fabricării de arme pentru cavaleria
română.
Scrisoare prin care generalul belgian Henri-Alexis Brial
mont propune regelui României, Carol I , ca planurile
de fortificare ale Bucureştilor să fie supuse unei discuţii publice.
Publicaţie a ordinului ministrului de război , generalul
Ştefan Fălcoianu, privitor la însuşirea noilor regulamente
tactice de către cadrele permanente ale armatei teritoriale.
Circulară prin care comandantul garnizoanei Bucureşti
invită ofiţerii superiori din capitală la inaugurarea localului Şcolii de ofiţeri de infanterie şi canlerie.
Decret de expropriere a terenurilor necesare construirii
fortificaţiilor Bucureştilor.
Raport al viceconsulului Franţei la Constanţa, Crbain
Chousserie, către consulul francez la Galaţi, Gaston Wiet,
referitor la atitudinea naţionalităţilor conlocuitoare din
Dobrogea după aplicarea legii de recrutare în această provincie.
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.234

Sinaia .
24 septembrie 1885,
Constanţa.

23.5

25 septembrie 1885

Circulară a comandantului Corpului 2 armată, generalul Alexandru Cernat, pentru aplicarea ordinului Minis
terului de Război de prelungire a serviciului militar al gradelor inferioare care au suferit pedepse pri'.-ative de libertate.

367

236

27 septembrie 1885,

Raport al consulului francez la Galaţi, Gaston Wiet,
către ministrul de externe de la Paris , Charles de Saulces
de Freycinet, referitor la manevrele de la Galaţi şi
la concentrarea unor u nităţi militare în Dobrogea.

368

[Bucureşti ? j

Galaţi.
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362

237

7 octombrie 1885

238

8 octombrie 1885,
Galaţi.

239

8 octombrie 1885,
Viena.

240

9 octombrie 1885,
Bucureşti.

24 1

30 octombrie 1885,
Bucureşti.

242

2 noiembrie 1885,
Paris.

243

3 noiembrie 1885,

[Viena).

Constanţa.

244

1 3 noiembrie 1885,
Constanţa

245

noiembrie 1885,
Viena.

246

20 noiembrie 1885,
Tulcea.

247

26 noiembrie 1885,
Bucureşti.

248

10 decembrie 1885,
Viena.

H

Notă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe al
Austro-U ngariei referitoare la taportul ataşatului militar
austro-ungar la Bucureşti, din 24 septembrie 1885, cuprinzînd diferite ştiri militare.
Raport al consulului francez de la Galaţi, Gaston Wiet,
către ministrul de externe de la Paris, Charles de Saulces
de Freycinet, privitor la trecerea în revistă de către
regele României, Carol I , a unităţilor terestre şi navale române din garnizoana Galaţi.
Notă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe
al Austro-l" ngariei referitoare la raportul ataşatului militar austro-ungar la Bucureşti, din 30 septembrie 1885,
cuprinzînd ştiri militare diverse.
Adresă prin care Ministerul de Război solicită Ministerului de Externe să intervină pe lingă guvernul britanic
pentru primirea locotenentului George Georgescu, din
compania de uvrieri, la practică în arsenalul de la Woolwich .
Adresă prin care Ministerul de Război solicită Ministerului de Externe să intervină pe lingă guvernele Ger
maniei şi Austro-Ungariei pentru admiterea unor tineri
români în şcolile de marină ale acestor state.
Raport al secretarului legaţiei române de la Paris, George
Bengescu, către preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministru de externe ad-interim, Ion C. Brătianu, referitor la situaţia candidaţilor români admişi în şcolile militare şi în instituţiile ci·,ile de învăţămînt superior din
Franţa.
Raport al viceconsulului francez la Constanţa, l:rbain
Chousserie, către ministrul de externe al Franţei , Charles
de Saulces de Freycinet, privitor la organizarea militară
a Dobrogei.
Raport al viceconsulului Franţei la Constanţa, Urbain
Chousserie , către ministrul de externe de la Paris, Charles
de Saulces de Freycinet, privitor la introducerea unui
nou aliment pentru hrana ostaşilor din armata română.
Notă a biroului de informaţii din Ministerul de Externe al
Austro-l" ngariei referitoare la raportul ataşatului militar austro-ungar la Bucureşti cu privire la misiunea gene
ralului Henri-Alexis Brialmont în România şi partici
pareaofiţerilor străini la experimentarea cupolelor cuirasate de la fortificaţiile Bucureştilor.
Raport al consulului Austro-l:ngariei la Tulcea, K . Ro
covich, către ministrul Casei imperiale şi de externe de
la Viena, contele Gustav -,on Kă.lnoky, referitor la trupele dislocate în j udeţul Tulcea.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Franţei la Bucureşti, Gustave de Coutouly, către
ministrul de externe de la Paris , Charles de Saulces de
Freycinet, referitor la lucrările de fortificare a Bucureştilor.
Notă a trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar
al României la Viena, Petre Mavrogheni, către preşe
dintele Consiliului de Miniştri şi ministru de externe ad
interim de la Bucureşti, Ion C. Brătianu, referitoare la
cererea legaţiei Suediei şi Norvegiei din capitala Austro
U ngariei pentru ca baronul Alfred de Vegesack, căpitan în
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381

382

384

386

2'19

li decembrie 1885,
Bucureşti.

250

18 decembrie 1885,
Bucureşti.
19 decembrie 1885,
Co11stan ţa.

25 1

252

19 decembrie 1885,
Berlin.

253

26 decembrie 1885,
Paris.

25i

28 dccm1brie 1885,
Paris.

255

29 decembrie 1885,
Bucureşti.

256

31 decembrie 1885,
Bucureşti.

Regimentul J de artilerie din armata suedeză şi norve
giană să asiste la exerciţiile şi manevrele unui regiment de
artilerie din armata română.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Franţei la Bucureşti , Gustave de Coutouly,
către ministrul de externe de la Paris, Charles de Saulces
de Freycinet, referitor la ofiţerii străini sosiţi pentru a participa la experimentarea cupolelor cuirasate de la fortificaţiile Bucureştilor.
Lege pentru recrutarea contingentului 1886.
Raport al viceconsulului Franţei la Constanţa, U rbain
Chousserie, către ministrul de externe de la Paris , Chai les
de Saulces de Freycinet, în legătură cu concentrările
de trupe din Dobrogea.
:'.'Iotă a trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar
al României la Berlin, George Varnav-Liteanu, către
ministrul de externe de la Bucureşti, Mihail Pherekyde , în
legătură cu refuzul guvernului german de a admite candidaţi străini la şcolile navale din Germania.
Adresă a legaţiei României din capitala Franţei către trimisul extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Chinei la
Paris, Şu Kin Cen , prin care îi comunică aprobarea dată
de guvernul român pentru ca o misiune militară chineză
să asiste la experienţele cu cupole cuirasate de la Bucureşti.
Adresă a trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Chinei la Paris, Şu Kin Cen , către trimisul extra
ordinar şi ministru plenipotenţiar al României în capitala Franţei, Vasile Alecsandri , prin care ii anunţă că misiunea militară chineză nu poate participa la experienţele cu cupole cuirasate de la Bucureşti.
Raport al trimisului extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Belgiei la Bucureşti , Frederic Hooricks, către
ministrul de externe de la Bruxelles, prinţul Joseph de
Caraman-Chimay, referitor la accidentarea generalului belgian Henri-Alexis Brialmont şi la componenţa
misiunilor militare străine sosite în România pentru a
asista la experienţele cu cupole cuirasate de la fortificaţiile Bucureştilor.
Adresă a Ministerului de Război către Ministerul de Externe prin care se comunică ataşarea baronului Alfred
de Vegesack, căpitan în Regimentul J artilerie din armata
Suediei şi Norvegiei, pe lîngă Regimentul 2 artilerie din
armata română, pentru a asista la exerciţiile şi manevrele
acestuia.
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27 novembre
[ Bucarest ?}

2

3

4
5

6
7

29 novembre 1882,
Bucarest .
8 decembre 1882
[ Bucarest ?]
janvier 1883,
Bucarest.
14 janvier 1883,
Bucarest.

4

janvier
Bucarest.
27 fevrier
Bucarest.
31

fevrier
Vienne.

1883,
1883,

8

28

9

2 mars 1883,
Bucarest.
2 mars 1883
[ Bucarest ?]

10

Pages
1882,

1883,

mars 1883,
Bucarest.

11

3

12

mars 1883,
Bucarest.
3

Rapport du president du Conseil des ministres et ministre
de la Guerre, Ion C. Brătianu, par lequel ii soumet a la sanc
tion du roi de Roumanie, Carol 1-er, le projet de decret con
cernant l'organisation du Grand etat-major.
Decret concernant l'organisation et Ies attributions du Grand
Hat-major de l'armee roumaine.
Decision ministerielle concernant la suspension du chef
du Grand etat-major de l'armee le general George Slă
niceanu et la nomination provisoire du colonel Constantin
Barozzi dans ce poste.
Loi relative au recrutement du contingent 1883.
Depeche du ministere de la Guerre adressee a l'envoye
extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Roumanie iJ.
Paris se rapportant a la conclusion d'un contrat avec la
„ Societe I ndustrielle et Commerciale des Metaux" , au sujet
de l'acquisition de 50 tonnes de laiton necessaire a la fabri
cation des tubes pour des cartouches.
Loi par laquelle est modifiee la Joi du 8 j uin 1882 concer
nant l'organisation des commandements de l'armee.
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipoten
tiaire de France a Bucarest, le baron Maximilien-Napoteon
de Ring, adresse au ministre des Affalres etrangeres de Paris ,
Paul-Armand Challemel-Lacour ; dans l'annexe la liste des
commandes d'armement et de navires militaires, faites
par le gou•.rernement roumain en Angleterre .
Rapport du chef du bureau de l'evidence du ministere de
la Guerre austro-hongrois, le colonel c hevalier Hugo Bilimek
von Waissolm, relatif aux consequences de la loi du 17
novembre 1882 regardant le recrutement de l'armee roumaine.
Loi d 'organisation et de fonctionnement de l'administration
militaire.
Rapport du president d u Conseil des ministres et ministre
de la Guerre, Ion C. Brătianu, par lequel ii soumet a la
sanction du roi de Roumanie, Carol 1-er, le decret relatif
a la subordination des conseils de guerre permanents aux
commandants des corps d'armee.
Loi par laquelle le gouvernement roumain est autorise de
financer Ies travaux de defense du pays et l'equipement de
l'armee, pour lesquels on a prevu 15 OOO OOO lei de plus.
Loi relative a la modification de certains articles de la !oi
du 5 j uin 1878 concernant Ies positions des officiers.
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3

4

5

9

10
11

12

14
17

22
23
24

13

[ 5 mar.< 1883,
Bucarest ?] .

14

[5 mars 1883,
Bucarest].
6 mars 1883,
Bucarest.
6 mars 1883,
Bucarest.

15
16

17

6 mars 1883,
Bucarest.

18

6 mars 1883,
Bucarest.

19

6 mars 1883,
Bucarest.

20

6 mars 1883,
Bucarest.
6 mars 1883,
Bucarest.

21

Les eflectifs des corps conformement auxquels an a etabli
le budget du ministere de la Guerre pour l'exercice 1883 1884.
Synthese du budget du ministere de la Guerre pour l'exer
cice 1883 - 1884.
Decret par lequel sont supprimees Ies divisions militaires
territoriales et Ies unites sont redistribuees par corps d'armee.
Decret par lequel, conformement a la loi du 8 j uin 1882 sur
l'organisation des commandements de l'armee, sont abro
gees Ies previsions du reglement du 1 1 novembre 1863 relatif
aux commandements des divisions militaires territoriales.
Decret concernant la subordination des conseils permanents
de guerre aux corps d'armee, a l'exception du conseil per
manent de guerre de la division de Dobroudja.
Decret de nomination des commandants des corps d'armee,
conformement aux previsions de la loi du 8 j uin 1882 rela
fr,re a l'organisation des commandements de l'armee.
Decret de nomination des commandants des divisions, confor
mement aux previsions de la loi du 8 j uin 1882 relative a
l 'organisations des commandements de l'armee.
Loi relative a l'organisation et au fonctionnement du ser
·1ice d'etat-major.
Loi relative au reconduction de 20 ans de la concession
accordee a Eugeniu Alcaz pour la fabrication du drap neces
saire a l'armee.
Rapport de l 'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire d'Autriche-Hongrie a Bucarest, le baron Ernst
·ion Mayr, adresse au ministre de la Maison imperiale et
des Affaires etrangeres de Vienne, le comte Gustav vo n
Kalnoky, relatif aux fonds alloues par l'Assemblee des
deputes de Roumanie pour Ies travaux de fortification e t
pour l'equipement d e l'armee.
Rapport remis a l'envoye extraordinaire et ministre ple
nipotentiaire de la Roumanie a Petersbourg, Nicolae Kretzu
lescu, relatif au montant de l'exportation russe destinees a
l'annee roumaine.

22

7 mars 1883 ,
Bucarest.

23

15 mars 1883,
Petersbourg.

24

1 7 mars 1883,
Bucarest.

Rapport de !'inspectorat general de la garde civique, adresse
au ministere de l'I nterieur, concernant l'augmentation des
sommes allouees pour la XII-e Legion-Bîrlad pour l'exer
cice budgetaire 1883 - 1884 .

25

1 9 mars 1883,
Bucarest.

Resolution du Conseil des ministres par laquelle an autorise
la creation de nouveaux corps de dorobantzi • et de cala
raches • • .

26

2i mars 1883,
Bucarest.

Rapport de !'inspectorat general de la garde civique, adresse
au ministere de l'I nterieur, relatif a l'etat financier de la
garde civique de la viile de Braila et d'autres localites de
Roumanie.

27

26 mars 1883,
Bucarest.

Rapport de !'inspectorat general de la garde civique, adresse
au ministere de l'I nterieur, relatif a l'etat financier des gardes
civiques des villes de Piteşti , Craiova et Caracal.

28

26 mars 1883,
Bucarest.

Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipoten
tiaire de France a Bucarest, le baron Maximilien-Napoleon

• Infanterie de l'armee territoriale.
• • Cavalerie de l'armee territoriale.

XXVIII
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

27
29
3()

31
32
32
33
34
39

41

43

45

46

47

29

27 mars 1883,
A thenes.

30

4 avril 1883,
Braila.

31

8 avril 1883
[Sigmaringen ? ].

32

8 avril 1883,
Sigmaringen .

33

8 avril 1883,
Sigmaringen .
8 avril 1883,
Sigmaringen.
20 avril 1883,
Bucarest.

34
35

36

24 avril 1883,
Piteşti.

37

2 6 avril 1883
{Buca restJ.

38

2 mai 1883,
Vienne.

39

4 mai 1883,
Bucarest.
14 mai 1883
{Buca rest }.

40
41

1 5 mai 1883,
Iassy.

42

17 mai 1883,
Bucarest.

43

24 mai 1883,
Bucarest.

de Ring, adresse au ministre des Affaires etrangeres de
Paris , Paul-Armand Challemel-Lacour, concernant l'appli
cation de la !oi d'organisation des commandements de
l'armee roumaine.
Rapport du ministre resident des E tats-Unis d'Amerique
pour la Roumanie, Eugene Schuyler, adresse au secretaire
d' E tat de Washington , Frederick T. Frelinghuysen, concer
nant la destination du credit de 15 millions alloue au minis
tere de la Guerre de Bucarest.
Rapport du consul d' Autriche-Hongrie a Braila, Johann
Hanswenzel, adresse au ministre de la Maison imperiale
et des Affaires etrangeres de Vienne, le comte Gustav von
Kâ.lnoky, concernant l'arivee d'un navire anglais, charge
de munitions destinees a l'armee roumaine.
Rapport du president du Conseil des ministres et ministre
de la Guerre, Ion C. Brătianu, par lequell ii soumet a la.
sanction du roi de Roumanie, Carol 1-er, le decret concerna.nt la creation de trois nouveaux regiments d'artillerie et
l'inclusion des batteries de l'artillerie territoriale dans l'ar
tillerie des corps d'armee .
Decret concernant la creation de trois nouveaux regirnents
d'artillerie, a part Ies cinq deja existants, et la repartition
de toute l'artillerie aux corps d'armee.
Decret concernant la crfation du Comite consultatif d'etat
major aupres du ministere de la Guerre.
Decret par Jequel le general de brigade Ştefan Fălcoianu est
nomme chef du Grand etat-major.
Depeche du ministere de la Guerre adressee au ministere
des Affaires etrangeres concernant l'envoi d'un nombre d'officiers roumains en Italie pour prendre part aux exercices des
compagnies alpines.
Depeche par Jaquelle le commandant du 1-e Regiment de
dorobantzi Argeş sollicite au maire de la viile de Piteşti de
pourvoir aux exigences de Jogernent des recrues de ce corps.
Resolutions du ministere de la Guerre relatives a l'application des articles 34 - 37 des instructions de la Joi des com
mandements de l'armee.
Synthese redige par le bureau d'informations du ministere
des Affaires etrangeres de Vienne concernant le rapport
no. 438 du 26 avril 1882 du bureau de J'evidence du minis
tere de la Guerre austro-hongrois, relative aux mesures
prises par le gouvernement roumain pour le developpement
de l'arrnee.
Decret concernant l'organisation du service sa.nitaire de
l'arrnee roumaine.
Publication du decret par lequel on approuve la crfation des
regirnents de dorobantzi nos. 32 et 31 et du 12-e Regiment
de calaraches.
Proces-verbal relatif ·a J'election d ' u n lieutena.nt et d'un
caporal a la 4-e compagnie d u 1-er bataillon de la XIII-e
Legion de la garde civique de Iassy.
Depeche du ministre de la Guerre, Ion C . Brătianu, adressee
a la pretecture du district de Iassy, relative a l'instruction
militaire de la population civile.
Loi par laquelle on modifie la Joi du 10 avril 1 880 sur la.
promotion dans l'armee .
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·H

2 -i mai 1883
[ Bucarest ?}.

'1 5

25 mai 1883,
Bucarest .
5 juin 1883,
Galatzi.

'16

'17

15 juin 1883,
Vienne.

'18

17 juin 1883
[ Vienne .' ) .

'19

23 juin 1883
[ Bucarest ] .

50

2 3 juin 1883,
B ucarest.

51

28 juin 1883
[Buca rest .'}.

52

28 juin 1883,
Sinaia.
6 juillet 1883,
Sinaia.
7 juillet 1883
[ Bucarest ?}.

53
5'1

55

25 juillet 1883,
Bruxelles.

56

26 juillet 1883,
Sorrento.

57

27 juillet 1883,
Bucarest.

Rapport du president du Conseil des ministres et ministre de
la Guerre, Ion C. Brătianu, par lequel ii soumet a la sanc
tion du roi de Roumanie, Carol 1-er, le decret de constitution
des comites consultatifs de !'infanterie et de la cavalerie.
Decret d'institution des comites consultatifs de !'infan
terie et de la cavalerie.
Rapport du consul de France a Galatzi, Gaston Wiet,
adresse au ministre des Affaires etrangeres de Paris, Paul
Armand Challemel-Lacour, concernant l'arrivee des navires
charges d 'armement commande par le gouvernement rou
main en Grande-Bretagne.
Xote informative de la section politique contenant la syn
these du rapport du 1 1 j uin 1883 de l'envoye extraordinaire
et ministre plenipotentiaire d' Autriche-Hongrie a Bucarest, le
baron Ernst von Mayr, au sujet de la visite en Roumanie
du general belge Henri-Alexis Brialmont.
Xote du bureau d'informations d u ministere des Affaires
etrangeres de Vienne relative a la mission du general
helge Henri-Alexis Brialmont en Roumanie.
Publication de l'autorisation accordee au capitaine Mihail
Boteanu, du 1-er Regiment du genie, pour prendre part a
l ' Exposition internationale d'electricite de Vienne.
Telegramme contenant la circulaire du president du Conseil
des ministres et ministre de la Guerre, Ion C. Brătianu,
adresse aux pretets des districts afin que ceux-ci prennent
des mesures pour la construction des salles d'instruction
militaire pour Ies recrues de l'armee territoriale.
Happort du president du Conseil des ministres et ministre
de la Guerre, Ion C. Brătianu, par lequel ii soumet a la sanc
tion du roi de Roumanie, Carol 1-er, le decret concernant
la revocation du general Ştefan Fălcoianu de son poste de
chef d'etat-major general.
Decret par lequel Ie general Ştefan Fălcoianu est revoque
de son poste de chef d'etat-major general.
Reglement de crfation et de fonctionnement de l' Ecole
militaire d'administration de Bucarest.
Rapport par lequel le president du Conseil des ministres
et ministre de la Guerre, Ion C. Brătianu , soumet a la
sanction du roi de Roumanie, Carol I-er, le reglement de
creation et de tonctionnement de I' Ecole mititaire d'admi
nistration.
Rapport du ministre resident de Roumanie a Bruxelles,T .C. Vă
cărescu, adresse au roi Carol 1-er, concernant Ies causes et Ies
consequences de la mise en reserve d u general helge Henri
Alexis Brialmont.
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire de Roumanie a Rome, Ion Bălăceanu, adresse au
roi Carol 1-er, concernant l'attitude des certaines grandes
puissances a l'egard de l'orientation politique et militaire
de la Roumanie.
Rapport du conseiller de la Jegation d' Autriche-Hongrie a
Bucarest, le baron M. von Salzberg, adresse au ministre de la
l\laison imperiale et des Affaires etrangeres de Vienne, le
comte Gustav von Kălnoky, concernant la fortification de
Bucarest et Ies negociations engagees par le gouvernement
roumain avec la firme Krupp et d'autres firmes etrangeres
pour l'acquisition des canons necessaires a l'armee.
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3 1 juillet 1883,
Iassy.

59

2 aout 1883
[Bucarest].

60

4 aout 1883,
Bucarest.

61

5

62

12 aout 1883,
Sinaia.

aout 1883
[ Bucarest}.

Depeche du 13-e Regiment de dorobantzi adressee a la
prefecture du district de Iassy concernant l'instruction
militaire de la population civile.
Publication de la decision du ministere de la Guerre par
laquelle on approuve le voyage du colonel Nicolae Dimi
trescu-Maican en Grande-Bretagne afin de receptionner deux
chaloupes destinees ii. la marine militaire roumaine.
Rapport de !'inspectorat general de la garde civique, adresse
au ministere de l'lnterieur, concernant le refus de certaines
villes de payer des q uotes-parts trimestrielles .
Publication de la decision par laquelle le ministere de la
Guerre approuve la participation du medecin de corps
d'armee, Zaharia Petrescu, chef de la section sanitaire
de l'armee, et du pharmacien-chef Dimitrie Kicolescu, du
service des hâpitaux, de prendre part a l'exposition d'hygiene
de Berlin et, respectivement, ii. l'exposition de pharmacie de
Viennc.
Depeche de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire de France a Bucarest, le baron Maximilien-Napoleon
de Ring, adressee au ministre des Affaires etrangeres de
Roumanie, Dimitrie A. Sturdza, concernant la participation des officiers roumains aux manoeuvres de l'armee
frans:aise (aout-septembre 1883) .
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire de France ii. Bucarest, le baron Maximilien-Napoleon
de Ring, adresse au ministre des Affaires etrangeres de Paris ,
Paul-Armand Challemel-Lacour, concernant Ies consequences
politiques et militaires des travaux de fortification en Rou
manie, Ies interets et l'attitude des grandes puissances a
l'egard de la politique du gouvernement roumain de renforcement du systeme defensif du pays.
Lettre de l'envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Roumanie ii. Berlin, George Varnav-Liteanu, adressee
au ministre des Affaires etrangeres de Bucarest, Dimitrie
A . Sturdza, contenant des informations sur l'attitude du gou
vernement allemand a l'egard de l'orientation politique e t
militaire de l a Roumanie.
Depeche de la prefecture du district de Neamţ par laquelle
on sollicite au ministere de l'Interieur des armes pour l'instruction militaire des habitants de la commune de Dochia.
Depeche de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire d'Italie ii. Bucarest , le comte Luigi Tornielli, adressee
au ministre des Affaires etrangeres de Roumanie, Dimitrie
A. Sturdza, concernant Ies noms et Ies grades de deux
officiers roumains qui allaient assister aux manoeuvres de
l 'armee italienne .
Depeche par laquelle le ministere de l'Interieur sollicite a
la prefecture du district de Vîlcea de prevoir Ies fonds necessaires a la construction des casernes pour Ies corps de dorobantzi et de calaraches.
'

63

13 aout 1883,
Sinaia.

64

14 aout 1883,
Berlin .

65

20 aout 1883
[Piatra Neamţ}.

66

22 aout 1883,
Bucarest.

67

23 aout 1883,
Bucarest.

68

27 aout 1883,
Berlin.

Telegramme de l'envoye extraordinaire et ministre pleni
potentiaire de Roumanie a Berlin, George Varnav-Liteanu,
adresse au ministre des Affaires etrangeres de Bucarest,
Dimitrie A. Sturdza, par lequel ii fait connaître le resultat
de sa demarche pour une entrevue Brătianu-Bismark sur
Ies possibilites d'un rapprochement politique entre la Roumanie, I' Autriche-Hongrie et I' Allemagne.

XXXl
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

92

93

93

95

95

96

101
104

105

106

107

69

5 septembre 1883,
Vienne.

70

6 septembre 1883 ,
Galatzi.

71

6 septembre 1883,
Paris.

72

7 septembre 1883,
Bucarest.

73

7 septembre 1883,
Gastein.

16 septembre 1883
{Buca rest) .

75

21 septembre 1883,
Vienne.

76

25 septembre 1883 ,
Buca rest.

77

30 septembre 1883
{Bucarest).

78

30 septembre 1883,
Bucarest.

79

{ Scptembre 1883,
Bucarest ? ).

80

1-fr octobre 1883,
Bucarest.

81

9 octcbre 1883,
Vienne.

Lettre de l'envoye extraordinaire et ministre plenipoten
tiaire de Roumanie a Vienne, Petre P. Carp, adressee au
ministre des Affaires etrangeres de Bucarest, Dimitrie A .
Sturdza, concernant l a situation internationale et quel
ques opinions personelles sur la future orientation poli
tique et militaire de la Roumanie.
Rapport du consul de France a Galatzi , Gaston Wiet,
adresse au ministre des Affaires etrangeres de Paris, Paul
Armand Challemel-Lacour, contenant ses opinions sur le
degre de l'instruction militaire de l'armee roumaine et
notamment de la marine.
Depeche par laquelle le ministere de la Guerre de France fait
savoir a la legation de Roumanie a Paris son consentement
relatif a la visite du colonel Alexandru Tell, de l'armee rou
maine, a !'atelier de constructions de l'artillerie fran�aise
de Tarbes.
Ordre du commandement du 2-e Corps d 'armee relatif au
deroulement des manoeuvres du corps au mois d'octobre
1883.
Lettre du president du Conseil des ministres de Roumanie,
Ion C. Brătianu, adressee au ministre des Affaires etrangeres
<le Bucarest, Dimitrie A. Sturdza, contenant des informations
au sujet de ses pourparlers a Gastein avec le chancelier
d'Allemagne, le prince Otto von Bismarck, et avec le ministre
de la Maison imperiale et des Affaires etrangeres d' Autriche
Hongrie, le comte Gustav von Kă.lnoky, concernant l'adhe
sion de la Roumanie a la Triple Aliance.
Rapport de la direction de l'Arsenal de l'armee adresse au
ministere de la Guerre afin d'accelerer l'agrandissement de
l' Arsenal de l'armee de Bucarest.
Xote informative du bureau presidentiel du ministere de
la Guerre d' Autriche-Hongrie, adressee au ministere des
Affaires etrangeres de Vienne, concernant l'acquisition en
Russie des chevaux necessaires a l'armee roumaine.
Depeche du ministere de la Guerre, adressee au chef de l'etat
major general, le general Eraclie Arion , par laquelle on lui
demande d'organiser l' E cole des officiers d'etat-major en vue
de la rentree des classes au 1-er novembre 1883.
Proces-verbal de la seance du Comite consultatif d'etat
major dans laquelle on a approuve le programme d'enseig
nement de l ' Ecole des officiers d'etat-major.
Ordre du ministere de la Guerre, adresse au chef de l'etat
maj or du gen.ie, de proceder a I' execution des travaux d 'agran
dissemen t de I' Arsenal de l 'armee de Bucarest.
Projet de creation et d'organisation de l' E cole des officiers
d'etat-major.

108

1 10

1 14
1 15

120
12 1

122

124
125
126
127

Circulaire du ministere de l'I nterieur , adressee aux prefec•
tures des villes, concernant Ies mesures a prendre pour la
construction des casernes necessaires aux corps de l'artillerie
territoriale (pom piers ) .

128

Depeche du bureau d'informations d u ministere des Affaires
etrangeres d' Autriche-Hongrie, adressee au ministre de
ressort, par laquelle il lui presente la copie du rapport d u
bureau d e : l'evidence d u ministere de la Guerre de Vienne
relatif a certaines modifications dans Ies structures de l'armee
roumaine pendant l'annee 1882.

129

·· xxxn
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

82

83

8�
86

87

88
89

90

10 octobre 1883,
Buca rest.

Depeche du ministere de la Guerre, adressee au ministre de
l'I nterieur , afin de pourvoir aux exigences de logement des
troupes de l'artillerie territoriale (pompiers) de la ville de
Roman.
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre pMnipoten
13 octobre 1883,
tiaire de France a Bucarest, le baron Maximilien-NapoMon de
Bucarest.
Ring, adresse au ministre des Affaires etrangeres de Paris,
Paul-Armand Challemel-Lacour, concernant certains aspects
de la politique militaire de neutralite promue par la Rou
manie.
Depeche de l'inspecteur general de l'artillerie, le general
13 octobre 1883
Eraclie Arion , adressee au chef de l'etat-major du genie,
[Buca rest}.
le colonel Zamfir Gheorghiu, contenant la repartition des
chambres de l'immeuble de l ' Ecole des officiers d'etat
major.
Publication de la nomination du general de brigade Ştefan
19 octobre 1883
Fălcoianu dans le poste de chef du Grand etat-major de
[Buca rest].
l'armee roumaine a partir de 16 octobre 1883.
Depeche par laquelle !'inspectorat general de la garde civi
22 octobre 1883,
B11carest.
que sollicite au ministere de l'Interieur de pourvoir dans Ies
budgets des villes pour l 'exercice 1884 Ies sommes neces
saires a l'entretien de la garde civique.
Rapport du consul de France a Galatzi, Gaston Wiet,
27 octobre 1883,
adresse au ministre des Affaires etrangeres de Paris, Paul
Galat zi.
Armand Challemel-Lacour, concernant Ies manoeuvres des
troupes roumaines a Barboşi.
Le traite secret d'alliance condu entre la Roumanie et
30 octobre 1883,
I' Autriche-Hongrie. L'exemplaire de la partie roumaine.
l' ienne.
1-er tiovembre 1883, Rapport du consul de France a Galatzi, Gaston Wiet, adresse
au ministre des Affaires etrangeres de Paris, Paul-Armand
Galatzi.
Challemel-Lacour, concernant Ies transports d'armes arrives
de Grande-Bretagne pour l'armee roumaine.
Rapport du consul general d' Autriche-Hongrie a Odessa,
5 novembre 1883,
le chevalier C. Princig von Herwalt, adresse au ministre de
Odessa.
la Maison imperiale et des Affaires etrangeres de Vienne, le
comte Gustav von Kâlnoky, concernant l'acquisition des che
vaux en Russie pour l'armee roumaine.

131

132

134
135

135

137 .
138

140

141

91

9 not•embre 1883,
Paris.

Depeche du ministere de la Marine et des Colonies de France,
adressee a la legation de Roumanie a Paris, concernant l'ap
probation donnee au lieutenant Nicolae Urlăţeanu de
l 'armee roumaine pour frequenter Ies cours de l' Ecole d'ap
plications du genie maritime.

92

12 n ol'embre 1883,
Vienne.

142

Le traite secret d'adhesion de l' Allemagne a l 'alliance poli
tique et militaire entre la Roumanie et l' Autriche-Hongrie.
L'exemplaire de la partie roumaine.

93

16 noi·embre 1883,
Vienne.

143

Synthese des nouvelles sur la situation militaire de Rou
manie, redigee par le bureau d'informations du ministere
des Affaires etrangeres d' Autriche-Hongrie, conformement
au rapport du 12 novembre 1883 du bureau de l'evidence du
ministere de la Guerre de Vienne.

94

1 8 noi·embre 1883,
Bucarest.

148

Depeche du ministere de l'Interieur, adressee a la prefecture
de Dolj , concernant Ies responsabilites des organes departa
mentaux dans l'execution du recrutement.

29 noi·embre 1883,
Sinaia.

150

Loi concernant le recrutement du contingent 1884.

151

95
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96

30 novembre 1883,
Bucarest .

97

3 decembre 1883
[ Bucarest j .

98

12 dicembre 1883,
Bucarest.

99

13 dicembre 1883
[ Bucarest ?j .

100

13 decembre 1883
[ Bucarest ?j.

10 1

14 dicembre 1883,
Sinaia.

102

14. dicembre 1883,
Sinaia.
15 decembre 1883
[ Bucarest j.

103
104

[ 1883, Bucarestj.

10.5

[1883 ?j .

106

12 janvier 1884.
[ Bucarest }.
12 janvier 1884.
[Buca rest}.

107

108
109

1 10

1 7 janvier 1884.,
Bucarest.
23 janvier 1884.,
Bucarest.

28 janvier 1884.
[Bucarestj.

Depeche d u ministere de la Guerre, adressee a u ministere
de l'Interieur, concernant la necessite de pourvoir aux
exigences de logement des troupes de l'artillerie territoriale
(pompiers) .
Depeche par laquelle le ministere de l'Interieur demande
aux maires des villes de Roman, Bacău, Birlad, Buzău,
Giurgiu, Piteşti et Turnu Severin de prevoir dans leurs bud
gets pour l'exercice 1884 Ies sommes necessaires a la cons. tructions des casernes destinees a l'artillerie territoriale
(pompiers) .
Rapport du secretaire de la legation de France a Bucarest, le
comte Charles de Diesbach , adresse au president du Conseil
des ministres et ministre des A!faires etrangeres de Paris ,
Jules Ferry, concernant Ies travaux de fortification de
Roumanie.
Rapport d u ministre de la Guerre, Ion C . Brătianu, par lequel
ii soumet a la sanction du roi de Roumanie, Carol 1-er, l'ad
mission dans l'armee roumaine du lieutenant Dimitrie Ruja
de l'armee austro-hongroise.
Rapport du ministre de la Guerre, Ion C. Brătianu, par
lequel ii soumet a la sanction du roi de Roumanie, Carol 1-er,
la crfation d'une ecole provisoire pour l'instruction militaire
des sous-lieutenants et des lieutenants de cavalerie.
Decret par lequel le lieutenant Dimitrie Ruja, de l'armee
austro-hongroise, est admis dans l'armee roumaine, ayant le
meme grade, et etant reparti au 6-e Regiment d 'infanterie.
Decret de crfation d'une eccle provisoire d'instruction militaire des sous-lieutenants et des lieutenants de cavalerie.
Publication de la decision relative a la composition de la
commission chargeede receptionner Ies armes , commandees par
le ministere de la Guerre a la fabrique de Steyr, en Autriche.
Compte rendu de l'inspecteur general de l'artillerie, le
general Eraclie Arion, sur l'etat d'application et les pers
pectives de la loi du 6 mars 1883 d'organisation et de fonctionnement du service d'etat-major.
Plan d'operations militaires , con�u par Axente Sever, pour
la delivrance de la Transylvanie soumise a la domination
austro-hrongroise.
Depeche de l'etat-major du genie concernant la construction des casernes de l'artillerie territoriale (pompiers) .
Publication de la decision concernant le voyage en France
du controleur general George Tamara, du sous-officier d'in
tendance Dimitrie Hagiescu et de l'adjoint de 11-e classe
Alexandru Theodorovici, pour etudier l'organisation des
services d'administration de l'armee fran�aise.
Le reglement d'organisation et de fonctionnement d u service d'etat-major.
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire d'Autriche-Hongrie a Bucarest, le baron Ernst von
Mayr, adresse au ministre de la Maison imperiale et des
Affaires etrangeres de Yienne, le comte Gustav von Kalnoky, concernant l'acquisition des chevaux en Russie pour
l'armee roumaine.
Rapport de l'etat-major general par lequel ii fait savoir
au ministere de la Guerre son choix au sujet du type de
carte introduite dans Ia dotation de l'armee roumaine.
XXXIV
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152

154

155

157

158
159
159
161

161
170
177

177
177

182
185

111

20 fevrier 1884 ,
Bucarest.

1 12

21 fevricr 1884,
Bucarest.

1 13

24 f1J-.:ricr 1884,
Botoşani.

IH

6 mars 1884 ,
Piteşti.

J 15

8 mars 1884,
Bucarest.

1 16

12 mars 1884,
Piteşti.

1 17

20 mars 1884,
Buca rest .

1 18

20 mars 1884,
Bucarest.

Decret de creation d'un escadron aux regiments de calaraches
nas. 9 et 12 avec des residence a Tîrgu Jiu et a Rîmnicu
Sărat.

193

1 19

[23 mars 1884,
Buca rest] .

Synthese du budget du ministere de la Guerre pour l'exer·
cice 1884.

194

120

27 mars 1884,
Bucarest.

Decret de reorganisation du 1-er Regiment du genie.

195

121

27 mars 1884,
Buca rest.

Decret de creation d'une batterie montee en plus au 6-e
Regiment d 'artillerie.

195

122

27 mars 1884 ,
Bucarest.

Depeche du ministere de la Guerre, adressee au ministere
des Affaires etrangeres, par Jaquelle on communique l'auto
risation donnee au capitaine d'etat-major Theodor Gudman
de Rhode, de J'armee danoise, de visiter Ies etablissements
militaires roumains.

196

123

27 mars 1884
[Ci-aioi·a].

Rapport du chef de l'etat-major du 1-er Corps d'armee, le
colonel Oton Sachelarie, adresse au chef d u Grand etat
major, le general Ştefan Fălcoianu, par lequel ii sollicite
des fonds pour Ies deplacements des chefs des etats-majors
des corps d 'armee et des divisions aussi la creation des bibliotheques de specialite dans ces corps.

197

124

28 mars 1884,
Bucarest.

Loi par laquelle on alloue au ministere de la Guerre u n
credit extraordinaire d e 100 OOO lei pour l a tannerie militaire
de Bucovăţ.
E tat des effectifs du 7-e Regiment d'infanterie pendant Ies
annees 1876 - 188 1 .

Lettre de l'envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire d' Autriche-Hongrie a Bucarest, le baron Ernst von
:\layr, adressee au ministre de la Maison imperiale et des
Affaires etrangeres de Vienne, le comte Gustav von Kalnoky, concernant ses demarches entreprises aupres les autorites roumaines, afin que Ies cartes de la „Grande-Dacic"
fussent retirees des bureaux du commandant du 2-e Corps
d'armee et du Cercle militaire de Bucarest.
Loi par Jaquelle on alloue au ministere de la Guerre u n
credit supplementaire d e 258 OOO lei pour couvrir Ies depenses
causees par le recrutement des dorobantzi du contingent
1884.

125

30 mars 1884
[Iassy].

Depeche du commandant de la 8-e Division d'infanterie ,
adressee au maire de la viile de Botoşani, concernant la
cession d'un terrain pour la construction de la caserne d u
8 - e Regiment d 'artillerie.
Depeche par laquelle le commandant du 4-e Regiment de
dorobantzi sollicite au maire de la ville de Piteşti de pour·rnir aux exigences de logement pour Ies recrues.
Ordre par lequel le chef de l'etat-major general sollicite aux
chefs des etats-majors des corps d'armee de dresser Ies
cartes des regions militaires respectives .
Depeche du commandant de la 2-e Division d'infanterie
par laquelle on demande au maire de la viile de Piteşti de
satisfaire aux exigences de Jogement aux militaires concentres dans la garnison de Piteşti ; dans J'annexe ii y a u n
appel adresse a u x habitants de l a viile.
Decret de creation d ' u n bataillon de dorobantzi et de deux
escadrons de calaraches en Dobroudja.
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186

187

188

189

189

191
192

198

199

30 mars 1884

[ Turnu Severin].

E tat des effectifs d u 2-e escadron d u 8-e Regiment de calaraches pendant Ies annees 1876 - 1884.
Decision d u ministere de la Guerre par laquelle sont etablies
Ies modalites du recrutement des enfants de troupe eleves par
Ies corps de l'armee.
Decret par lequel est alloue au ministere de la Guerre u n
credit d e 3 millions l e i pour la dotation d e l'armee avec de
l'armement et de l'equipement.
Depeche du ministere des Affaires etrangeres, adressee au
ministere de la Guerre, concernant l'autorisation d u gouver
nement italien donnee aux officiers roumains qui etudiaient
a l' E cole superieure de guerre de T urin afin de visiter certains objectifs militaires.
E tat des effectifs du 4-e escadron du 7-e Regiment de calaraches, pendânt Ies annees 1880 - 1884.
Publication du decret par lequel le ministere de la Guerre
a autorise la cession par la viile de Bralla de trois terrains
affectes a la construction d ' u n polygone et d' une caserne
pour Ies troupes territoriales.
Proces-verbal de l'adj udication a la surenchere des travaux
d'agrandissement de I' Arsenal de l'armee de Bucarest a
l'ingenieur M. Sicard.
Loi par laquelle on alloue au ministere de l'lnterieur le credit de 4 001 lei destine au paiement des indemnites des officiers qui ont participe a l'action contre !'epizootie pendant
Ies annees 1882 - 1883.
Loi concernant la modification des certains articles de la
loi sur Ies officiers en reserve, sanctionnee le 1-er avrii 1880.
Contrat entre le ministere de la Guerre et l'ingenieur M . Sicard concernant les travaux d'agrandissement de !'Arsenal
de l'armee de Bucarest.
Rapport par lequel le president du Conseil des ministres
et ministre de la Guerre, Ion C. Brătianu, soumet a la sanction du roi de Roumanie, Carol 1-er, le decret concernant
l'organisation des troupes de milices.
Depeche par laquelle l e ministere de l a Guerre dispose l'allocation des fonds pour Ies abonnement aux trois revues militaires etrangeres pendant l'exercice 1884 - 1885.
E tat des effectifs de la 3-e compagnie du 17-e Regiment
de dorobantzi pendant Ies annees 1876 - 1884.

139

16 mai 1884,
Bucarest.

HO

25 mai 1884,

Decret d 'organisation des troupes de milices dans des regiments correspondants a ceux des dorobantzi.

126
127
128

[Piatra Neamţ].
2 avril 1884,
Bucarest .
4 avril 1884,

Bucarest.

129

5 avril 1884

130

6 avril 1884
[Iassy ].
7 avril 188"1
[ Bucarest}.

13 I

[ Bucarest}.

132

12 avril 1884

133

13 avril 1884,

134

[Bucarest}.

Bucarest.

22 avril 1884,

13.5

Bucarest.
4 mai 1884
[Bucarest] .

136

9 mai 1884
[ Bucarest].

137

12 mai 1884,

138

Bucarest.

14 mai 1884

Bucarest.

HI

28 mai 1884

142

1-er juin 1884

113

4 juin 1884,

IH

[ Vîrciorova}.
[Focşani].
Bucarest.

5 juin 1884

[Bucarest ?}.

Loi concernant la modification des certains articles de la
!oi de recrutement.
E tat des effectifs de la 2-e compagnie d u 17-e Regiment
de dorobantzi pendant Ies annees 1877 - 1884.
:E tat des effectifs d u 7-e Regiment d 'artillerie de la 5-e
Division d'infanterie pendant Ies annees 1876 - 1884.
Depeche d u ministere de la Guerre, adressee au ministere
des Affaires etrangeres, concernant la reorganisation des
troupes de pompiers de Bucarest par le commandant Witte,
chef du service general des pompiers de Berlin. .
E tat des effectifs du 4-e Bataillon de chasseurs pendant Ies
annees 1876 - 1884.
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200
201
203

203
204

205
205

207
207
210

211
212
213
214
215
218
219

220
221

145

7 juin 1884,
Viem1e.

Synthese du rapport de l'attache militaire austro-hongrois

a Bucarest concernant la protestation des officiers de la

cavalerie roumaine et le transfert du 1-er Regiment de roshiori * en Dobroudja.
Contrat entre Ie ministere de la Guerre et la „Societe roumaine de constructions et travaux publiques" concernant
le bâtiment de la caserne de la flotille a Galatzi.
Cahier des charges des travaux approuves par Ie ministere
de la Guerre pour le bâtiment de la caserne de la flotille
a Galatzi.
Resume des informations au sujet des fortifications de Bucarest, redige par le bureau d'informations du ministere des
Affaires etrangeres d' Autriche-Hongrie.
Depeche par laquelle le ministere de la Guerre sollicite au
ministere des Affaires etrangeres d'interceder aupres d u
�ouvernement frani;ais et du gouvernement italien d'obtenir
J'autorisation de la visite du Iieutenant Constantin Mănescu
a Toulon et a La Spezzia pour examiner Ies installations de
torpilles.
Happort du commandant du 3-e Corps d'armee, adresse au
ministre de la Guerre, concernant la construction de nou·1elles casernes pour Ies troupes de l'artillerie territoriale.
Depeche par Jaquelle le ministere de la Guerre communique
a !'Hat-major du genie l 'autorisation pour Ia construction
de deux ateliers de )'Arsenal de l'armee de Bucarest.

li6

11 juin 1884
[ Bucarest) .

li7

[ 11 juin 1884 ,
Buca rest ?).

li8

12 juin 1884,
Vienne.

H9

16 juin 1884,
Bucarest .

150

18 juin 1884,
Ga/atzi.

15 1

21 juin 1884
[ Bucarest].

152

21 juin 1884,
Bucarest.

Depeche par laquelle le ministere de la Guerre sollicite au
ministere des Affaires etrangeres d'interceder aupres de
I' Amiraute britannique afin que le sous-lieutenant Paul
Rădulescu fasse son aprentissage pendant une annee sur un
navire militaire anglais.

153

23 juin 1884 ,
Bucarest.

Decret par lequel on alloue un credit extraordinaire de
20 OOO lei pour couvrir Ies depenses des ambulances militaires
qui ont accorde l'assitance medicale aux villageois des districts de Mehedinţi et Putna.

154

[25 juin 1884,
Bucarest).

Notes sur l'organisation du corps des pompiers de Ia viile de
Bucarest, reproduites d'apres le plan de la viile, inclus dans
le dossier „ Denkschrift betreffend die Verbesserung des
FeuerlOschwesens der koniglichen Haupt-und Residenzstadt
Bukarest" .

155

30 juin 1884,
Sinaia.

Decret de suppression de la garde civique.

156

]uin 1884
[ Bucarest ?).

157

1-er juillet 1884,
Bucarest.

Note contenant le montant des frais de construction de
l 'entreprise M. Sicard a I' Arsenal de l 'armee de Bucarest.
Depeche du ministere de la Guerre, adressee au ministere
de l'lnterieur, concernant la construction des casernes pour
Ies troupes territoriales des villes de Braila, Galatzi, Bîrlad,
Focşani et Bacău.

158

3 juillet 1884,
Vienne.

Note du bureau d'information du ministere des Affaires
etrangeres d' Autriche-Hongrie relative au rapport du bureau
de l'evidence du ministere de la Guerre de Vienne concernant la decision de la Roumanie d'augmenter la force de
l 'armee territoriale par la creation de 32 regiments de milices.

* Cavalerie de l'armee permanente.

xxxvu
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

222
223
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228
229
230

230

231

232
233

234

234

234

159

5 juillet 1884
[Bacău].

Rapport d u commandant d u 27-e Regiment d e dorobantzi,
adresse au commandant de la 6-e Division d'infanterie , concernant le besoin d'un polygone pour l'instruction militaire.

236

160

10 juillet 1884
[Galatzi].

Rapport du 3-e Corps d'armee, adresse au ministere de la
Guerre, par lequel sollicite un terrain d'instruction pour le
27-e Regiment d'infanterie.

237

16 1

1 5 juillet 1884,
Bucarest .

Ordre circulaire du president du Conseil des ministres et
rninistre des Affaires etrangeres, Ion C . Brătianu, adresse aux
prefets des districts, afin que Ies biens des gardes civique supprimees soient mis en depot, aux mairies .

237

162

16 juil/et 1884,
Paris.

Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de la Roumanie a Paris, Mihail Pherekyde , adresse au
m.i nistre des Affaires etrangeres de Bucarest, Dimitrie A .
Sturdza, relatif a u x negociations engagees avec l e gouver
nement fran�ais pour que certains eleves roumains de
l' Ecole des mousses soient admis a l ' Ecole des arts et
metiers d' Angers.

238

163

26 juillet 1884,
Paris.

Lettre par laquelle le ministere des Affaires etrangeres de
France communique a l'envoye extraordinaire et ministre
plenipotentiaire de Roumanie a Paris, Mihail Pherekyde, l'au
torisation du ministere de la Marine fran\aise au sujet de
la visite du lieutenant Constantin Mănescu, de l'armee rou
maine, aux installations des torpilles de Toulon.

239

164

27 juillet 1884
[Buca rest ? } .

Rapport par lequel le ministre de la Guerre, le general Ştefan Fălcoianu, propose au roi de Roumanie, Carol I-er, de
c hanger le nom du Regiment de calaraches permanents par
celui de 3-e Regiment de roshiori.

240

165

27 juillet 1884,
Sinaia.

Decret par lequel le Regiment de calaraches permanents
rei;oit le nom de 3-e Regiment de roshiori.

240

166

27 juillet 1884
[Bucarest ?} .

Rapport de l'inspecteur general de l'artillerie, le general
Eraclie Arion , adresse au ministere de la Guerre, sur le
mauvais Hat des remises pour Ies batteries de pompiers et
Ies mesures proposees pour sanctionner Ies coupables.

241

167

2 aout 1S84,
Iassy.

Proces-verbal par lequel on propose au ministere de la Guerre
de breveter „l'equerre-graphometre de campagne" inventee
par le colonel Anton Costiescu .

242

168

12 aout 188':1,
Vienne.

Depeche par laquelle l'ambassade frani;aise a Yienne presente au ministere de la Guerre de Paris le rapport du capitaine M . Blanche sur l'etat militaire de la Roumanie.

263

169

30 aout 1884,
Constantza.

Rapport du vice-consul frani;:ais a Constantza, le baron Ale
xandre de Stroltz, adresse au president du Conseil des ministres et ministre des Affaires etrangeres de France, Jules
Ferry, concemant Ies rnanoeuvres des troupes territoriales
de Dobroudja.

263

170

4 septembre 1884
[ Bucarest J.

Circulaire du commandement de la place Bucarest concer
nant la conduite des soldats dans la viile.

264

171

6 septembre 1884,
Bucarest.

Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire de Turquie a Bucarest, Suleirnan Sabit bey, adresse
au ministre des Affaires etrangeres d'Istanbul, Assim pasha,
concernant le service militaire que doivent satisfaire les
habitants de la Dobroudja.

266

172

12 septembre 1884
[ Bucarest ? J .

Rapport du ministre de la Guerre, le general Ştefan Fălcc
ianu, par lequel il sournet a la sanction du roi de Roumanie,
XXXVIII
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173

17-1
1 75
176

Carol I-er, l e decret d e suppression d e l a classe preparatoire
pour Ies officiers d'artilkrie et du genie creee aupres de l ' Ecole
militaire d'infanterie et de cavalerie de Bucarest.
18 septcmbre 1884, Depeche du ministere des Affaires etrangeres de France,
Paris.
adressee au charge d'affaires de Roumanie a Paris , Ale
xandru Odobescu, par laquelle on lui communique l'auto
risation donnee a Toma Petrescu, sergent dans l'armee rou
maine, de suivre Ies travaux de I' Arsenal de Bourges.
19 scptcmbre 1884, Rapport par lequel l'etat-major du genie presente au minisBucanst.
tere de la Guerre la synthese du projet de devis des bâti
ments de la caserne du Regiment d'artillerie de Bralla.
22 scptcmbre 1884, Decret concernant la suppression de la classe preparatoire
Bucarest.
pour Ies officiers d'artillerie et du genie creee aupres de l' E cole
militaire d'infanterie et de cavalerie de Bucarest.
{Septembre ?] 1884, Ordre relatif a la concentration et l'instruction des troupe3
de dorobantzi et calaraches du 1-er Corps d'armee.
Craiova
Journal du Conseil des ministres par Iequel on alloue u n
4 octobre 1884
credit extraordinaire pour l e paiement des indemnites des offi
[Buca rest}.
ciers gui ont commande Ies troupes participantes a l'action
contre !'epizootie dans le district de Rîmnicu Sărat.
Decision concernant la creation d'une section de couture
22 octobre 1884,
pour Ies uniformes des officiers a I'Atelier militaire central
Bucarest.
de confections de Bucarest.
Decret par lequel on autorise la cession d'un terrain par la
5 uo<·embre 1884,
mairie de Ia ville de Galatzi destine a la construction de la
Bucarest.
caserne du 1 1-e Regiment de dorobantzi.
Lettre d'un citoyen autrichien, adressee au commandemen t
7 no1·embre 1884,
militaire austro-hongrois d e Braşov, sur la participation d e
Bucarest.
certains officiers roumains, parmi lesq uels u n de Transyl
·ranie, a Ia celebration du centenaire de la revolte de Horia,
Cloşca et. Crişan.
Decret par Iequel on autorise la cession d'un terrain pour la
9 novembre 1884,
construction de la caserne du 2 1-e Regiment de dorobantzi
Bucarest.
a Calafat.
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
12 1101•embre 1884 ,
tentiaire d' Autriche-Hongrie a Bucarest, la baron Ernst
Bucarest.
·ron Mayr, adresse au ministre de la Maison imperiale et des
Affaires etrangeres de Vienne, le comte Gustav von Kâl
noky, concernant la participation d'un officier roumain, de
l'armee austro-hongroise, a la celebration du centenaire de
la revolte de Horia, Cloşca et Crişan .
�fote du bureau d'informations du ministere des Affaires
12 no1•embre 1884
etrangeres d' Autriche-Hongrie relative au rapport de l'atta
[ Vienne ?].
che militaire austro-hrongrois a Bucarest, adresse au minis
tere Imperial de la Guerre de Vienne, concernant Ies tra
vaux de fortification de Bucarest.
:Note du bureau d'informations du ministere des Affaires
1 7 novembre 1884
etrangeres d' Autriche-Hongrie relative au rapport de l'at
[ Vienne ?] .
tache militaire austro-hongrois a Bucarest, adresse au minis
tere Imperial de la Guerre de Vienne, concernant Ies efforts de
la Roumanie afin de pourvoir Ies chevaux necessaires a la
ca·ralerie ; Ies examens passes par Ies officiers d'etat-major
et Ies difficultes de la fonction de ministre de la Guerre.
.

177

178
179
180

181
1 82

183

184

1 85

18 novembre 1884
[Vienne ? ] .

:Note du bureau d'informations du ministere des Affaires
etrangeres d' Autriche-Hongrie relative au rapport de l'atta
che militaire austro-hongrois a Bucarest, adresse au ministere
XXXIX
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269

270

271

271
272

298

298

299

300

301

302

303

305

186

187
188

189
190

19 1
192
193

191

195

196
197
198

199

Imperial de la Guerre de Vienne, concernant la nomination
des attaches militaires roumains a Berlin et a Paris, Ies mecon
tentements manifestes parmi Ies officiers roumains et la
dispute entre Ies generaux Ştefan Fălcoianu et Alexandru
Cernat.
Depeche par laquelle le ministere] de la Guerre sollicite
27 novembre 1884
au ministere de l'Interieur d'intervenir pour que Ies maires
[ Bucarest] .
prennent des dispositions de pourvoir aux exigences du
recrutement.
Liste des officiers participants a la formation du cordon
28 novembre 1884
sanitaire-veterinaire dans la commune Corbu district de
{Bucarest].
Rîmnicu Sărat.
1-er dicembre 1884, Depeche du m inistere I mperial de la Guerre d' Autriche
Hongrie adressee au ministere des Affaires etrangeres de
Vienne
Vienne, par laquelle on sollicite de verifier Ies informations
relatives aux acquisitions des chevaux en Russie pour l'armee
roumaine.
Loi relative au recrutement du contingent 1885.
3 dicembre 1884,
Bucarest.

Rapport du chef d'etat-major de la division active Do
broudja , adresse au Grand etat-major, sur l'execution de
l'instruction militaire des recrues dans Ies corps territoriaux subordonnes.
[5 dicembre ?] 1884, Proces-verbal sur Ies travaux de la commision de recrutement
de la viile de Ploieşti concernant le recrutement du continPloieşti.
gent 1885.
I nstructions concernant l'execution des premieres manoeu12 dicembre 1884
vres de brigade avec des cadres dans l'armee roumaine.
[Craiova].
Depeche du ministere de la Guerre d' Autriche-Hongrie ,
16 dicembre 1884,
adressee au ministere des Affaires etrangeres de Vienne, relaVienne.
tive a l'enquete de l'affaire du lieutenant-major Ioan Popescu, accuse d'avoir participe a la celebration du centenaire
de la revolte de Horia, Cloşca et Crişan.
Note du ministere de la Guerre d' Autriche-Hongrie ,
26 dicembre 1884,
adressee au bureau d'informations du ministere des Affaires
Vienne.
etrangeres de Vienne, relative au rapport de l'attache militaire austro-hongrois a Bucarest sur l'organisation de la
cavalerie roumaine.
Note du ministere de la Guerre d' Autriche-Hongrie , adressee
29 dicembre 1884,
au bureau d'informations du ministere des Affaires etrangeres
Vienne.
de Vienne, relative au rapport de l'attache militaire austro
hongrois a Bucarest concernant l'organisation de ! 'infanterie
roumaine.
La repartition des officiers roumains proposes pour etudier
1884 [Buca restj .
aux ecoles militaires d'Autriche-Hongrie , de Belgique, de
France et d' Allemagne.
1884 [ Bucarest ?]. Note concernant l'equipement et Ies effectifs des batteries
d'artillerie.
Depeche par laquelle le ministere de l'Interieur exige de la
3 janvier 1885,
prefecture du district de Dolj de remunerer Ies commanBucarest .
dants des garnisons de villages, charges de l'instruction
militaire des miliciens et des eleves.
Rapport de l'instructeur militaire des ecoles de Bucarest,
8 janvier 1885,
le sergent-adjoint C. Demetrescu , adresse au maire de la
Bucarest.
ville de Bucarest, relatif a l'instruction militaire des eleves
de la capitale.

307

309
309

311
312

4 decembre 1884,
Constant za.
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313
314
316

319

320

321
322
323

327

327

200

25 janvief' 1885,
Vienne.

Note du bureau d'informations du ministere des Affaires
etrangeres d' Autriche-Hongrie relative au rapport du con
sul general austro-hongrois d'Odessa, le chevalier C. Princig
von Herwalt , concernant Ies chevaux acquis en Russie pour
la cavalerie roumaine.

328

20 1

1-er fevrier 1885,
Vienne.

Note du ministere de la Guerre d' Autriche-Hongrie, adress�
au bureau d'informations du ministere des Affaires etrangeres de Vienne, relative au rapport de l'attache militaire
austro-hongrois ii. Bucarest sur Ies travaux de fortification
de Bucarest et la reorganisation de la gendarmerie.

329

202

12 fevrier 1885,
Paris.

Depeche du ministere des Affaires etrangeres de France ,
adressee au charge d 'affaires de Roumanie a Paris , Ale
xandru Odobescu, par laquelle ii envoit au commandant
Ioan Georgescu Bereşteanu, du 5-e Regiment d 'artillerie,
Ies cours d'artillerie et de fortifications enseignes a „l' Ecole
d'application de l'artillerie et du genie" de Fontainbleau.

330

203

22 fevrier 1885
[ Bucarest} .

Liste des ecoles primaires de Bucarest ou on donnaient des
cours d 'instruction militaire.

331

204

25 fevrier 1885,
Bucarest.

Dep&he du directeur de l' E cole primaire de gari;ons no . 1 1
de Bucarest , adressee au maire de la capitale , concernant
Ies cours d'instruction militaire.

332

205

27 fevrier 1885,
Kiev.

Rapport du consul austro-hongrois a Kiev, E. Filtsch, adresse
au ministere des Affaires etrangeres de Vienne , relatif aux
chevaux acquis en Russie pour l'armee roumaine.

332

206

11 mars 1885,
Iassy .

Lettre du colonel Anton Costiescu, le commandant de l'artillerie du 4-e Corps d'armee, r�lative a l 'augmentation des
commandes des appareils de topographie de son invention.

333

207

12 mars 1885,
Bucarest.

Loi par laquelle est ouvert un credit extraordinaire au ministere de l'I nterieur destine au paiement des indemnites des
officiers du 3-e Bataillon de chasseurs participants a l'action contre la peste bovine pendant l'ete de l'annee 1884.

334

208

15 mars 1885,
Rome.

Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Roumanie a Rome, Teodor C. Văcărescu , adresse
au ministre des Affaires etrangeres de Bucarest, Ion I . Cim
pineanu, concernant la situation scolaire des eleves roumains
de l' E cole navale de Livourne .

335

209

17 mars 1885,
Paris.

Rapport de la legation de Roumanie a Paris , adresse au
ministere des Affaires etrangeres concernant le paiement
des soldes et des indemnites dlles aux eleves roumains de
l ' E cole navale de Brest.

336

2 10

[22 mars 1885,
Bucarest] .

Synthese du budget du ministere de la Guerre pour l'exercice 188-'.

337

211

16 avril 1885,
Bucarest.

Decret par lequel on cree deux compagnies au 1-er Regiment du genie et deux compagnies de siege au 2-e Regiment
d'artillerie.

338

2 12

17 avril 1885
[Piteşti].

Decision du comite permanent du district d' Argeş con
cernant la cession d'un terrain pour le bâtiment de la
residence du commandement de la 2-e Division du 1-er
Corps d'armee.

339

2 13

25 avril 1885
[ Bucarest} .

Publication de la decision par laquelle le ministere de la
Guerre est autorise de prendre en possession Ies terrains concedes a l'armee par la viile de Focşani pour la construction
des casernes.

340

2 14

27 avril 1885
[ Bucarest} .

Publication du decret par lequel on reunit Ies circonscriptions
sanitaires des 1-er et 2-e Corps d 'armee et de la Division
active Dobroudja.

340
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2 15

27 at·ril 1885,
lassy.

2 16

3 mai 1885,
Bucarest.
13 mai 1885,
Bucarest .

2 17

2 18

19 mai 1885,
Galatzi.

2 19

27 mai 1885,
Bruxelles.

220

5 juin 1885,
Bucarest.

22 1

16 juin 1885,
Paris.

222

22 juin 1885,
Bucarest.

223

26 juin 1885
[Sinaia].

224

30 juin 1885,
Rome.

22.5

Rapport du consulat austro-hongrois de Iassy, adresse au
ministre de la Maison imperiale et des Affaires etrangeres
de Yienne, Gustav von Kalnoky, concernant l'acquisition des
che·raux en Russie pour J'armee roumaine.
Decision ministerielle relative aux attributions et aux responsabilites des commandants des brigades d'artillerie.
Decret par Jequel est ouvert un credit extraordinaire a u
ministere de !'I nterieur destine au paiement des indemnites de certains medecins militaires participants a J'action
contre !'epidemie de scarlatine et de variole dans le district
d' Argeş.
Rapport du consul franc;:ais a Galatzi, Gaston \Viet, adresse
au ministre des Affaires etrangeres de France, Charles de
Saulces de Freycinet, concernant l'etat de la flotte roumaine
et la participation des soldats a J'action contre J'invasion
des sauterelles en Dobroudja.
H.apport du ministre resident de la Roumanie a Bruxelles,
:'.\lihai Mitilineu, adresse au ministre des Affaires etrangeres
de Bucarest, Ion I . Cîmpineanu, par Jequel il presentait la do
cumentation sur Ies manoeuvres de l'armee helge en 1884 ,
qui a ete envoyee au ministere de la Guerre par le general
Henri-Alexis Brialmont.
Publication concernant la suppression de l' Ecole militaire
d'administration de Iassy et la creation d'une section d'ad
ministration militaire a r :Ecole de sous-officiers etablie au
monastere de Bistriţa.
:'.'iote de J 'envoye extraordinaire et ministre plenipotentiai re
de Roumanie a Paris , Yasile Alecsandri , par laquelle il sollicite J'autorisation du ministere dela Guerre afin que deux officiers de la mission chinoise d'instruction en Europe assistent aux travaux de fortification de Bucarest.
Rapport du capitaine Petre Vasiliu-Năsturel , adresse au
maire de la ville de Bucarest, concernant J'instruction militaire des eleves de la capitale et Ies dispositions a prendre afin
de la perfectionner.

341
342

342

346

348

348

349

349

Decret par lequel est ouvert u n credit extraordinaire au
ministere de J'Interieur necessaire aux ambulances militaires destinees a l'assistance medicale accordee a la population rurale des districts de Neamţ, Bacău, Argeş et Gorj .
Rapport du charge d'affaires de Roumanie a Rome, Dem.
Perticari, par lequel il fait connaître au ministre des Affaires
etrangeres de Bucarest, Ion I . Cîmpineanu, Ies conditions
d'admission et d'instruction dans l' E cole royale de mecaniciens de Venise, pour faire inscrire quelques eleves roumains.

351

15 juillet 1885,
Bucarest.

Circulaire du ministre de la Guerre, le general Ştefan Făl
coianu, par laquelle il exige que les commandants des corps
de J'armee prennent des dispositions pour supprimer la peine
corporelle dans J'armee.

352

226

15 juillet 1885
[ Bucarest].

Depeche du ministere des Affaires etrangeres , adressee aux
legations roumaines de Paris et de Berlin, relative au refus
du ministere de la Guerre d'accepter que des officiers etrangers visitent les fortifications de Bucarest.

353

227

19 juillet 1885
[Craiova].

Depeche du commandant du 1-er Corps d'armee adressee
au president du comite permanent du district de Dolj, con
cernant Ies bâtiments necessaires au 3 1-e Regiment de dorobantzi.

354
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350

228

22 juillet 1885
[Buca rest] .

229

3 1 juillet 1885,
Châtellerault.

230

12 aout 1885,
Bruxelles.

23 1

14 aout 1885
[ Bucarest] .

232

3 1 aout 1885
[ Bucarest].

233

3 septembre 1885,
Sinaia.

234

24 septembre 1885,
Constantza .

23.5

25 septembre 1885
[Buca rest ? }.

Circulaire du commandant de la 3-e Di"rision d'infanterie ,
le general Alexandru Radovici, adressee aux unites subor
donnees concernant l'assimilation et l'application des pre
scriptions du reglement du service interieur des corps d'infanterie.
Lettre de l'entrepreneur des manufactures d'armes de Châ
tellerault et de St. E tienne, Henrv, adressee au commis
sionaire brevete du gouvernement de Roumanie, I . S. Buzeianu, concernant les conditions de fabrication des armes
pour la cavalerie roumaine.
Lettre par laquelle le general belge Henri-Alexis Brialmont
propose au roi de Roumanie, Carol I-er, de soumettre aux debats publiques les plans de fortification de Bucarest.
Publication de l'ordre du ministre de la Guerre, le general
Ştefan Fălcoianu, concernant l'assimilation de nouveaux
reglements tactiques par les cadres permanents de l'armee
territoriale.
Circulaire par laquelle le commandant de la garnison de
Bucarest invite les officiers superieurs de la capitale a l'inau
guration du bâtiment de l' E cole d'officiers d'infanterie et
de ca·„alerie.
Decret d'expropriation des terrains necessaires aux fortifications de Bucarest.
Rapport du vice-consul de France a Constantza, l"rbain
Chousserie, adresse au consul frans;ais a Galatzi, Gaston
\Viet, concernant l'attitude des gens de nationalites coha
bitantes en Dobroudja apres l'application de la loi de recrutement dans cette province.
Circulaire du commandant du 2-e Corps d'armee, le general Alexandru Cernat, concernant l'application de l'ordre du
ministere de la Guerre de prolonger le ser<rice militaire des
grades qui ont subi des peines privatives de liberte.

355

355

357

359

360
361

362

367

236

27 septembre 1885,
Galat zi.

Rapport du consul frans;ais a Galatzi, Gaston \Viet, adresse
au ministre des Affaires etrangeres de Paris, Charles de
Saulces de Freycinet, concernant les manoeuvres de Galatzi et la concentration de certains corps de l'armee e n
Dobroudja.

368

237

7 octobre 1885
[ Vienne].

Note du bureau d'informations du ministere des Affaires
etrangeres d 'Autriche-Hongrie relative au rapport du 24
septembre 188.5 de l 'attache militaire austro-hongrois a
Bucarest contenant des informations militaires.

369

238

8 octobre 1885,
Galatzi.

Rapport du consul frans;ais a Galatzi , Gaston Wiet, adresse
au ministre des Affaires etrangeres de Paris, Charles de
Saulces de Freycinet, concernant la revue des corps de
l'armee terrestre et des unites navales roumaines de la
garnison de Galatzi en presence du roi de Roumanie, Carol I-er.

370

239

8 octobre 1885,
Vienne.

Note d u bureau d'informations du ministere des Affaires
etrangeres d' Autriche-Hongrie relative au rapport du 30
septembre 188.5 de l'attache m ilitaire austro-hongrois a
Bucarest contenant certaines informations militaires.

372

240

9 octobre 1885,
Bucarest.

Depeche par laquelle le ministere de la Guerre sollicite au
ministere des Affaires etrangeres d 'interceder aupres le gou
vernement britanique afin que le lieutenant George Georgescu, de la Compagnie d'ouvriers, soit 'l.dmis en apprentissage a l' Arsenal de Woolwich .

37 3
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24 1

30 octobre 1885,
Bucarest.

242

2 novembre 1885,
Paris.

243

3 novembre 1885,
C011sta11tza.

244

13 11o;:e111bre 1885,
Consta11tza.

245

14 novembre 1885,
Vie1111e.

246

20 novembre 1885,
Tulcea.

247

26 novembre 1885,
Bucarest.

248

JO

249

H dicembre 1885,
Bucarest.

250

18 d!cembre 1885,
Bucarest.

Loi relative au recrutement du contingent

25 1

19 dicembre 1885,
Consta11tza.

Rapport du vice-consul de France a Constantza, Urbain
Chousserie, adresse au ministre des Affaires etrangeres de
Paris, Charles de Saulces de Freycinet, relatif aux concentrations des troupes en Dobroudja.

dicembre 1885,
Vienne.

Depeche par laquelle Ie ministere de la Guerre sollicite au
ministere des Affaires etrangeres d 'interceder aupres les
gouvernements d' Allemagne et d' Autriche-Hongrie pour
l 'admission de certains j eunes gens roumains dans leurs
ecoles navales.
Rapport du secretaire de Ia legation roumaine a Paris, George
Bengescu, adresse au president du Conseil des ministres et
ministre des Affaires etrangeres par interim, Ion C. Bră
tianu, concernants la situation des candidats roumains admis
dans Ies ecoles militaires et dans Ies institutions civiles de
J 'enseignement superieur en France.
Rapport du vice-consul fran�ais a Constantza, Urbain
Chousserie, adresse au ministre des Affaires etrangeres de
Paris, Charles de Saulces de Freycinet, sur l'organisation
militaire de la Dobroudja.
Happort du vice-consul fran �ais a Constantza, Urbain
Chousserie , adresse au ministre des Affaires etrangeres de
Paris, Charles de Saulces de Freycinet, concernant l'intro
duction d'un nouvel aliment dans la nourriture des soldats
de J'armee roumaine.
Xote de bureau d 'informations du ministere des Affaires
etrangeres d 'Autriche-Hongrie concernant le rapport de
J'attache militaire austro-hongrois a Bucarest, sur la mission
du general Henri-Alexis Brialmont en Roumanie et la partiti
pation des officiers etrangers a J'experimentation des cou
poles cuirassees des fortifications de Bucarest.
Rapport du consul d'Autriche-Hongrie a Tulcea, N. Roco
·1ich , adresse au ministre de la Maison imperiale et des
Affaires etrangeres de Vienne, le comte Gustav von Kâl
noky, concernant les troupes deplacees dans le district de
Tulcea.
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipoten
tiaire de France a Bucarest, Gustave de Coutouly, adresse
au ministre des Affaires etrangeres de Paris, Charles de
Saulces de Freycinet, concernant Ies travaux de fortification
de Bucarest.
)fote de l'envoye extraordinaire et ministre plenipoten
tiaire de Roumanie a Vienne, Petre Mavrogheni, adressee
au president du Conseil des ministres et ministre des Affaires
etrangeres par interim de Bucarest, Ion C. Brătianu, sur la
sollicitation de la Iegation de Suede et de Norvege de Vienne
pour que le baron Alfred de Vegesack, capitaine dans le
3-e Regiment d'artillerie de l'armee suedoise et norvegienne,
soit autorise d'assister aux exercices et aux manoeuvres d'un
regiment d'artillerie de l 'armee roumaine.
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipoten
tiaire de France a Bucarest, Gustave de Coutouly, adresse
au ministre des Affaires etrangeres de Paris, Charles de
Saulces de Freycinet, sur l'arrivee des officiers etrangers
participants a l 'experimentation des coupoles cuirassees
des fortifications de Bucarest.
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1886.

374

374

376

381

382

384

386

389

390
391

392

252

19 decembre 1885,
Berlin.

2.53

26 dicembre 1885,
Paris.

2.54

28 decembre 1885,
Paris.

255

29 decembre 1885,
Bucarest.

2.56

31 decembre 1885,

Bucarest.

Note de l'envoye extraordinaire et ministre plenipoten
tiaire de Roumanie a Paris, Georges Varnav-Liteanu,
adressee au ministre des Affaires etrangeres de Bucarest,
Mihail Pherekyde, relative au refus du gouvememen t
allemand d'admettre des candidats etrangeres aux ecoles na
vales allemandes.
Depeche de la legation de Roumanie a Paris adressee a l'emroye
extraordinaire de Chine a Paris, Shu King Chen, par laquelle
on communique l 'autorisation du gouvernement roumain
accordee a la mission militaire chinoise d'assister aux experi
mentations des coupoles cuirassees de Bucarest.
Depeche de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire de Chine a Paris, Shu King Chen, adressee a l'en
voye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Rou
manie a Paris, Vasile Alecsandri, par laquelle on communique
l'impossibilite de la mission chinoise de prendre part aux
experimentations des coupoles cuirassees de Bucarest.
Rapport de l'envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire de Belgique a Bucarest, Frederic Hooricks, adresse
au ministre des Affaires etrangeres de Bruxelles, le prince
Joseph de Caraman-Chimay, sur ! 'accident du general
belge Henri-Alexis Brialmont et la composition des missions
militaires etrangeres arrivees en Roumanie pour assister aux
experimentations des coupoles cuirassees des fortifications
de Bucarest.
Depeche du ministere de la Guerre adressee au ministere
des Affaires etrangeres, par laquelle on communique l'auto
risation du baron Alfred de Vegesack, capitaine dans le
3-e Regiment d'artillerie de l'armee de Suede et de Xorvege ,
d'assister aux exercices et aux manoeuvres, etant attache
au 2-e Regiment d'artillerie de l'armee roumaine.

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

394

394

395
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KPATKOE CO,l1,EP)l(AH11E ,[l,OKYMEHTOB

1

27 110!16p q 1882
[Eyxapecm ?)

2

29 110.qop.q 1882
Eyxapecm.
8 iJe1w6p.q 1882
[Eyxapecm ?).

3

4

5

z.

.

)loKJJaA npcACCAaTCJJR CoecTa MunucTpoe u eocnnoro CTp.
MHHHCTpa, Mona K. lip:nuany, npu KOTOPOM npCACTaBJJJlCTCJI na yTecplKACHHC KOPOJJIO PyMhIHHH, Kapny I, npoeKT
3
ACKpcTa 06 opranuJauu11 rcncpanhnoro ll1Ta6a.

z.,
z.

4 .'IH60p.'i 1883 Z . ,
Eyxapecm.
14 .'IH60p11 1883 Z.,
Iiyxapecm.

z. ,

6

31 .q116ap.<1 1883
Eyxapecm.

7

27 ţ/jeBpa.111 1883
Eyxapecm.

8

28 ţ/je6pa.rn 1883
Bena.

9

2 .wapma 1883
Iiyxapecm.

IO

2 Mapma 1883
[Eyxapecm ?).

11

3 .wapma 1883
Iiyxapecm.

z.
z.

z.,

z.,

z.,

)lcKpCT 06 opraHH3aUHH H <j>yHKUHJIX rcncpanbnoro mTa6a
pyMhlnCKOH apMHH.

4

Pcrncnuc
eocnnoro MHHHCTpa
06 oceo6oJKACnH H OT
AOJJJKnOCTH na'laJJhnHKa rcncpanhnoro ll1Ta6a apMHH, rcncpana )lJKOPAJKC CnJnH'lany, u o epcMcnnoM na.Jna'lcn11u
na JTY AOJJlKHOCTb TIOJJKOBnHKa KOHCTaHTHHa liapou11.

5

3aKOH o npH3bJBC na BOCHHYIO CJJyJK6y KOHTHnrcnTa 1 883
fOAa.

9

0TnOlllCnHC, nanpaencnnoc BocHHblM MHnHCTCpCTBOM 'lpC3BbJ'laiinoMy nocnannHKY H nonnOMO'lnOMY MHnHCTPY
PyMblHHH B IlapHlKC, no TIOBOAY 3aKJJIO'ICnHll KOnTpaKTa
c <l>HPMOH «COCbeTC 3nAIOCTpHJJJb J KoMMCPCHaJJb AC
MCTO» na TIOCTaBKY 50 TOnn JJaTynu, nco6XOAHMOH AJJJI
H3fOTOBJJenHR naTponnhJX fHJJb3.

10

3aKon o enecenuu H3MeHeHHH B JaKOH QT 8-ro HIOnll 1 882 r.
06 opranH3aUHH KOManAOBanuii apMHH.

11

)lonecenue <j>panuy3CKoro 'lpc3Bbl'laiinoro nocnannruca u
noJJnOMO'IHOfO MHnHCTpa B liyxapCCTC, 6apona MaKCHMH
JlbeHa-Hanoncona AC Punr, MHnHCTPY HHOCTpannhIX ACJI
<l>panu11u, IlOJJIO-ApManAy illaJJCMCJJb-JlaKYPY. c npu
JJaraeMblM CTIHCKOM BOOPYJKCnHR H BoeHHblX CY.!lOB, JaKaJaHnblX pyMhinCKHM npaeuTeJJbCTBOM e Anrnuu.

12

)lonecenue na'laJJbnHKa y'leTnoro OTAeJJCHHR Boennoro
MHnHCTepCTBa AecTpo-Bcnrpuu, TIOJJKOBHHKa Kaeanepa
ryro DHJJHMeKa <j>OH BaHCJOJlhMa, OTHOCHTeJJhHO TIOCJie.!1CTBHH PYMblnCKOfO JaKona o BOHHCKOH TIOBHHHOCTH, OT
1 7-ro n0116pR 1 882 r.

14

3aKOH 0 6 opranu3aUHH H TIOPll.LIKe pa60Tbl eoennoii aAMHnucTpauuu.

17

)loKJJaA npeACe.LiaTCJJll CoeeTa MunucTpoe u eoennoro
MHnHCTpa, Mona K. lipJTHany, npu KOTOPOM npeACTaB
JJJICTCJI na yTeCplK.!lcnue KOPOJJIO PyMhlHHH, Kapny I, AeKpcT
o TIO.!l'IHHeHHH TIOCTOJIHHblX eoeHHbJX coeeTOB KOMaHAHpaM
apMeiiCKHX Kopnycoe.

22

3aKOH o npeAOCTaencHHH pyMhIHCKOMY npaeuTCJibCTey
npaea BbJAeJJHTb .!lOTIOJJnHTCJJbHbJC ACHClKHbJC cpe.LICTBa, B
paJMepe 15 OOO OOO nen, na 06oponHTCJJbHb1e coopylKeHHll
u na ocnawcnue apMHH.

23
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12
13

3 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.
[5 Mapma 1883 2.
Eyxapecm ?].

3aKOH 06 HJMCHCHHH HCKOTOpblX CTaTeH JaKOHa o nono
lKCHHH o«t>HuepcKoro COCTa&a, OT 5-ro HK>HR 1 878 r.

24

l.JHCJlCHHblH COCTaB BOHHCKHX 'laCTeH, Ha OCHOBe KOTOporo
6bm COCTaBJICH 6K>JDKCT BoeHHOfO MHHHCTepcTBa Ha OT'leT
HblH 1 883-1884 ro.u.

27

14

[5 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm}.

KpaTKOe HJJlOlKCHHe 6K>.ulKeTa BoeHHOro MHHHCTCPCTBa. Ha
1 883-1 884 ro.u.

29

15

6 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

.LJ:eKpeT o pac«t>opMHpo&aHHH TeppHTOpHaJlbHblX ilHBHJHli.
H o nepepacnpe.ueneHHH 'lacTefi no apMeHCKHM KopnycaM

30

16

6 Mapma 1883 2. ,
Eyxapecm.

.LJ:eKpeT B CHJIY KOToporo, cornaCHO 33KOHY OT 8-ro HK>HR
1 882 r. 06 opraHH33UHH KOM3H.UOBaHHit apMHH, OTMCHR
CTCR ycTaB KOM3H.UOB3HHH TeppHTOPHallbHbIX )lHBHJHH, OT
1 1 -ro HOR6pR 1 863 r.

31

17

6 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

.LJ:eKpeT o IlO)l'IHHCHHH IlOCTORHHblX BOCHHbIX COBCTOB ap
MeitCKHM KopnycaM, Ja HCKJIK>'ICHHCM IlOCTORHHOro BOCH
HOro COBeTa .uo6py.UlKCKOH .UHBHJHH.

32

18

6 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

.LJ:eKpeT o Ha3H3'1CHHH Ha )lOJllKHOCTb KOM3H,11Hp0B apMell:
CKHX KOpnycoB, cornacHO JaKOHY OT 8-ro HK>HR 1 882 r. 06
opraHH33UHH KOMaH.UOBaHHH apMHH.

32

19

6 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

.LJ:eKpeT o HaJHa'ICHHH Ha )lOJllKHOCTb KOMaH.UHPOB ilHBHJHli.
cornaCHO JaKOHY OT 8-ro HK>HR 1 882 r. 06 opraHHJaUllH
KOM3H,110BaHHH apMHH.

33

20

6 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.
6 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

3aKOH 06 opraHHJaUHH H pa6oTe WTa6HOH cnylK6bI.

21

22

7 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

23

15 Mapma 1883 2.,
/Iemep6yp2.

24

17 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

25

19 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

26

34
3aKOH o IlPOl!JlCHllH Ha 20 neT cpoKa KOHUCCCHH, npel!O
CTaBJlCHHOH Ey.ulKeHHY AnKaJy, Ha nocTaBKY cyKHa l!JIR
apMHH.

39

.ll:oHCCCHHe aBCTpo-BeHrepCKOro nocnaHHHKa H IlOJIHOMO'l
HOro MHHHCTpa B liyxapecre, 6apoHa 3pHCTa «t>oH Mattpa,
HanpaBJICHHOe MHHHCTPY HMnepaTopcKoro l!BOpa H HHO
CTpaHHbIX l!CJl ABCTpo-BeHrpHH, rpa«t>y rycTaBY «t>oH Kan
HOKH, o l!CHClKHbIX cpel!CTBax, BbI.UeneHHbIX Co6paHHeM
.LJ:enyTaToe PyMbIHHH Ha cTpOHTCJi bCTBO o6opoHHTenbHbIX
coopylKCHHH H Ha BOOpylKCHHe apMHH.

41

.LJ:oHeceHHe, HanpaeneHHOe 'lpe3Bbl'l3HHOMY nocnaHHHKY H
nonHOMO'IHOMY MHHHCTpy PyMbIHHH a IleTep6ypre, HHKO
naK> KpeuynecKy, o CTOHMOCTH opylKHR 3KCilOPTHpyeMoro
Poccttell: .UJIR pyMbIHCKoli. apMHH.
0THOWCHHe reHepaJibHOli. HHCilCKUHH rpalK,!laHCKOH rsap
ilHH, HanpaBJICHHOe B MHHHCTepCTBO BHYTPCHHHX .uen, B
CBRJH c yBCJIH'ICHHeM 6K>l!lKCTHblX aCCHrHOB3HHH .unR
XII JiernoHa-lib1pnaD., Ha 1 883-1884 «l>ttHaHcoBbIH ro;i.

43

44

3anHCb B lKypHane CoeeTa MHHHCTpoe 06 yTBCP)IClleHHH
C03.ll.3 HHR HOBbIX '13CTCH TeppHTOpHanbHOH neXOTbl H
TeppHTOpHanbHOH KaBanepHR.

45

24 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

OTHOWCHHe reHepaJibHOH HHCilCKUHH rpalK,!laHCKOH reap
ilHH, HanpaaneHHOe B MHHHCTCpCTBO BHyTpeHHHX l!Cn, B
CBRJH c 4>HH3HCOBblM nonolKeHHCM rpaJK,!laHCKOH reap.UHH
ropol!a lipaHna H .upyrHx ropOl!OB PyMbIHHH.

46

27

26 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

OnmmeHHe reHepanbHOH HHCneKUHH rpalKl!3HCKOJ:i reap
ilHH, HanpaeneHHOe B MHHHCTepCTBO BHYTPCHHHX l!C;l, B
CBllJH c COCTOllHHCM rpalK)laHCKOli. reapl!HH rop0,!108 IlH
TCWTb, Kpall:oaa H KapaKan.

47

28

26 Mapma 1883 2.,
Eyxapecm.

.LJ:oHeceHHe «t>paHuyJCKOro 'lpCJBbl'laHHOro nocnaHHHKa H
IlOJlHOMO'IHOro MHHHCTpa B liyxapecTe, 6apoHa MaKCHMH
JlbCHa-HanoneoHa .ue PHHr, MHHHCTPY HHOCTpaHHblX l!CJl
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Cl>paHUHR, Ilomo-ApMaH.ny WaneMCJJi.-Jlaxypy, OTHOCH
Tem.Ho DPHMCHCHBJI 38.KOHa no opr8HD3aUHH KOMaH.llO
BaHHD PYMJ.IHCKOA apMRH.

48

29

27 Mapma 1883 2.,
A,PUHbl.

,ll,oHeceHHe MBllBCTpa-pe3R.D.CHTa Coe.11.HHCHHbIX WTaToe
AMCPHKH ,llJJI
J PyMbIHBH, lO,lllKeHa lllyAnepa, HanpaBJICHHoe
rocy.11.apcTBCHHOMY cexpeTapio C.W.A., Cl>pe.11.epmcy T. Cl>pe
nHHJTYD3CHY' OTHOCBTCnbHO 3Ha'ICHBJI Kpe,llHT8 B p8.3MCpe
I S MHnJIHOHOB neA, ope.11.0CTaBJICHHoro BoeHHOMY MBBH
CTCpcTBy PyMblHJIB.

30

4 anpe.111 1883 2.,
Epau.w.

,ll,oHeceHBe aBCTpo-BeHrepcKoro KOHcyna B lipaune, HoraHHa
r8HCBCHUCJIJI, MBJIBCTpy HMDCpaTOpcKOro ,llBOpa B HHO
CTp8HHblX .11.CJI ABcTpo-BeerpBB, rpacl>y rycTaBY cl>oH
KanHOKH, o opu6blTHH aHrnuAcxoro cy.D.Ha c 6oenpanacaMR
.D.JJJI pyMbIHCKOD apMBB.

51

31

8 anpeA.<I 1883 2 .
{3U2MOpUH2eH ?}

,ll,oxna.11 ope.11.ce.11.aTCJIJI COBCTa MHHHCTPOB H BOCHHOro
MHHHCTpa, HoHa K. lip3THaHy, npu KOTOpOM npe.11.CTaBnJl
CTCll Ha yTBCplK.lleHHe xopomo PyMbIHBB, Kapny I, .11.expeT
o C03.D.aHHH Tpex HOBblX apTHnnepHACKHX DOnKOB B o BKnlO
'ICHHH 6aTapeA TeppuTopuanbHOA apTUnnepHH B COCTaB
apTunnepeu apMeAcKHx xopnycoB.

52

32

8 anpeA11 1883 2„
3U2MOpUH2eH.

,ll,eKpeT o C03,llaHBB Tpex HOBblX apTunnepHACKHX DOJIICOB,
noMBMO nRTH CYJUCCTBYIOIUBX nonKOB, H o pacnpe.11.eneHBB
BCCA apTHnnepHH apMeACKBM xopnycaM.

53

33

8 anpe.111 1883 2„
3u2MapUH2eH
8 anpeA11 1883 2„
3u2MapuH2eH.

,ll,eKpCT o C03,llaHBH WTa6Horo COBCW8TCnbHOrO KOMBTCTa
npH BoeHHOM MBHBCTCpcTBC.

55

,ll,eKpeT o
Cl>3nKOJIHY
IDT86a.

55

35

20 anpe.1.<1 1883 2.,
Eyxapecm.

0THOWCHHC BoeHHoro MHHHCTCpcTea, HanpaeneHHOC B
MHHHCTepcTBO HHOCTpaHHblX .11.en, B CBll3H c BblC3,llOM
J
DpB
HCCKOnbKHX PYMbIHCKHX oct>uuepoe B 11.TanHIO ,llJJI
cyTCTBHJI Ha TaKTH'ICCKHX ynpallCHCHRllX ropHblX no.11.p8.3.D.C
neHHii.

56

36

24 anpe.1.<1 1883 2.,
llumewmb.

0THOWCHHC, HanpaBJICHHOC KOMaH.D.HPOM 4 neXOTHOfO DOnKa
- Ap.D.JKem - MlPY ropo.11.a IlHTCWTb, c npocb6oA o6ec
ne'IHTb pa3MCWCHHC HOB06paHUCB nonxa.

57

37

26 anpe.111 1883 2.
[Eyxapecm).

YKa3aHHJI BoeHHOro MHHBCTCpcTea OTHOCHTCnbHO CTaTeA
34--37 HHCTPYKUBH no npHMCHCHHIO 38.KOHa o KOM8H.D.O
BaHHJIX apMHB.

57

BblBO,llbl HHcl>OpMaUHOHHOro 6iopo MHHHCTCpcTBa BHO
CTpaHHblX .11.en ABCTpo-BeHrpHH no .11.oHeceHHIO y'ICTHoro
OT.D.eneHHJI aBCTpO-BCHrepcKoro BoeHHOro MHHBCTCpCTBa,
Ja .N!! 433 or 26 anpen11 1 882 r., o MeponpHRTHRX, npoeo
.llHMbIX PYMbIHCKHM npaBBTCJlbCTBOM no coeepmeHcreo
BaHuJO CTPYKTYPbI apMHH.

60

,ll,expeT 06 opraHBJaUHH caHHTapHoii cnylK6&1 pyMbIHCKOA
apMHH.

61

Ony6nHKOBaHH&1l!: .11.eKpeT 06 yrBeplK.D.CHHH coJ.11.aHBJI 3 1
H 3 2 nonxoB TeppHTOPHMbHOA neXOTbl H 1 2 nonxa Teppu
TOpHanbHOA xasanepuB.

62

62

34

38

39
40

2 MaJI 1883 2.,
Bma.

4 MQ.'l 1883 2„
Eyxapecm.
14 MQ.'I 1883 2.
[Eyxapecm].

Ha3Ha'ICHHH 6pura.D.Horo reHepana WTecl>aHa
Ha ,llOnlKHOCTb Ha'l&nbHHKa reHep&nbHOfO

41

15 MO/I 1883 2.,
Rccw.

IlpoTOKOn o6 H36paHHH 0,llHOro neATeHaHTa H 0.11.HOro
xanpana B 4 porc I 6aTan&oHa H3 cocTaea XII JieruoHa
rpalK,llaHCKOA reap.D.Hii B r. JICCbl.

42

17 MQ.'I 1883 2.,
Eyxapecm.

3anHCKa BOCHHOro MHHHCTpa, HoHa K. lip3THaHY. npe

so

cl>eKTY JICCKoro ye3.11.a , OTHOCHTCnbHO BOHHCKOii no,llrOTOBICll
rpalK.D.aHCKoro HaceneHHR.
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63

43
44

4S
46

24 MQ!I 1883
Eyxapecm.
24 MQ!I 1883
[Eyxapecm ?}.

z.,
z.

25 MQ!I 1883 r.,
Eyxapecm.
5 UIOH!I 1883 Z.,
Fa.11aqb.

47

15 U/OH!I 1883
BeHO.

48

J7 U/OH!I 1883
{BeHa ?}.

49

23 UIOH!I 1883
[Eyxapecm].

50

23 U/OH!I 1883
Eyxapecm.

Sl

52

Z.
Z.

z.,

z.

28 U/OH!I 1883
[Eyxapecm ?} .

28 UIOH!I 1883
CUHO!I.

Z.,

Z.,

6 UI0.11!1 1883
CUHQ!I.

Z.,

54

7 UI0.11!1 1883
[Eyxapecm ?}

Z.

5S

25 UI0.1!1 1883
[Ep10cce.1b}.

53

S6

26 u10.1111 1883
CoppeHmo.

Z.

z„

3aKOH o BHCCCHHH HCKOTOpblX H3MCHCHHA B 38KOH OT IO.ro
anpem1 1 880 r. o6 ycJIOBHllX npBCBOCHHJI BOHHCKBX 3B3.HH A .
LloKna.a npe.ace.aaren11 Cosera MHHHCTPOB H BOCHHOro
MHHHcrpa, lfoHa K. liplTH&ffY, xopomo PyMbDfHH, Kapny I,
npH KOTOPOM npeJlCT8BnRCTCR Ha yrsep)l(JlCHHe JlCKpeT o
C03Jl3HHH COBCW.8TCJlbHblX KOMBTCTOB DCXOTbl H KasanepHH.
LleKpeT o C03Jl3HHH COBCDl3TCnbHblX KOMHTCTOB DCXOTbl
H xasanepnn.
LloHeceHne 4j>paHuy3cKoro KOHcyna s ropo.ae rana1.1h,
racTOHa Beera, MBHHCTpy HHOCTpaHHblX Jlen B IlapWKC,
Tiomo-ApMaHJlY WaneMeni.-JlaKypy, s cs113H c npe6b1THCM
HCCKOnbKHX CYJlOB c soopy)l(CHHCM, 3aKa38HHblM p)'MblHC
KHM npaserenbCTBOM s AHrnHH.

6s:

66
67

0cBCJlOMHTCnbHaR 38DHCKa DOJIHTH'ICCKOro or.aena, co.aep
)l(awa11 BblBOJlbl, BblTCKaJOW.HC H3 JlOHCCCHHR OT 1 1 -ro HJOHR
1 883 r. 'lpe3Bbl'l8AHoro nocnaHHBKa H DOJIHOMO'IHOrO
MHHHCTpa Ascrpo-BeHrpHH B liyxapecre, 6apoHa 3pHCTa
cl>oH Maupa, o npn6hITHH s PyMbIHHJO 6enbrniicKoro reHe
pana AHpn-AneKceca lipnanbMOHTa.

70

Hora HHcl>OpMaUHOHHOro 6iopo MHHHCTCpcTBa HHOCTpaH
HblX .aen Ascrpo-BeHrpBH o MHCCHH 6enbrHACKoro reHe
pana AHpn-AneKCHca lipHanbMOHTa s PyMbIHHH.

71

Coo6meHHC o palpemeHHH, BblJlaHHOM Mnxanny lior11Hy,
KaDHTaH 1 nonKa HH)l(CHCPHblX BOACK, Ha BblC3Jl B ; BeHY
Jlnll DOCClllCHHR MC)l(JlYH8POJlHOA BblCTaBKH JJICKTpoo6opy
.!IOB8HHR H npH6opos.
TenerpaMMa, co.aep)l(awa11 l.IHPKYJIRpHblA npHKa3 npe.ace
.llaTCJJJI Cosera MHHHCTpOB H BOCHHOro MHHHCTpa, HoHa
K. lipJTHaHy, yeJ.!IHbIM npe«i>eKTaM npnHRTb Heo6xOJlHMbie
MCpbl BBHJlY nocrpoAKH y'le6HblX DOMCW.CHHA JlJlll HOB06paHl.ICB reppnropnanbHblX BOACK.

LloKna.a npe.ace.aarenR Cosera MHHHcrpos n soeHHoro
MHHHCTpa, HoHa K. lipJTHaHy, npH KOTOPOM npe.acraB
:111eTCR Ha yrsep)l(JlCHHe Koponio PyMbIHHH, Kapny I, JlCKpeT
06 OCB060)1(JlCHHH OT JlOn)l(HOCTH Ha'l&nbHHK8 reHCp&nbHOrO
ll1Ta6a, reHepana Wrecl>aHa ll>JJIKORHy.
LleKpeT 06 ocso60)l(JlCHHH reuepana Wrecl>aHa Cl>JJIKORHY
OT JlOnlKHOCTB Ha'l&nbHHKa reHepanbHOrO mra6a.
LleKpeT 06 YTBCp)l(JlCHHH C03JlaHBR B liyxapecre BOCHHOA
aJlMHHHCTpaTHBHO·X03RACTBCHHOA lllKOJibl, a T8K)l(C COOT·
BCTCTBYJOW.Cro DOJIO)l(CHHR.
LloKna.a npe.ace.aaTCJIR Cosera MHHHCTPOB H BOCHHOro
MHHHCTpa, HoHa K. lipJTHaey, npH KOTOPOM npe.!ICTaB
JlllCTCll Ha yrsep)l(JlCHHe Koponio PyMbIHHH, Kapny I, .ae
Kper o C03Jl8HHH BOCHHOA aJlMHHHCTpaTHBHO-XOJRACTBCH
HOA lllKOnbI, a T8K)l(C COOTBCTCTBYIOlllCC nonO)l(CHHe.
LloHCCCHHC MHHBCTpa-pe3HJlCHT8 PyMblHHH B lipJOCCeJie ,
T. K. BJKJpecxy, Ha HMR Kopon11 · PyMbIHHH, Kapna I, o
npH'IHH8X H DOCJICJlCTBHllX ysonbHCHHR B lanac 6eJibrHA
CKOro reHepana AHpe-Anexceca lipnanbMOHTa.
LloHCCCHHe 'lpe3Bbl'laAHoro DOCJl8HHHKa H DOJIHOMO'IHOro
MHHHCTpa PyMblHHH B PHMC, HoHa liJJIJ'laHy. Ha HMR
KOPOJill PyMblHHH, Kapna I, o TOM KaK HCKOTOpblC BCJIHKHC
.aep)l(8Bbl paccMaTpHBaJOT DOJIHTH'ICCKYJO H BOCHffYIO opHeH
T8llBJO PyMbIHHH s Espone.
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73 ·
74
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88;

·57

27 U/01/Jl 1881 z.,
Iiyxapecm.

.[{oHeceHHe COBCTHHKa aacrpo-BeHrepcKOli: JIHnJIOMaTH'leCKOli: MHCCHH a 6yxapecre, 6apoHa M. ct>oH 3an&u6epra,
MHHHCTPY HMneparopcKOfO llBOpa H HHOCTpaHHblX .lICJI
Aacrpo-BeHrpHH, rpact>y rycraay ct>oH KaJIHOKH, o CTPOH
TCJibCTBe o6opOHHTCJibHblX coopylKeHHli: Ha noJICTynax K
6yxapecTy H o neperoaopax MClK.lIY PYMblHCKHM npaBHTCJlbCTBOM H cl>HPMOH Kpynn, a TaKlKe llPYrHMH JarpaHH'IHblMH
Toproa&IMH .lIOMaMH, Ha npeJIMeT nocraBKH opyJIHii JIJIR
apMHH.

90

58

31 U/01/Jl 1883 z.,
RCCbl.

0THOWCHHe 1 3 nexoTHOfO TeppHTOpHaJibHOfO nOJIKa Ha
HMR npecl>eKTa RCCKOfO yeJJia no aonpocy BOHHCKOli: nO.ll
fOTOBKH rpalKJiaHCKOfO HaCeJieHHR.

92

59

2 aBzycma 1883 z.
[liyxapecmj.

Ony6JIHKOBaHHoe peweHHe BoeHHoro MHHHCTepcraa 06
yraeplKJICHHH noeJl!KH B AHrnHJO noJIKOBHHKa HHKOJiaR
.[{HMHTpecKy-MaiiKaH, c UCJiblO npHeMKH .lIBYX KaTepoa,
npeJIHaJHa'leHHblX .ll!IR PYMblHCKOfO BOCHHOfO ct>noTa.

93

60

4 aBzycma 1883 z.,
Iiyxapecm.

.[{OKJia.ll reHepa!IbHOH HHCneKUHH rpalKJiaHCKOH raapJIHH,
HanpaBJICHHblli: B MHHHCTepCTBO BHYTPCHHHX .lICJI, o Hey
nrraTe KBaprarrbHOfO BJHOCa HCKOTOpbIMH ropoJiaMH.

93

5 aBzycma 1883 z .
[Iiyxapecmj .

Ony6JIHKOBaHHoe peweHHe BoeHHOro MHHHcrepcraa 06
yraeplKl!CHHH noeJJIKH KopnycHoro apa'la JaxapHR IleTpecKy,
Ha'laJibHHKa caHHTapHoro OT.lICJia apMHH, B lieprrHH H rJiaBHOfO ct>apMaueara rocnHTaJibHOli: CJiylK6bI, .[{HMHTPHR HH
KOJICCKy, B BeHy, llJIR noceweHHR nepBbIM-BbICTaBKH .lIOCTH
lKCHHii B o6JiaCTH fHfHCHbl H BTOPblM-anTeKapbCKOH Bbl
CTaBKH, c UC!Ib!O .lIOKYMCHTaUHH no cneuHaJibHOCTH.

95

62

12 aBzycma 1883 z.,
CUHaJI.

0THOWCHHe, HanpaBJICHHOe 'IPCJBbI'laHHbIM OOCJiaHHHKOM
H nOJIHOMO'IHbIM MHHHCTpOM «l>paHUHH B 6yxapecre, 6apoHOM MaKCHMHJI&eHoM-HanoneoHOM Jie P�rnr, MHHHCTPY
HHOCTpaHH&Ix JICJI PyM&IHHH, .[{HMHTPHJO A. CTYPJIJa, no
aonpocy npucyTCTBHR HeKorop&1x pyM&IHCKHX oct>nuepoa Ha
MaHeapax ct>paHuyJCKOli: apMHH, a aarycre-ceHTR6pe 1 883 r.

95

· 63

13 aBzycma 1883 z.,
CUHQ.'l.

.[{oHeceHHe cl>paHUYJCKOfO 'lpe3BbI'laiiHOfO nocJiaHHHICa H
nOJIHOMO'IHOfO MHHHCTpa B 6yxapecre, 6apoHa MaKCHMH
JI&eHa-HanoneoHa .lIC PHHf, MHHHCTpy HHOCTpaHHblX .lICJI
«l>paHUHH, I10JI10-ApMaHJIY lllaneMeJib-JlaKypy, o BOeHHO
nOJIHTH'ICCKOM JHa'leHHH CTPOHTCJibCTBa o6opOHHTCJibHblX
coopylKeHHli: u PyMbIHHH, a TaKlKe o JaHHTepecoaaHHOCTH
H OTHOWCHHH HCKOTOpblX BCJIHKHX JieplKaB K nOJIHTHKe
pyM&IHCKoro npaaureJI&CTBa no yKpenrreHHJO 06opoHocnoco6HocTH CTpaHbl.

96

fIHCbMO PYMbIHCKOfO 'lpeJBbl'lali:HOfO nocJiaHHHKa H norr
HOMO'IHOfO MHHHCTpa B liepJIHHe, .[{lKOP.lllKC B&!pHaB-JlHTRHY,
MHHHCTPY
HHOCTpaHHblX JieJI
PyMbIHHH,
.[{HMHTPHIO
A. CTypJIJa, coJieplKawee caeJieHHR o noJHIJHH repMaHcKoro
npaBHTCJibCTBa no OTHOWCHHIO K noJIHTH'ICCKOH H BOCHHOli:
opueHTaUHH PyMbIHHH.

101

OrHoweHHe, HanpaaneHHoe npecl>eKrypoii yeJJia HRMU B
M HHHCTepcTBO BHYTPCHHHX .lICJI, Ha npel!MCT noJiy'leHHR
opylKHR, Heo6xOJIHMOfO .lIJIR BOHHCKOli: nO.llfOTOBKH lKHTe
Jieli: cena .[{OKHR.

104

·61

·64

· 65

-66

14 aBzycma 1883 z.,
fiep.1UH.

20 aBzycma 1883 z.
[IlRmpa-HRMl/}.

22 aBzycma 1883 z.,
/iyxapecm.

0THOWCHHe, HanpaBJICHHOe 'lpeJBbI'lali:HbIM nocJiaHHHKOM
H nOJIHOMO'IHblM MHHHCTPOM l1TaJIHH B 6yxapecre, rpact>oM
JlyH.lllKH TopHHeJIJIH, MHHHCTPY HHOCTpaHHbIX Jierr PyMbIHHH,
.[{HMHTPHJO A. CTypl!Ja, c npocb6oli: yKaJaT& HMR u BOHH-
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CKoe Jsam1e neyx PYMblHCKHX ocl>Ruepoe, BblllCJlCHHbJX )'.IJlJI
npecyTCTBHJI Ha MaHespax HTaJlbJIHCKOH apMHH.

105·

67

23 a6i'ycma 1883 z.,
Eyxapecm.

3anHCKa, HanpaBJJCHHaJI MHHHCTepcTBOM BHyTpeHHHX llCJl
s npe<J>eKTYPY yeJ)'.la B&m'la, c Tpe6osaHHeM npenycMoTpeT&
llCHClKHblC cpellCTBa Ha nocTpOAKy KaJapM )'.IJlJI neXOTHbIX
H KasanepHHCKHX TeppHTOpHaJlbHbIX 'faCTC H.

106

68

27 aBzycma 1883 z.,
Eep.111H.

TenerpaMMa pyM&IHCKOro 'lpeJBbl'faiiHoro nocnaHHHKa H
no.TJHOMO'fHOTO MHHHCTpa B l>epJJHHe, .[{lKOPlllKC Bb1pHaB
JlHTJ1Hy, Ha HMJI MHHHCTpa HHOCTpaHHblX llCJl PyMblHHH,
.[{HMHTPHR A. CTyp.uJa, e KOTopoii coo6waeTc11 o noroso
peHHOCTH HaC'fCT BCTpe'IH MelK.ny l>pJTHaHy H DHCMapKOM,
BBlI.nY o6cylK.nCHHll BOJMOlKHOCTH noJJHTH'ICCKOro c6JJH
lKCHHll PyMblHHH c ABCTpo-BeHrpHeH H repMaHHeA:.

107

69

5 ceHm.'l6p.'l 1883 z.,
BeHa.

Il»CbMO pyM&IHCKoro 'lpeJBbI'faiiHoro nocnaHHHKa H nonHo
MO'IHoro MHHHCTpa e BeHe, IleTpe II. Kapn, MHHHCTPY
HHOCTpaHHbIX nen PyM&IHHH, .[{HMHTpmo A. CTypnJa,
conepJKawee OUCHKY MClKllYHaponHoro TIOJlOlKCHHll, a TaKlKe
HCKOTop&1e coo6palKeHHll no sonpocy .nan&HeiiweA noJJHTH
'feCKOH H BOCHHOH OpHeHTaUHH PyMblHHH.

108

70

6 ceH111.'!6p.'l 1883 z.,
I'a.IGl/b.

.[{oHeceHHe cl>paHUYJCKOTO KOHCyJJa
B ropo)'.le ranau&,
racTOHa BHeTa, MHHHCTpy HHOCTpaHHbIX .neJJ IJ>paHUHH,
Ilomo-ApMaHllY IllaneMeJJ&-JlaKypy, coneplKawee coo6pa
lKCHHJI o 6oecnoco6HOCTH pyMblHCKOH apMHH H rnaBHbIM
o6pa30M BOCHHOro cl>noTa.

1 10

71

6 ceHm.'16p.'1 1883 i'.,
Ilapu:HC.

3anHcKa, HanpaBJJCHHall BoeHHblM MHHHCTepCTBOM «l>paH
UHH B PYMblHCKyJO MHCCHJO B IlapHlKe, 06 yTseplK.neHHH
noceweHHll nonKOBHHKOM PYMblHCKoii apMHH AneKcaH.npoM
T3JIJ1, CTPOHTCJlbHbJX MaCTepCKHX cl>paHUyJCKOH apTHJJJJepHH
e ropo.!le Tap6ec.

1 14

72

7 ceHm.'16p.'l 1883 z.,

IlpHKaJ KOMaH.UOBaHHJI 2 apMCHCKOro Kopnyca o npose
neHHH BOHCKaMH Kopnyca MaHeBpOB B OKT116pe 1 883 r.

1 15

Iluc&Mo npencenaTeJJJI CoseTa MHHHCTpoe PyM&IHHH,
11.oHa K . l>p:nHaHy, B KOTOPOM OH OCBCllOMJll!CT PYMblHCKoro
MHHHCTpa HHOCTpaHHbIX .!ICJJ, .[{HMHTPHJI A. CTyp.11J a, o
neperosopax B rawTaAHe C KaHUJJCpOM repMaHHH, KHllJCM
OTTO cl>oH DHCMapKOM H c MHHHCTPOM HMnepaTOPCKOrO
nsopa H HHOCTpaHHblX )'.ICJl AscTpo-BeHrpHH, rpacl>oM
ryCTaBOM cl>oH KaJJHOKH, B CBll3H c npHCOC)'.IHHCHHCM PyMbl
HHH K TpoiicTBeHHOMy CmoJy.

120

0THOWeHHC co CTOpOHbl ynpasJJeHHJI 6yxapeCTCKOro apMeA:
CKoro apceHaJJa, HanpasneHHOe B BoeHHOe MHHHCTepCTBO,
no nosony HC06XO)'.IHMOCTH yCKOPCHHll pa6oT no paCWH
peHHIO apceHana.

121

OcsenoMHTCJlbHa11 JanHCKa npeJHllCHTCKoro
BoeHHoro MHHHCTepcTsa AscTpo-BeHrpHH o
POCCHH JlOWa.neA: )'.IJlll pyMbIHCKOH apMHH.

1 22

Eyxapecm.

Z.,

73

7 CeH/11.'IOp.'l 1883
I'ammauH.

74

16 ceHm.'16p.'l 1883 z.
[Eyxapecm) .

75

21 CeH/11.'IOp.'l 1883
Be11a.

76

25 ceHm.'!6p.'l 1883 z., JanHCKa BoeHHOTO MHHHCTCpcTBa Ha'faJlbHHKY reHepaJJb·
liyxapecm.
Horo WTa6a, reHepany 3paKJJHIO ApHOHy, c yKaJaHHeM

77

Z.,

27 ceHm.'!6p.'l 1883 z.
[Eyxapecm).

oTneneHHJI
JaKYnKe e

opraHHJOBaTp WKOJJY no TIO./l[OTOBKe ocl>Huepos, npenHaJ
Ha'leHHblX llJlJI WTa6HOH CJJylK6bI , c Y'fCTOM Ha'fana JaHl!THH
c I -ro Ho116pJ1 1883 r.

124

IlpOTOKOJl JacenaHHJI cosewaTCJlbHOro KOMHTCTa reHepanb
Horo wrn6a 06 yTBePlKllCHHH y'fe6Horo nnaHa WKOJJbI no
nonroTOBKe ocl>Huepos, npe)'.IHaJHa'ICHHblX llJlJI WTa6HoA:
CJJylK6bI.

125·

LI
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78

30 ceHmJ16pJ1 1883
Eyxapecm.

79

[CeHm!16p& 1883
Eyxapecm ?]

. so

} OKm!16p!I 1883
Eyxapecm.

81

9 OKmJ16p!1 }883
BeHa.

z.,
z.,

Z.,

:82

10 OKm!16p!I 1883
Eyxapecm.

-83

lJ OKm!16p!I 1883
Eyxapecm.

, g4

13 ceHmJ16pJ1 1883
[Eyxapecm}.

- 85

}9 OKmJ16p!1 1883
[Eyxapecm].

22 OKm!16p!I 1883
Eyxapecm.

.57

27 OKmJ16p!1 1883
I'a11aqb.

.ss

30 OKm.'16p!1 1883
BeHa.

.89

1 H0!16p!I 1883
I'a11aq&.

·90

5 H0!16pll 1883
Oaecca.

z .,

z .,

z .,

z.,

Z.,

z.

Z.

z.,

Z.,

Z.,

IlpuKaJ BoeHHoro MHHHCTepcrsa Ha'laribHHKY WTa6a HIDKe
HepHb!X BOACK npHCTYDHTb K BbinOJIHeHHIO pa6oT no pacWH
peHHIO 6yxapecTCKoro apMeAcKoro apceHarra.

126

IlpoeKT .!leKpeTa o COJ.!laHHH H opraHHJaU:HH WKOJibI no
nO.!lfOTOBKe o4>Hu:epos, npe.!lHaJHa'leHHbIX .!lJlll WTa6HoA
crryllC6b1.

127

U:HPKYJillpHblA npHI<:aJ MHHHCTepcrsa BHyTpeHHHX .!leJI
ropo.!lCKHM ynpasaM npHHllTb Mepbl no nOCTpoRKe KaJapM
.!lJlll 'laCTeA TeppHTOpHaribHOA apTHJIJiepHH (npOTHBOnOllCap
HOA oxpaHbI).

1 28

,[{OKJia.!lHall JanHCKa HHcPOpMaU:HOHHOro 6iopo MHHHCTep
CTBa HHOCTpaHHbIX .!leJI ABCTpo-BeHrpHH COOTBeTCTBYIOIUe
MY MHHHCTpy, npH KOTopoA npHrraraeTCJI KOnli:ll .!lOHeceHWI
Y'feTHOrO OT.!lerreHHJI BoeHHOro MHHHCTepcTBa ABCTpo
BeHrpHH o HeKOTOPbIX opraHHJaUHOHHbIX MeponpHJITHJIX,
npoBe.!leHHbIX s pyMbIHCKOH apMHH, B Te'leHue 1 882 ro.Ila.

129

0THOWeHHe, HanpasrreHHOe BoeHHblM MHHHCTepcTBOM B
MHHHCTepcTBO BHyTpeHHHX .!leJI, no sonpocy o6ecne'leHHll
He06X0.!1HMblX ycrrOBHH .!lJIJI paJMew:eHHJI 6aTapeA TeppHTO
pHaribHOH apTHJIJiepHH (npOTHBonollCapHOH oxpaHbl) B
ropo.!le PoMaH.

131

,[{oHeceHHe cl>paHUyJcKoro 11peJeb111aAHoro nocrraHHHKa H
noJIHOMO'IHOro MHHHCTpa B 6yxapecTe, 6apoHa MaKCHMH
JibeHa-HanorreoHa .!le PHHr, HenpasrreHHOe MHHHCTPY HHO
CTpaHHbIX .!leJI ll>paHUHH, norrio-ApMaH.!lY WaneMeJib
JlaKypy, o HCKOTOpblX acneKTaX HeATpaJibHOH BOCHHOH
nOJIHTHKH, IIPOBO.!lHMO H PyMblHHeA.

1 32

3anHCKa, HanpaerreHHall reHepanbHbIM HHCneKTopoM apTHJI
rrepuu, reHeparroM 3paKJIHeM ApHOHOM, Ha'laJibHHKY wTa6a
HHllCeHepHblX BOiiCK, nOJIKOBHHKY ]aMcPHPY reoprny, CO
.!lepllCaW:all pacnpe.!lerreHHe noMew:eHHH J.!laHHJI, npe.!lHaJHa
'leHHoro .!lJlll lliKOJibI ocl>uu:epoe WTa6HOA CJiyllC6bI.

1 34

Coo6w:eHHe o HaJHa'leHHH, 1 6-ro OKTJ16pll 1 883 r., 6pHra.!l
Horo reHepana WTecl>aHa ll>JJIKOJIHY Ha .!lOJillCHOCTb Ha'larib·
HHKa reHeparibHOro IIITa6a pyMhlHCKOH apMHH.

135

0THOWeHHe, HanpaBJieHHOC reHepaJibHOA HHCneKUHeil: rpallC
.!laHCKOA rsap.!lHH B MHHHCTepcTBO BH)'TpeHHHX .!leJI , c
npocb6oA BKJIIO'IHTb B ropO.!lCKHe 6IOAJKeTbI Ha 1 894 fO.!l
.!leHellCHble Cpe.!lCTBa Ha CO.!lepllCaHHe rpallC.!laHCKOA rsap.!lHR.

136

J:(OHeceHHC cl>paHeyJCKOfO KOHCyJia B ropO.!le ranaUb,
raCTOHa BHeTa, MHHHCTpy HHOCTpaHHblX .!leJI ll>paHUHH,
norrio-ApMaH.!lY WarreMerr&-JlaKypy, o MaHeepax PYMbIH
CKHX BOACK B paAoHe 6ap60Wb.

1 37

CeKpeTHbIA coioJH&rA .!lOrosop, JaICJI10'leHH&1A MelK.!ly
PyM&IHHeil: H AecTpo-BeHrpHeH: (JKJeMnrrllp pyMbIHCKOH
CTOpOHbI).

138

J:(oHeceHHe cl>paHeyJCKOrO KOHCyrra B ropO.!le ranall:b,
raCTOHa BHeTa, MHHHCTpy HHOCTpaHHbIX .!leJI ll>paHU:HH,
norrio-ApMaH.!lY WaneMeJI&-JlaKYPY' o nocTasKax, co
CTopoHbI AHrnHH, opyllCHll .!lJIJI pyMbIHCKOli apMHH .

14-0

J:(oHeceHHe aBCTpo-seHrepcKoro reHepanbHoro KOHcyrra s
0.!lecce , KaBariepa K. ITpuHcura cl>oH XepBa.llbTa, MHHHCTPY
HMnepaTOpcKoro .!lBOpa H HHOCTpaHHbIX .!leJI ABCTpo
BeHCpHH, rpacl>y ryCTaey cPOH KarrHOKH, o JaKYIIKe B POCCHH
rroma.!leA .!lJill pyMhlHCKOA apMHH.

141
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z.,

91

9 H0116p11 188.3
llapu:HC.

92

12 H0!16p.'I 188.3
Bena.

93

16 H0!16p!I 188.3
Bena.

94

18 H0116p11 188.3
.Dyxapecm.

95

29 H0!16p!I 188.3
CUHQJI.
.30 HOR6p!I 188.3
.Dyxapecm.

96

Z.,

z.,

z.,

Z.,
Z.,

z.

97

3 OeKa6p11 1883
[.Dyxapecm].

98

12 OeKa6p11 1883
.Dyxapecm.

99

13 OeKa6p.'I 188.3
[.Dyxapecm ?].

100

13 OeKa6p11 1883
[.Dyxapecm ?].

101

14 OeKa6p11 1883
CUHQJI.

102

14 OeKa6p11 188.3
Cuna11.

103

15 OeKa6p11 1883
[.Dyxapecm}.

104

z .,

z.

z.

z.,

z.,
z.

[1883, .Dyxapecm].

3anHCKa, HanpasneHHaH 4'paHU)'3CKHM MHHHCTepcTBOM
MOpCKoro «11n0Ta H KOJIOHHii B PYMblHCK}'IO MHCCHIO B
IlapHlKe, o D.OnycKe neiiTeHaHTa pyMbJHCKOii apMHH, Hu
KOJiaH YpJIJWIHy, B HHlKeHepHO-MOpcK)'IO cneUHaJibH)'IO
BOCHHYIO WKOJiy.

142

CeKpeTHblil D.Oroeop o npucoeD.HHCHHH repMaHHH K IlOJIB
TH'ICCKOMY H BOCHHOMY COI03Y MelKD.y PyMblHHeii H AecrpoBeHrpHeii (JKJeMnJIHP pyMbIHCKoii CTOpOHbI).

143

CBOD.Ka CBeD.eHH ii o BOCHHOii o6CTaHOBKe B PyMblHHH,
COCTaBJICHHaH HH«llopMaUHOHHblM 6iopo MHHHCTepcTsa
HHOCTpaHHblX D.eJI AecTpO-BeHrpHH, Ha OCHOBe ll,OKJiaD,a
y'leTHoro OTD.eneHHH BoeHHoro MHHHCTepcTea AscrpoBeHrpHH, OT 12-ro HOH6pH 1 883 r.

148 .

3anHCKa MHHHCTepcTBa BH)'TpeHHHX D.CJI, HanpaeneHHaH B
npe«lleKTYPY yeJD.a .[{OJilK, 06 OTBCTCTBCHHOCTH yeJD.HblX
opraHoe Ja o6ecne'leHHe npoeeD,eHHH npH3bIBa Hoeo6paHues.

150

3aKOH o npH3bIBe Ha BOCHHYIO CJiylK6y KOHTHHreHTa 1 884
roD,a.

151

0THOWCHHe, HanpasJieHHOe BoeHHblM MHHHCTepCTBOM B
MHHHCTepCTBO BHYTPCHHHX D,eJI no sonpocy o6ecne'leHHH
He06XOD.HMblX noMeIUeHHil: ll,JIH TeppHTOpHaJibHOil: apnrnJiepHH (npOTHBOnOlKapHoil: oxpaHbl).

152

IlpemucaHHe MHHHCTepcTea BH)'TpeHHHX D.CJI MJpaM ropoD.OB PoMaH, 6aK3Y, 6b1pnaD., 6y33y, )llKypD.lKy, IlHTeWTb H
TypHy-CeeepHH BKJIIO'IHTb B 610D.lKCT Ha 1 884 roll, Heo6XOD.HMble D,eHelKHble cpeD,CTBa Ha nocTpOiiKy Ka3apM ll,JIH
TeppHTOpHaJibHOH apTHJIJiepHH (npoTHBOilOlKapHoii oxpaHbl).

1 54

.[{oHeceHHe ceKpeTapH 4'paHUy3CKOil: MHCCHH B l>yxapecre,
rpa«lla lllapns D.e ,[{Hc6ax, npeD.ceD.aTenio Cosen MHHHcTpoe H MHHHCTPY HHOCTpallHblX D.CJI ct>paHUHH, )i(IQJ]IO
ct>eppH, 06 o6opOHHTCJlbHblX coopylKeHHHX, BOJBOD,HMbDt
B PyMblHHH.

1 55

,[{OKJiall, BOCHHOro MHHHCTpa, lfoHa K. IJpJTHaHy, KOPOJIIO
PyMbIHHH, Kapny I, npu KOTopoM npeD,cTaBJIHeTCH Ha yTeep
lKD.eHne Ja'IHCJieHHe s pyMhIHCJCYIO apMHJO neiiTeHaHTa
,[{HMHTPHH PylKa HJ aeCTpo-seHrepcKoii apMHH.

1 57

.[{OKJiaD. BOCHHOro MHHRCTpa, MoHa K. l>pJTHaHy, KOPOJIJO
PyMbIHHH, Kapny I, npu KOTopoM npeD.CTaenseTCH Ha yT
eeplKD.eHHe D,eKpeT o C03ll,3HHH epeMeHHOii WKOJlbl D,JlH
o6y'leHHH KaeanepHiiCKHX MJlaD,WBX JieiiTeHaHTOB H neA
TeHaHTOB.

158

,[{eKpeT o Ja'IHCJICHHH B pyMb!HCK}'JO apMHJO, c TeM lKe
BOHHCKHM JBaHHeM, H o HaJHa'leHHH B 6 neXOTHblil: nOJIK,
neATeHaHTa .[{HMHTPHH PylKa HJ aecTpo-seHrepcKoil: apMHH.

1 59

,[{expeT o COJD,aHHH epeMeHHOil: WKOJlbl ll,JIH o6y'ICHHH
xaeanepHiiCKHX MJia)J,llJH X JieiiTeHaHTOB H neiiTeHaHTOB.

159 ·

Ony6JIHKOBaHHOe pemeHHe MHHHCTpa o COCTase KOMHCCHH
li.Jiii npHeMKH soopylKeHHH, JaxaJaHHoro BoeBHbIM MHHHcTepcTsoM Ha aBCTpHiiCKOil 4'a6pHKe illn iip.

1 611

OneTHhiii D.OKJiaD. reHepaJibHoro HHcnexTopa apTHnnepHH,
reHepana 3paxJIHH ApHoHa, o cTaD.HH H nepcneKTHsax
npHMCHCHHll JaKOHa no opraHH33UHH H pa6oTe mTa6HoA
cnylK6b1, OT 6-ro Mapn 1 883 r.

1 61 1
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·

.t05

[1883 z.?J .

TirraH BOCHHb!X .!lCHCTBH ii, COCTasrreHHbl ii cornaCHO 3a
Mb!CJIY AKceHTe Ceeepa, no oceo6olK.!leHHIO TpaHCHJibBaHHH
H3 no.!l aecTpo-seHrepcKoro rocno.!lCTBa.

1 70

106

12 JIH60pll 1884 z.
[Gyxapecmj.

0THOWCHHe WTa6a HHlKeHepHbIX BOiiCK no sonpocy CTPOH
TCJlbCTBa KaJapM .!IJIR TeppHTOpHaJibHOii apTHJIJiepHH (npoTHBonolKapttoii: oxpaHbI).

1 77

107

12 JIH60p!! 1884 z.
[Gyxapecm_:.

Ony6mtKOBaHHOe peweHHe MHHHCTpa o Bb!CJ.!le BO <l>paHIJHIO
rrrasttoro KOHTporrepa .LllKOPLllKC TaMapa, nOMOWHHKa
HHTCH.!laHTa .[lHMHTPHR Xa.!llKHCCKY H .!lCJIOilPOH3BO.!IHTCJIR
II-ro Krracca ArreKcaH.!lpa Teo.!loposH'ta, c uerrb!O HJy'leHHR
opraHHJa[JHH a.!IMHHHCTpaTHBHblX crrylK6 lj>paHuyJCKOH
apMHH.

1 77

.J.08

J7 JIH60p!! 1884
Gyxapecm.
23 JIH60p.'1 1884
Gyxapecm.

TIO.'lOlKCHHe 06 opraHHJa[JHH H nopR.!lKC pa60Tbl WTa6HOH
C,'lylK6bI.

1 77

.[lotteceHue aecTpo-eeHrepcKoro nocrraHHHKa H norrHOMO'lHoro MHHHCTpa B 6yxapecTe, 6apoHa 3pHCTa lj>OH MaHpa,
MHHHCTPY HMnepaTOPCKOro .!lBOpa H HHOCTpaHHblX .!leJI
AscTpo-BettrpHH, rpalj>y rycney lj>OH KarrHOKH, o JaKynKe
e PoccHH rrowa.!leii .!IJIR pyMbIHCKoii: apMHH.

1 82

0THOWeHHe retteparrbHOfO WTa6a, B KOTOPOM coo6waeTCR
B BoeHHOe MHHHCTepCTBO THn Tonorpalj>H'!eCKOii KapTbl,
npHHRTbiii: .!IJIR pyMbIHCKoii: apMHH.

185

TIHCbMO aecTpo-eettrepcKoro 'lpeJsbI'laiiHoro nocrraHHHKa
H nOJIHOMO'IHOfO MHHHCTpa B 6yxapecTe, 6apotta 3pHCTa
lj>oH MaHpa, MHHHCTPY HMnepaTOPCKOro .!lBOpa H HHOCTpaHHblX ,aerr AeCTpo-BeHrpHH, rpalj>y rycney lj>oH KarrHOKH,
o XO.!laTai'icTee, soJ6ylK.!leHHOM nepe.!l pyMbIHCKHMH srrac
CTRMH, .!IJIR Y.!13JICHHR KapT «BeJIHKOii: .LlaKHH» H3 Ka6HHeTa
KOMaH.!IHpa 2 apMeiicKoro KOpnyca H H3 6yxapeCTCKOf0
Olj>HuepcKoro co6paHHR.

1 86

187

109

JlQ

28 JIH60p!l 1884
Gyxapecm.

111

20 ifjeBpa.1.'l

Z.,
Z.,

Z.,

1884 z.,

Gyxapecm.

Jl2

21 ifjeBpa.1.'l 1884 z.,
Gyxapecm.

3aKOH o npe.!lOCTaerreHHH BoeHHOMY MHHHCTepCTBY .!lOnorr
HHTCJlbHO[O Kpe.!IHTa, B pa3Mepe 258 OOO rreii, Ha noKpb!THe
paCXO.!IOB, CBRJaHHbIX c npH3bIBOM HOB06paHuee TeppHTOpHailbHOii: neXOTbl KOHTHHreHTa 1884 ro.aa.

113

24 (/je6p0.1.'l 1883 z.,
GomoiuaHb.

111 4

6 Mapma 1884 z.,

OTHOWCHHe KOMaH.!IHpa neXOTHOH .!IHBH3HH Ha H M R MJpa
ropo.!la 6oTowaHb 06 ycTynKe y'laCTKa MeCTHOCTH, He
o6XO.!IHMOf0 .!IJIR nocTpOiiKH KaJapM 8 apTH.'lilepHii:CKOfO
IlOJIKa.
0THOWCHHe, HanpaerreHHOe KOM3HJIHPOM 4 nexoTHOfO norrKa
MJPY ropoJia TIHTeWTb, no sonpocy o6ecne'leHHR tteo6XOJIHMbIX ycrrosHii: JIJIR paJMeweHHR ttoeo6paHues.

188

llumeiumb.

188

115

8 Mapma 1884 z.,
Gyxapecm.

TipHKa3 Ha'!aJibHHKa rettepaJibHOfO WTa6a Ha'laJibHHKaM
WTa6os apMeii:CKHX Kopnycoe npHCTynHTb K COCTaerreHHIO
KapT pai'iOHOB pacnorrolKeHHR COOTBCTCTBYIOWHX '!aCTeii:
H Coe.!lHHeHHH.

1 89

11 6

12 Mapma 1884 z.,
llumeiumb.

0THOWeHHe, HanpaerreHHOe KOM3H.!lHPOM 2 neXOTHOH
.!IHBH3Hii: MJPY ropoJia TIHTCWTb, c npocb6oi'i npHHRTb
COOTBeTCTBYIOWHe Mepbi BBHJIY o6ecne'leHHR Heo6XOJIHMbIX
ycrroeHi'i pa3MeweHHR, npH3BaHHblX H3 Janaca BOCHHO
crrylKaWHX '!acTeii: rapttHJOHa TIHTeWTb ; e npHJIOlKeHHH
- o6pawettHe K lKHTeJIRM ropoJia.

191

1 17

20 Mapma 1884 z.,
Gyxapecm.

.[leKpeT o COJJiaHHH 0.!lHOfO 6aTaJibOHa TeppHTOpHailbHOii:
neXOTbl H JIBYX 3CKaJipOHOB TeppHTOpHaJibHOii KaearrrrepHH
s .[lo6pyJilKe.

192

J. 1 8

20 Mapma 1884 z.,

.LleKpeT o COJJI3HHH, B COCTaBe 9 H 12 KaearrepHi'iCKRX norrKOB, no 0.!IHOMY HOBOMy JKCKaJipOtty c MecTopacnorrolKe
HHCM e ropoJiax Tb1pry-:>KHy H PbIMHHKy-CJpaT.

193

Gyxapecm.
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119

[23 Mapma 1884
liyxapecm).

120

27 Mapma 1884
liyxapecm.
2 7 Mapma 1884
liyxapecm.
27 Mapma 1884
liyxapecm.

121
122

27 Mapma
[Kpauo6a).

124

28 Mapma 1884
liyxapecm.

126
127

z.,
z.,
z. ,

z.

123

125

z.,

z.,

30 Mapma 1884 z.
[Rccb1).
30 Atapma 1884 z .
[ll11mpa-H'IMI/].
2 anpe.1!1 1884 z.,
liyxapecm.

128

4 anpe.1!1 1884
liyxapecm.

129

5 anpe.1!1 1884
[Jiyxapecm).

z.,

z.

z.

1 30

6 anpe.1!1 1884
[Rccb1).

131

7 anpe.1.'I 1884 r .
[Jiyxapecm).

1 32

12 anpe.1!1
[liyxapecm).

1 33

1 3 anpe.1!1 1884
liyxapecm.

1 34

22 anpe.111 1884
liyxapecm.

135

4 MQJI 1884
[Jiyxapecm).

i!.

z.,

z.,

KpaTKOe H3JJOlKeHHe 6JO.UlKeTa BoeHHOro MHHHCTepcTsa Ha
1884 ro.u.
)leKpeT o peopraHHJaL\HH I-ro nonxa HHJKeHepHblX soncx.

194
1 95

LleKpeT o COJ.UaHHH eme O.UHOH KOHHOH 6aTapeH B 6 apTHJJnepHHCKOM nOJJKy.

195 '

0THOWeHHe, HanpasJJeHHOe BoeHHblM MHHHCTepCTBOM B
MHHHCTepCTBO HHOCTpaHHblX .ueJJ, B KOTOPOM coo6maeTCJI
paJpeweHHe Ha nocemeHHe HeKOTOpbJX pyMblHCKHX soeHHblX y'lpelK.UeHHH xanHTaHOM WTa6HOH CJJylK6bl .uaTCKOH
apMHH Teo.uopoM rH.uMaHOM .ue Po.ue.

1 96

LloKna.u Ha'!aJJbHHKa mTa6a I apMei1cKoro Kopnyca, non
KOBHHKa 0TOHa CaKeJJapHe, Ha'laJJbHHKY reHepaJJbHOrO
wTa6a, reHepany lliTe<j>aHy <l>3JJKOHHy, c npocb6oi1 yTBepLlHTb .ueHelKHble cpe.ucTsa Ha npoeJ.UHble pacxo.ub1 Ha'laJJbHHKOB WTa6os xopnycoe H .UHBH3H H, a TaKJKe Ha COJ.UaHHe
cneuHaJJbHblX 6H6JJHOTeK npH ynoMJIHYTblX COC.UHHeHHJIX.

197

3aKOH o npe,UOCTOBJJeHHH BoeHHOMY MHHHCTepcTBY BHeO
'!epe.uHoro xpe.UHTa s paJMepe 100000 nen, npe.uHaJHa'!eHHoro .un11 soeHHOH .uy6HJJbHH s liyKosue.

198

Be.uoMOCTb 'IHCJJeHHoro cocTaea 7 nexoTHoro nonKa Ja
nepHO.U 1 876- 1 881 rr.

199

Be.uoMOCTb 'IHCJJeHHOro cocTasa 2 xxa.upoHa 8 nonxa
TeppHTOpHaJJbHOH xasaJJepHH Ja nepHO.U 1 876-1884 rr.

200

PeweHHe BoeHHoro MHHHCTepcTsa, onpc.uen11iomee ycJJOBHJI
Ha6opa noJJKOBblX BOCnHTaHHKOB OT.UeJJbHblMH '!aCTJIMH
H nonpaJneneHHJIMH.

201

LleKpeT o npenocTaBJJeHHH BoeHHOMy MHHHCTepCTBY .ueHelKHOH cyMMbl B paJMepe 3 MHJJJJHOHOB JJeH Ha OCHalJleHHe
apMHH soopylKeHHeM H Ha 06ecne11eHHe o6MYHL!HPOBaHHeM.

203 '

0THOWeHHe, HanpasJJeHHOe MHHHCTepCTBOM HHOCTpaHHblX
.aeJJ B BeieHHOe MHHHCTepCTBO, B CBJIJH c yTeeplK,UeHHeM
HTaJJbllHCKHM npaeHTeJJbCTBOM nocemeHBll pyMbIHCKHMB
o<j>HuepaMH, HaXO.UHBWHMHCJI Ha Kypcax BblCmero BOCHHOro
Y'IHJJHIJla B TopHHO, pll3JJH'IHbIX BOCHHblX o6'beKTOB.

203

Be.uoMOCTb 'IHCJJeHHOro cocTaea 4 xxa.upoHa 7 xasanepnHcxoro nonxa Ja nepHO.U 1 88�1884 rr.

204

Ony6JJHKOBaHHblH .uexpeT, s CHJJY xoToporo BoeHHOMY
MHHHCTepCTBY nepe.uaJOTCJI, B ropo.ue lipaHJJe, TPH y'laCTKa
MeCTHOCTH .UJJJI IlOCTpOHKH IlOJJHrOHa H KaJapM .UJJJI TeppHTOpHaJJbHblX BOHCK.

205

·

IlpOTOKOJJ ayKUHOHa, B peJyJJbTaTe KOTOporo HHlKeHepy
M. CHxap.uy oT.uaeTCJI s no.up11.u c Topros npoHJBO.UCTBO
pa6oT no pacwHpeHHIO eoeHHOro apceHana s r. 6yxapecTe.

205

·

3axoH, B CHJJY KOTOporo BbI.UeJJJleTCJI MHHHCTepCTBY BHYT
peHHHX .uen cyMMa s paJMepe 4 001 JJell Ha yoJJaTy .ueHelKHoro .UOBOJJbCTBHJI o<j>HuepaM, y11aCTBOBaBWHM B 6opi.6e
c JnHJOOTHeH B nepHO.U 1 882-1 883 rr.

207

3axoH 06 HJMeHeHHH HeKOTOPblX CTaTeH JaKOHa o IlOJJOlKeHHH o<j>Huepos Janaca, npHHJIToro s anpeJJe 1 880 r.

207

KoHTpaxT, JaKJJ1011eHHhiil MelK.UY BoeHHbIM MHHHCTepcTBOM
H HHJKeHepoM M. Cuxap.uoM Ha npouJeo.ucTso CTPOHTeJJhHhIX pa6oT no pacmHpeHHIO soeHHoro 6yxapecrcxoro apMei1cxoro apceHaJJa.

210·
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136

11 37

1 38
U9

-1

40

J41
J142

9 MOR 1884
[5yxapecm].

12 MQJI 1884
J;yxapecm.

Z .,

28 MOR 1884
[B111p14opoBa].
1 U/OHJI 1884
{ tf>OICIUQHIJ).
4 U/OHJI 1884
5yxapecm.

1144

5 U/OHJI 1884
[5yxapecm].
7 U/OHJI 1884
BeHO.

1146

AoKna.a npe.11ce.11aTen11 CoaCTa MBHBCTpoa B aoeHHoro
MBHBCTpa, HoHa K. 6p:nuall)', opu KOTOPOM npe.11CTaa·

14 MOR 1884 Z.
[TypHy-CetJepuH].
16 MDJI 1884 z.,
J;yxapecm.
25 MOR 1884 Z.,
5yxapecm.

J4J

il.45

Z.

Z.

Z.
Z .,

Z.
Z.,

lJ U/OHJI Z.
[5yxapecm] .

147

{lJ U/OHJI 1884
5yxapecm ?].

.148

12 U/OHJI 1884
BeHD.

:149

16 U/OHJI 1884
5yxapecm.

.150

18 U/OHJI 1884
I'a/laqlJ.

,1 51

21 U/OHJI 1884
[5yxapecm].

_4 52

21 U/OHJI 1884
5yxapecm.

Z.,
Z.,

z.,

z .,

Z.

Z.,

n11CTc11 Ha YTBCPllt.llCHHe Kopomo PyMblHHB, Kapny I, .11eKpeT o6 opraHBlaUBB MBJIBUBOHH&IX 'laCTelt .

211

PemeHBe BoeHHoro MBHHC'fepcrsa o 6 yTeepllt.lleHBB .llCHC)J[·
HI.IX cliOH.1108 .11n11 00.llDHCKB Ha TPB BOCHHblX 1apy6e)J[RblX
�pHana, Ha 1 8 84--- 1 885 rr.

212

Be.110MOCTb 'IHCflCHHOro COCTaaa 3 pOTbl
noJIKa 1a oepuo.11 1 87�1884 rr.

213

17 DCXOTHOfO

AeKpeT o nepeopraHBlaUHH MHJIHU:BOHHblX cliopMHposaHBli:
B OOJIKB, 00.llOOHblC TeppHTOpBanbHLIM DCXOTHblM oonKaM.

214

laKOH o 6 BlMCHCHHH HCKOTOpblX CTaTeli: laKOHa o OPBlLUIC
Ha BOCHll)'IO cnyllC6LI.

215

Be.110MOCTL 'IHCflCHHOro COCTaaa 2 pOTbl
nonKa la nepH0.11 1 877-1884 rr.

218

1 7 OCXOTHoro

Be.llOMOCTL 'IBCflCHHOrO COCTasa 7 apTHnnepHltCKoro noJIKa
5 DCXOTHOli: .llBBBlBB Ja oepuo.11 187�1884 rr.

219

OrHomeHHC, HanpaaneHHOC BoeHHblM MHHHCTCpCTBOM B
MHHBCTCpCTBO HHOCTpaHHblX .11en, no aoopocy peopraHHJaUBB DO)J[apHLIX BOltCK ropo.11a 6yxapCCTa Ha'lanbHBKOM
6epJIHHCKOlt reHepanLHOlt DOllCapHolt cnyllC6bl, MaltopoM
BHTT3.

220

Be.llOMOCTb 'IHCflCHHOro COCTa&a 4 erepcKoro 6aTanbOHa Ja
nepuo.11 1 87�1884 rr.

221

BLIBO.llhl, BLITCKalOWHC Bl .llOHCCCHHll aBCTpO-BCHrepcKoro
aoeHHoro aTTame a 6yxapecTe, o opoTCCTe oct>uu:epoa
PYMLIHCKOlt KaaanepHB H o nepeMCWCHHH 1-ro Kaaanepult·
CKoro oonKa a Ao6py.llllCY.

222

KoHTpaKT, laKnlO'ICHHbilt MCllC.llY BoeHHbIM MHHHCTep
CTBOMH «PyMbIHCKHM OOWCCTBOM CTpOHTenLHbIX H o6wCCT·
BCHHblX pa6oT>>, Ha DOCTpOltKY KaJapMbl pe'IHOlt ctinoTHJIHB
a ropo.11e ranau:h.

223

TexHH'lecme ycnoaH11 Ha npoH1ao.11CTao, yTBCPllC.llCHHbIX
BoeHHLIM MHHHCTepcTBOM pa6oT, npu nocTpoltKe KalapM
pe11Holt clinoTHnHH a ropo.11e ranau:b.

225

Cao.11Ka 1apy6ellCHbIX .110HeceHult o6 o6opoHHTCJlbHbIX coopy
llCCHBlX ropo.!la 6yxapecTa, COCTaBnCHHaR HHcliopMaU:BOH·
l
RLIM 610po MBHBCTCpcTBa HHOCTpaHHLIX .11en ABCTpo-BeHrpBH.

227

OrHomeHHe, HanpaaneHHOC BoeHHLIM MHHHCTCpCTBOM B
MBHHCTCpCTBO HHOCTpaHHblX .11en, c npocL6olt BOJ6y.!IHTb
xo.11aTaltCTBO nepe.11 clipaHu:yJCKHM H HTanLllHCKHM opaBB·
TenhCTBaMH o Bbl.lla'le pa1pemeHB11 neltTeHaHTy KOHCTaH·
TRii)' M3HCCKY 01HaxOMHTbCR c y11e6HLIMB Topoe.llBLIMH
yCTaHOBKaMH a TynoHe B Coeu:uu.

228

AoKna.11 KOMaH.llHPa 3 apMeltcKoro Kopnyca Ha HMR BOCRHoro
MHRBCTpa, o CTpOBTCnbCTBC HOBLIX KaJapM .llflR 'laCTell:
TeppHTOPBa.rILHOli: apTBJ111CpHH.

229

laDHCKa B KOTopolt BoeHHoe MBHHCTCpcTBO coo6maCT
mTa6y HHllCCHCPHbIX BOli:CK 06 yTBCPllC.llCHHB DOCTpoltKB
.llBYX MaCTCpcKHX opu BOCHHOM apceHane B 6yxapecTe.

230

OrHomeHHe, HaopaaneHHoe BoeHHblM MHHHCTCpCTBOM B
MHHHCTCpCTBO HHOCTpaHHLIX .11en, c opocb6olt: BOJ6y.D;BTb
xo.11aTalt:CTBO oepe.11 ae:rJIHltCKBM a.11MBpanTeli:CTBOM ea
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z .,

153

2J U/OHJI 1884
Jiyxapecm.

154

{25 U/OH/f 1884
liyxapecm}.

1 55

JO U/OH/f 1884
CuuaR

1 56

{HIOHIJ 1884
Jiyxapecm}.

157

J U/OA/f 1884
Jiyxapecm.

158

J U/OA!f 1884
Beua.

z .,

Z.,
Z.,

Z.,

Z.

159

5 U/OAR 1884
[JiaK3y}.

160

10 UIOAR 1884
{foAUl/IJ}.

161

15 U/0/1/f 1884
Jiyxapecm.

162

J6 U/OA/f 1884
llapu:w:.

163

26 U/0/1/f 1884
llapu:w:.

164

27 U/OA/f 1884
[Jiyxapecm ?} .

165

27 U/O/llf
Cu/IQJI.

Z.,

Z.,

z.

z.,

Z.,

z.,

Z.

npe,llMCT yraepllt.lleHHR ro.aoeoil: opalCTHlnl Ha 8RrJIHACKOM
BOCHHOM cy.nHe ,llJIR
MJ18.lllileronellTeHaRTa
PJ.nynCCIC)',

230

,L{eICpeT o6 yTeepllt./leHBH eHeo11epe.naoro 1:pemrra , B pa.J·
Mepe 20 OOO neîi:, ea noxpWTHe pacxo.noe eoeHRbIX noneBblx rocOHTaneîi:, Bbl.lleneHHblX ,llJIR OK8JaHHR Me.llHLIHHCKOA
DOMOWH KpecTbRR8M yeJ.llOB Mexe.llHHl.lb H Ilyraa.

231

3aMCTKH 0 6 opraaa1a1.1aa nollCllpaoro xopnyca ropo.na
6yxapecya, nepeOHcaHHble c ropo.ncxoro nnaHa, HBXO.llH B·
merocR e .nene «JJ:eHKmPHcPT 6CTpe4>4>ea.n .llH Cl>ep6eccepyHr
.nec cl>oîi:epnemeeJeHC .nep Keaarnnxea XayDT- YH.ll Pe1a.nea1.1mTa.llT 6yxapecr».

232

,L{expeT o pac«t>opMHpoeaHHH rpalK.naacxoil: reap,!lHH.

233

3anecxa 06 OKOll'laTeni.aoll: CTOHMOCTH CTpOHTenbRblX
pa60T, npoHJBe.lleHHbIX no DO.llPR.llY M. Ca1:ap,!lOM e 6yxa·
pecTCKOM eoeHHOM apceaane.

234

OTHomeHHC, Hanpasneaaoe BoeHHblM MHHHCTepcTBOM B
MHHHCTepCTBO BffYTpeHHHX .llen, no eonpocy CTpOHTeni.crsa
xa1apM .nnR TeppHTopHanbHblx eollcx e ropo.nax 6paHna,
rana1.1i., 6i.1pna.ll , «l>OKW8Hb H l>aKJy.

234

,L{oxna.naaR l8DHCKa HH«l>OpMal.IHOHHOro 6iopo MHHHCTepcTBa
HHOCTPBHHblX .nen ABCTpo-BearpHH B CBRJH c .llOHeceHHeM
y11CTaoro OT.neneHHJI Boeaaoro MHHHCTepcyea ABCTpo
BearpHH o peweHHH PyMblHHH yeenH'IHTb CBOH TeppHTOPH·
ani.ai.ie sollcxa co1.naaHeM 32-x MHnHL1HOHH1>1x nonxoe.

235

JJ:oxna.n KOMaH.llHpa 27 nexOTHOro TeppHTOpHanbHOrO
nonKa KOMaH.llHPY 6 nexoTHOll .llHBHlHH o Heo6xO.llHMOCTH
co1.naTi. noneroa .nnR HHlKeHepaoll H oraeeoll no.nrOToexa.

236

,L{oKna.ll, aanpaeneHHblll 3 apMellcKHM xopnycoM e Boeaaoe
MHHHCTepcTBO, c npoci.6011 OTBeCTH 27 nexOTHOMY DOnKY
Y'laCTOK MeCTHOCTH .nnR JaHRTHll.

237

UapxynRpai.111 npexa1 npe.ace.naTenR CoeeTa Meaecrpoe
H MHHHCTpa BHyTpeHHRX .nen, HoHa K. l>pJTHaay, ye'.J.llHblM
npe«l>eKTaM o cxna.napoeaHHH HMy11.1ecrea, pac«t>opMHposaaai.1x '18CTeîi: rpalK.ll8HCKOil: reap.llH H, B 3.ll8HHRX ropO.llCKHX
ynpae.

237

,L{oaeceaae pyMi.1acxoro 'lpeJew1a îi:aoro nocnaaaexa H
nonHOMO'IHoro MHHHCTpa e IIapelKe, Mexaana Cl>epexH.lle,
MHHHCTpy HHOCTpaHHblx .nen PyM&IHHH, ,L{HMHTPHIO A. CTyp.llJa, o neperoeopax c «l>paauyJCKHM npaeeTeni.cTeoM no
eonpocy npHeMa aexoTopblx xypcaaToe pyM1>1acxoll: MOpcxoil: mxonbl ioar e peMecneaHoe y'lena11.1e ropo.na AalKep
(cf>paHl.IHR).

238

IlRCbMO co CTOPOHbl MHHRCTepCTea HHOCTPBHHblX .nen
Cl>paHl.IHH Ha HMR 'IPClBbl'lail:Horo nocnaHHHKa H nonHO·
MO'IHOro MHHHCTpa PyMblHHH B IlapHlKe, M exaena Cl>epeKH.lle , B KOTOPOM coo611.1aCTCR, 'ITO MopCKOC MHHHCTepCTBO
Cl>paa1.1ee .nano
pupemeaee
ne iheaa HTY
pyMi.1acxoîi:
apMHH KoaCTaHTHHY K. MJaecxy OJHaxoMHTbCR c TynoaO.:KRMH y'le6HblMH TOpDC.llHblMH ycTaHOBK8MH.

239

,L{oxna.n eoeaaoro MHHHCTpa, reaepana IIITe«t>aaa Cl>JnxoRHy,
xoponio PyM&IHHH, Kapny I, c npe.nnolKeHHeM, 'IT06i.1
TeppHTOpHanbHbl îi:
xaeaJiepeli:CKHil:
nonx
DOCTORHHOrO
COCTaea HMCHOB8JICJI 3-M PoDIHOpcKHM nonKOM.

240

,L{expey o nepeHMeaoeaHHH TeppeTopeani.aoro xaeaJiepaîi:cxoro nonKa nOCTOJIHHoro cocTaea e 3 PomeopcKHil: nonx.

240
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1 66

27 UIO.l.'l 1884
[5yxapecm ?].

1 67

2 aezycma 1884
Hccb1.

z.,
·

z.,

)lOKJJa)l reHepaJJbHOro HHCneKTOpa apTHJJJJepHH, reHepaJJa
3paKJiHll ApHOHa, HanpasJJeHHblit B BoeHHOe MHHHCTep
CTBO, o HecOOTBeTCTBYJOWeM COCTOllHHH noMeweHHR . no
)[(apHblX 6aTapeR, c npe)IJJO)[(eHHeM HaJJ O)[(HTb BlblCKaHHll
Ha BHHOBHHKOB.

241

TipoTOKOJJ, npe)ICTaBJJeHHblR BoeHHOMY MHHHCTepcTBy, c
npe:11JJO)[(eHHeM BhmaTh nOJllCOBHHKY AHTOHy KocTnecxy
CBH:11HTeJJbCTBO Ha u106peTeHHe noJJesoro rpa$oMeTpH'lec•
xoro yrnoMepa.

242

0THOilleHHe, npH KOTOPOM $pan uy1cxoe nocOJJbCTBO B
BeHe HanpasJJ11eT s BoeHHoe MHHHCTepcTso cI>paHuHH :110HeceHne xannTaHa M. oJJ&Hill o COCTOllHHH ooopy)[(eHHl>IX
CHJJ PyMblHHH.

243

1 68

12 aeqcma 1884
Be11a.

1 69

30 ae2ycma 1884 2.,

)loHeceHne o MaHespax TeppHTOpHaJJbHblX BOHCK B )lo6py)l)[(e, HanpasJJeHHoe $paHuy3KHM snue-xoHcyJJoM s KoH,
cTaHue, 6apoHOM AJJexcaH:11poM :11e CTpoJJu, npe:11ce:11aTeJJJO
CoaeTa MHHHCTPOB H MHHHCTpy HHOCTpaHHblX )leJJ cI>paHUHH, )l(JQJJJO <l>eppH.

263

170

4 ce11mn6p.'l 1884 2.
[5yxapecm].

IJ,HpxyJJ11pHbltt npHKa3 BoeHHoro xoMeH)laHTa 6yxapecTcxoro rapHH30Ha s CBll3H c nose:11eHHeM o ropo:11e soeHHOCJJy)[(aWHX cpO'IHOH CJJy)[(6bJ.

264

171

6 ce11mn6pn 1884 2.,
Jiyxapecm.

)loHeceHHe, HanpasJJeHHoe TypeuxHM 'lpeJBbI'lattHbIM noc
JJaHHHKOM H IlOJJHOMO'IHblM MHHHCTpOM B EyxapecTe,
CyJJettMaHOM Ca6HT 6eeM, MHHHCTPY HHOCTpaHHblX )leJJ
TypUHH, AccHMy narne, s CBll3H c ycJJOBHllMH oT6b1BaHHll
soj:jHCKOit nOBHHHOCTH )[(HTeJJllMH )lo6py.!l)[(H,

266

1 72

12 ce11mJ16p11 1884 2.
[5yxapecm ?}.

)lOKJJa)l DoeHHOro MHHHCTpa, reHepaJJa lllTe$aHa Cl>3JJKOllHY;
xopoJJJO PyMbIHHH, KapJJy I, npH xoTopoM npe.11cTaDJJ11eTc11
Ha YTBep)[()leHHe .11expeT 06 ynpa3)1HeHHH no.uroTOBHTeJJbHOro KJJacca .!lJlll OcPHuepos apTHJJJJepHH H HH)[(eHepHblX
sol!cx, npH 6yxapecTCKOM BoeHHOM nexoTHOM H xasanepHitCKOM Y'IHJJHWe.

269

1 73

18 ce11mn6p!i 1884 2.,
llapuJIC.

JanHCKa $paH UY3CKOro MHHHCTepcTBa HHOCTpaHHblX )leJJ
pyMhIHCKOMY nosepeHHOMY s .11eJJax oo cI>paHUHH, AJJexcaH.!lPY 0:1106ecxy, s KOTopol! coo6waeTc11, '!TO ceplKaHTY
pyMhIHCKoit apMHH, ToMa TieTpecxy, pa3pewaeTc11 npn
cyTcTsosaTb Ha pa6oTax, npoBO.!lHMbIX s apceHaJJe ropo:11a
EyplK.

270

1 74

19 ceHm.'16p.'l 1884 2.,
5yxapecm.

)loKJJa)l, npH KOTOpOM ll1Ta6 HHlKeHepHblX BOHCK npe:11CTaBJJlleT BoeHHOMY MHHHCTepcTBY o6wyJO npe:11sapHTeJJb
HyJO CMeTy Ha nocTpOHKY KaJapMbl .!lJlll apTHJJJJepHj:jcxoro
noJJxa s EpanJJe.

271

1 75

22 ce11m.'l6p!i 1884 2.,
Jiyxapecm.

)leKpeT 06 ynpa1.11HeHHH IlO.!lrOTOBHTeJJhHOrO KJJaCCa )IJJll
OcPHuepos apTHJJJJepHH H HHlKeHepHblX BOHCK, npH 6yxapecTCKOM BoeHHOM nexoTHOM H xasanJJe pnitcxoM y'IHJJHUle.

271

1 76

[CeHm!i6pb ?} 1884 2.,
Kpauoea.

TipHKa3 no coe.11nHeHHJO o npose.11eHHH y'le6HhIX c6opos
TeppHTOpnaJJhHblX BOHCK neXOTbl H KaDaJJepHH H3 COCTasa 1
apMei!cxoro xopnyca.

272

1 77

4 OKm.'16p!i 1884
[5yxapecm}.

3anHCh B lKYPHaJJe 3ace.11a HHit CoseTa MHHHCTpos o6
YTBepllC)leHHH 'lpe3Bhl'faj:IHoro Kpe.!lHTa Ha ynJJaTy .11eHellCHoro .!lOBOJJbCTBHll OcPHUepaM 'laCTel!. y'laCTBOBaBmHX B
6opb6e c 3IlH300THeit B ye3:11e PbIMHHxy-CJpaT.

298

1 78

22 OKm.'l6p!i 1884 z.,
5yxapecm.

TiocTaHOBJJeHHe no coJ.11aHnJO, npH UeHTpaJJhHOif nomH
BO'IHOif BOeHHOÎÎ MaCTepcxoit, nopTHlllKHOro OT.lleJJeHHll .!lJIJI
oct>nuepcxoro 06MYH.!lHPOBaHH11.

298

Ko11cma111Ja.

z.
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179

5 H0!16p11 1884
Eyxapecm.

180

7 H0116p11 1884
Eyxapecm.

Z.,
Z.,

Z.,

181

9 H0!16p11 1884
Eyxapecm.

1 82

12 H0!16p!I 1884
Eyxapecm.

183

12 H0!16p11 1884
[BeHa ?j.

1 84

17 H0116p11 1884
[BeHa ?].

1 85

18 H0116p11 1884
[BeHa ?].

186

27 H0!16p11 1884
[Eyxapecm].

187

28 H0116p11 1884
[Eyxapecm].

188

1 OeKa6p11 1884
BeHa.

Z.,

Z.

z.

Z.

Z.

Z.

z.,

)leKpeT 06 yreeplKJICHHH OTBOJia y'laCTKa MeCTHOCTH B
ropoJie rarral{b JIJIR 11ocTpOHKH Ka3apM 1 1 11exoTHoro
110JIKa.

299

ITHCbMO OJittoro aecTpuficKoro rpalKJiaHHHa, aJipeccoeaH
Hoe aecTpo-eeHrepCKOMY eoeHHOMY KOMaHJIOBaHHIO ropoJia
J;pawoea, B KOTOpOM OH coo6maeT 06 y'laCTHH HeKOTOpblX
pyMbIHCKHX ocjJ111.1epoe - cpeJIH HHX OJIHH 113 TpattcurrbeaHHH - B 11pa3JIHOBaHHH CTOJieTHeH rOJIOBll(HHbl BOCCTaHHR
Xopuu, KrrowKH 11 Kpuwatta.

300

)leKpeT 06 yTeepJKJieHHH OTBOJia y'laCTKa MeCTHOCTH B
ropoJie KarracjJaT JIJIR 110CTPOHKH Ka3apMbI 3 1 11exoTHoro
110JIKa.

301

}lotteceHue aecTpo-eeHrepcKoro 'lpe3eb1'lali.Horo 11ocrraH
HHKa H 110JIHOMO'IHOrO MHHKCTpa B oyxapeCTe, 6apotta
3pHCTa cjJoH Maupa, Ha11paerreHHOe MHHHCTPY HM11epa
TOpCKoro JIBOpa H HHOCTpaHHblX Jierr AeCTpo-BettrpHH,
rpacjJy rycTaey cjJOH KarrHOKH, 06 y'laCTHH OJIHOro ocjJ111.1epa
aecTpo-eettrepcKOH apMuu, pyMbIHa 110 11po11cxo)l(JleH1110,
B 11pa3JIHOBaHHH CTOJieTHei:t rOJIOBll(HHbl BOCCTaHHll XopuH,
KrroWKH H KpuwaHa.

302

3a1111cKa HHcjJOpMal.IHOHHOro 6iopo MHHHCTepcTea HHO
CTpaHHbIX Jierr AecTpo-Bettrpuu Hac'leT JIOttecettHll aecTpo
eettrepcKoro eoettHoro aTTawe e oyxapecTe, Ha11paerreHHoro B HMl1epaTopcKoe BoeHHOe MHHHCTepCTBO AecTpo
BettrpuH, 06 o6opOHHTeJibHblX coopyJKeHHRX Ha l10JICTy11ax
K cTorr111.1e PyMbIHHH.

303

3al1HCKa HHcjJOpMal.IHOHHOro 610po MHHHCTepcTBa HHO
CTpaHHblX Jierr AecTpo-BeHrpHH Hac'leT JIOtteceHHll aecTpo
eeHrepcKoro eoettttoro aTTawe e oyxapecTe, Ha11paerreHHoro
B HMl1epaTopCKOe BoeHHOe MHHHCTepCTBO AecTpo-BeHrpuu,
06 ycurrHllX 11p11rraraeMbIX PyMbIHueu 110 06ec11e'!eHH10 KOH
cKoro cocTaea JIJill KaearrepttACKHX 'laCTe fi, o 11poeeJieHHH
BblllYCKHblX JK3aMeHOB WTa6HbIX ocjJH1.1epoe H o TPYJIHO
CTllX, CBl!3aHHbIX c HCl10JlbHeHHeM JIOJilKHOCTH BOeHHOro
MHHHCTpa.

•

305

3a11HCKa HHcjJOpMal.IHOHHOro 610po MHHHCTepCTBa HHO
CTpaHHb!X Jierr AecTpo-BettrpHH Hac'leT JIOHeceHHR aecTpo
eeHrepcKoro eoeHHoro aTTawe e oyxapecTe, Ha11paerreHHoro B HM11epaTOpCKOe BoeHHOe MHHHCTepCTBO, o Ha3Ha'leHHH PYMbIHCKHX eoeHHblX aTTawe B oeprruHe H ITapHJKe,
o HeKOTopoM HeJioeorrbCTBe e PRJIY pyMbIHCKHX ocjJu1.1epoe
H o c11ope MeJKLIY reHepanaMH llhecjJaHOM <l>JJIKOllHY H
AneKcaHJIPOM qepHaT.

307

0THOWeHHe, Ha11paeneHHOe BoeHHblM MHHHCTepCTBOM B
MHHHCTepCTBO BHyTpeHHHX JieJI, c 11pocb60H JiaTb YKaJaHHll
MJpaM H CeJibCKHM CTapocTaM, 'IT06bi OHH 11PHHJIJIH Heo6XOJIHMbie Mepbl JlJlll yc11eWHOro 11poeeJieHHR 11pH3b!Ba
Hoeo6paH1.1ee.

309

C11ucoK ocjJ111.1epoe, y'lacTeoeaewux e o6pa3oeaHHH caHu
TapHo-eeTepuHapHoro KOPJIOHa e cene Kop6y, yeJJia PbIMHHKy-CJpaT.

0THOWeHHe, Ha11paeneHHoe aecTpo-eeHrepcKHM HM11epa
TOpcKHM BoeHHblM MHHHCTepCTBOM B MHHHCTepCTBO HHO
CTpaHHblX JieJI AecTpo-BettrpHH, c npocb6oA npoeepuTb
ceeJJ;eHHl! o JaKynKe e Poccuu nomaJieli. JJ;Jill pyMbIHCKOli.
apMHH.
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309

311

1 89
1 90

i! .,

3 OeKa6p!I 1884
Eyxapecm.
4 OeKa6p!1 1884
KoHcmaH11a.

i! . ,

191

[5 OeKaop!I ?] 1884
fl.1oewmb.

1 92

12 oe1.;a6p.<1 1884
[Kpaiio6a].
16 oeKaop!I 1884
BeHa.

1 93

i!.,

i!.
i!.,

i!.,

3aKOH o npH3bIBe Ha BOCHHYIO CJiyll<6y KOHTHHreHTa 1 885
ro.na.

312

LloKJia.n, HanpaBJICHHblll: Ha'laJibHHKOM wn6a noneeoll:
.no6pyllllCCKOJl: l1HBH3HH B reHCpaJibHbIJl: WTa6, O XOl!C o6y'ICHHR HOB06paHuee B IlOll'IHHCHHblX TCPPHTOpHaJibHblX
'laCTRX.

313

TipoTOKOJI o pa6oTe npH3blBHOll: KOMHCCHH ropo.na TinoemTb,
B CBR3H c npH3bIBOM Ha BOCHHylO cnyll<6y KOHTHHreHTa
1 885 ro.na.

314

YKaJaHHR o nopJ1J:1Ke npoee.neHHR nepe&1x e pyM&JHCKoll:
apMHH 6pHraJ:1HbJX MaHeepoe c Ka.npoBbJM COCTaBOM.

316

0THOWCHHe, HanpaeneHHOe aecTpo-eeHrepcKHM BoeHHbIM
MHHHCTepcTBOM B MHHHCTCPCTBO HHOCTpaHHblX .nen ABCTPO
BeHrpHH, Hac'!eT paccne.noeaHHR .nena cTapwero nell:TeHaHTa
J.1oaHa TionecKy, o6BHHCHHoro e y'laCTHH e npa3l!HOBaHHH
CTOJICTHell: ro.noBWHHbl BOCCTaHHR XopHH, KJJOWKH H
KpHwaHa.

319

3anHcKa, HanpaeneHHaR aecTpo-eeHrepcKHM BoeHHbIM MHHH
CTepCTBOM B HHcf>opMaUHOHHOe 6iopo MHHHCTepCTBa HHO
CTpaHHblX .nen AecTpo-BeHrpHH, HaC'ICT l!OHCCCHHR aBCTpo
BeHrepcKoro eoeHHoro aTTawe e 6yxapecTe 06 opraHHJa
UHH PYMbIHCKOil: KaBaJICpHH.

320

3anHcKa, HanpaeneHHaR aecTpo-eeHrepCKHM BoeHHbIM MH
HHCTepcTBOM B HHcf>opMaUHOHHOe 6iopo MHHHCTepCTBa
HHOCTpaHHblX l!CJI AecTpo-BeHrpHH, HaC'ICT l!OHCCCHHR
aecTpo-eeHrepcKoro eoeHHoro aTTawe e 6yxapecTe 06
opraHHJaUHH pyM&JHCKoll: nexoT&J .

321

194

26 OeKa6p.'l 1884
BeHa.

195

29 oeKa6p.'I 1884
BeHa.

1 96

1884
[Eyxapecm].

CnHCOK c pacnpe.neneHHeM pyM&JHCKHX ocf>Huepoe, OT06paHHbJX .nm1 npoXOll<l!CHHR Kypcoe B BOCHHblX y'le6HbJX
Jaee.ueHHRX AecTpo-BeHrpHH, DCJlbrHH, Cl>paHUHH H rep
MaHHH.

322

1 97

1884
[Eyxapecm].
J .'IH6Dp.'l 1885
Eyxapecm.

3anHCKa o Ta6eJJbHOM HMYWCCTBe H 'IHCJJCHHOM COCTaee
apTHJJJJepHACKHX 6aTapeA.

323

3anHCKa co CTOPOHbl MHHHCTepcTea BHyTpeHHHX l!CJI,
HanpaeneHHaR e npecf>eKTypy yeJ.na Llonll<, no eonpocy
OKJJa.ua Ha'laJJbHHKOB CCJlbCKHX rapHH30HOB, Ha KOTOpb!X
B03JiaraeTCR .nonOJIHHTCJJbHaR 06J13aHHOCTb npoee.neHHR
BOil:HCKOA no.urOTOBKH onOJJ'ICH UCB H y'laWHXCR.

327

LloKna.n HHCTPYKTopa 6yxapecTCKHX WKOJJ, CTapwero cep
ll<aHTa K . L{eMeTpecKy, Ha HMR M3pa ropo.na 6yxapecra,
o xo.ne BOHHCKOll: no.uroTOBKH y'laWHXCR MCCTHblX WKOJJ.

327

3anHCKa irncf>opMaUHOHHOro 6iopo MHHHCTepcTBa HHO
CTpaHHblX .uen AecTpo-BeHrpHH OTHOCHTCJlbHO l!OHCCCHHJI
aecTpo-eeHrepcKoro reHepaJI&Horo KOHcyna e O.necce,
Kaeanepa C. TipHHCHra cf>oH XepeaJI&Ta, o JaKynKe e PoccHH
nowa.nell: l!JIR pyMbIHCKOlt KaeanepHH.

328

3anHCKa, HanpaeneHHaR aecTpo-eeHrepcKHM BoeHHbIM MHHH
CTepcTBOM B HHcf>OpMSUHOHHOC 6iopo MHHHCTCpCTBa HHO
CTpaHHbIX .nen AecTpo-BeHrpHH, HaC'ICT .UOHCCCHHR aBCTpo
BeHrepcKoro BOCHHOro aTTawe B PyMblHHH o B03BCl1CHBH
o6opoHHTCJI&HbJX coopyll<eHHH Ha no.ncTynax K 6yxapecTy
H o peopraHH3aUHH ll<aH.napMepHH.

329

1 98

i!.,

i!.,

i!.,

1 99

8 .'IH6Dp.'l 1885
Eyxapecm.

2()()

25 .'IH6Dp.'l 1885
Beua.

201

1 l/>eBpa.1!1 1885
BeHa.

202

12 l/Je6pU.l!I 1885
flapuJH:.

i!.,

i!.,

i!.,

OTHOWCHHe, HanpaeneHHOe MHHHCTepCTBOM HHOCTpaHHl>IX
.uen Cl>paHUHH noeepeHHOMY e .nenax PyMblHHH e TiapHll<e ,
AneKCaH.npy 0.no6eCKY, npH KOTOpOM BblCblJJalOTCR Maii:opy
J.1oaHy L{ll<OPllll<CCKy-6epewTRHY, H3 COCTaea 5 apTHJIJJCPHH-
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203
204

22 ,Pe6pa1111 1885
[Iiyxapecm}.
25 ,Pe6pa1111 1885
Iiyxapecm.

205

27 ,PeBpa1111 1885
Kue6.

206

11 Mapma 1885
Hccw.

207

12 Mapma 1885
Iiyxapecm.

208

15 Mapma 1885
PuM.

209

17 Mapma 1885
llapu:>K:.

210
21 1

z.,
z.,

z. ,
z.,

z.,

z.,

[22 Mapma 1885 z„
Iiyxapecm}.
16 anpe1111 1885 z.,
Iiyxapecm.

212

17 anpe11n 1885
[llumemmr.}.

213

25 anpe1111 1885
[Iiyxapecm].

214

27 anpe11n 1885
[Iiyxapecm}.

215

2 7 anpe1111 1885
Hccw.

216

J MQ!i 1885
Iiyxapecm.

217

z.

J3 MQ!i 1885
Iiyxapecm.

Z.,
Z.,

z.
z.

z.

z.,

CKOro OOJlKa, yqe6HHKH no KypcaM apTHJl!lepHH H o6opOKH·
TCJlbHblX coopylKeHHil:, 4JpaHl..l}'JCKOro BOCHHoro Y'IHJIHma
«3KOJlb .!l'annJIHKaCHOH ,!1.'apTHJlilCPH J ,!l.IO lKCHH» B ll>OH·
T3H6JlO.

330

CnHCOK nepsoHa'iaJibHbIX lll KOJI ropo.!la EyxapecTa, B KOTO·
pbIX npOB0,!1.HJiaCb BOHHCKall 00,!lrOTOBKa.
OTHOlllCHHe co CTOPOHbl ,!1.HpeKTopa 6yxapecTCKOil: nepso
Ha'!aJibHOA lll KOJlbl N2 1 1 , Ha HMll MJpa ropo,!1.a, OTHOCH·
TCJibHO npose,!1.CHHll BOHHCKOH IlO,!lrOTOBKH.

332

.[(oHeceHHe, HanpaBJlCHHoe aBCTPO·BeHrepcKHM KOHCYJIOM
B KHeee, E. cf>HJlbT'I, B MHHHCTepCTBO HHOCTpaHHblX ,!I.Cil
AecTpo-BeHrpHH, o JaKynKe B PoccHH rrollla.!leA ,!l.Jill py
MbIHCKoA apMHH.

332

IlHCbMO IlOJlKOBHHKa AHTOHa KOCTHCCKY KOMaH,!lylOmeMy
apTHJIJiepHeH 4 apMeHCKoro KOpnyca, 06 yseJIH'ICHHH JaKa308 Ha H3o6peTCHHbie HM TOnorpa4JH'ICCKHe npH60pbl.

333

3aKOH 06 OTKpblTHH 'ipe3BbI'laAHoro Kpe,!1.HTa ,!l.Jlll MHHH·
CTepCTBa BHYTPCHHHX ,!l.CJI Ha BblDJlaTy ,!l.CHClKHOro ,!l.OBO!lb·
CTBHll otliHuepaM 3 erepcKoro 6aTaJibOHa, yqaCTBOBaBlll HM
B 6opb6e c 'IYMOil: poraToro CKOTa, JICTOM 1 884 ro,!la.
,[(oHeceHHe, HanpaerreHHoe pyMbIHCKHM 'ipelBbI'iaHHbIM
nocrraHHHKOM H IlOJlHOMO'IHblM MHHHCTPOM B PHMe, Teo
,!1.0pOM BJKJpecKy, MHHHCTPY HHOCTpaHHbIX ,!l.CJI PyMblHHH,
HoHy 11. KbIMIIHHAHy, 06 ycneeaeMocTH PYMbIHCKHX
KypcaHTOB rrHeopHcKoro BoeHHO-MopcKoro y'IHrrHwa.
.[(oHeceHHe PYMblHCKOil: MHCCHH B IlapHlKe, HanpaerreHHoe
B MHHHCTepcTBO HHOCTpaHHblX ,!l.CJI, o BbIOJiaTe lKaJIOBaHbA
H .!lCHelKHoro .!lOBO!lbCTBHll pyMbIHCKHM KypcaHTaM 6pecT·
CKoro BoeHHO·MOpcKoro y'IHJI HWa.

331

334

335

33 6

KpaTKoe HJJIOlKCHHe 610.!llKeTa BoeHHoro MHHHCTepcTea Ha
1 885 ro,!l.

337

.[(eKpeT o COJ,!laHHH .!l.BYX HOBblX HHlKCHepHblX POT B 1 IlOJlKY
HHlKeHepHblX BOHCK H .!l.BYX oca,!l.HblX POT BO 2 apTHnrrepHA·
CKOM nonKy.

338

IlocTaHoerreHHe IIocTOAHHoro KOMHTeTa Ap.!llKClll 06 OT·
BO,!le y'iaCTKa MCCTHOCTH ,!1.Jlll IlOCTpOAKH 3,!laKHll ll1Ta6a
2 ,!l.HBH3HH Hl COCTaea 1 apMeil:CKOro Kopnyca.

339

Ony6rruKosaHHoe nocTaHoerreHHe, B CHJIY KOToporo BoeH·
Hoe MHHHCTepcTBO ynoJIHOMO'IHBaeTCll npHHl!Tb y'laCTKH
MCCTHOCTH, OTBC,!l.CHHbie B ropo,!1.e «l>OKlllaHb ,!1.Jlll DOC·
TpOil:KH KaJapM.

340

Ony6rrHKOBaHHbiil: .!1.CKpeT 06 o61.C.!1.HHeHHH spa'le6HblX
y'laCTKOB 1 H 2 apMeil:CKHX KOpnycoB H norresoil: .!lOOPY.!llK·
CKOil: ,!l.HBH3HH.

340

.[(oHeceHHe aecTpo-seHrepcKoro
KOHcyrrbCTsa B Jlccax
MHHHCTPY HMnepaTOpcKoro ,!1.BOpa H HHOCTpaHHblX ,!1.CJI
ABcTpo-BeHrpHH, rycrasy tlioH KaJIHOKH, o JaKyruce B Poc
CHH rrollla.!leil: .!1.Jill pyMbIHCKOA apMHH.

341

PemeKHe MHHHCTpa o crrylKe6HblX npaeax H o6ll3aHHOCTAX
KOMaH.!1.HPOB apTHJIJiepHACKHX 6pHra,!l.

342

.[(eKpeT, B CHJIY KOTOporo MHHHCTepcTBy BHYTpeHHHX ,!leJI
ope,!1.0CTaBJlllCTCll BHCO'iepe,!1.HOil: Kpe,!1.HT Ha BbinJiaTy ,!1.C
HClKHOTO ,!1.0BOJibCTBHll BOCHHblM spa'laM, y'laCTBOBaBWHM
B 6opb6e c JOH,!leMHeil: CKaprraTHHbl H OCDbl B ye1,!le Ap
,!llKCW.
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218

1 9 MU!I 1885 , . ,
ra.10/jb.

219

27 MU!I 1885
5p10cce.1&.

Z.,

220

5 U/OH.'I 1885
5yxapecm.

Z.,

221

16 11/0H.'I 1885
IIapu:»c.

Z.,

222

22 l/IOH!I 1885
5yxapecm.

Z.,

223

26 1/101/.'I 1885
[C1111a!1}.

Z.

224

30

1/1011.'/

1885

z.,

Pu.11.

225

15 1110.1.'I 1885
5yxapecm.

226

15 1110.1.'I 1885
[Eyxapecm}.

227

19 UIO.l!I. 1885
[KpaiioBa}.

228

22 U/OA!I 1885
[5yxapecm}.

229

31 UI0.1.'I 1885
11lame.111epo.1&

z.,

z.

Z.

Z.

Z.,

.[{OHCCCHHC «J>paHUYJCKOfO KOHCyJJa B ropo11e ranaub,
racTOHa BHeTa, MHHHCTpy HHOCTpaHHbIX )leJI «l>paHUHH,
Wapmo 11e Conbc 11e «l>peltcHHe, o pyMbIHCKOM «t>noTe H
06 y'laCTHH BOCHHOCJiylKaWHX B 6opb6e npoTHB capaH'IH B
.[{o6py)llKe.

346

.[{oHeceHHe PYMblHCKOro MHHHCTpa-pe3H)leHTa B liplOcceJie,
MHxa11 MHTHJIHHey, MHHHCTPY HHOCTpaHHblX 11en PyMblHHH, l:loHy 11. Kb!MnHHllHY, npH KOTOPOM npenpOBOlK)laeTCll )lOKyMeHTaUHll o MaHeBpax 6eJJbrHltCKOlt apMHH
(1 884 r.), npe11ocTaBJieHHal1 BoeHHOMy MHHHCTepCTBY reHepaJIOM AHp11-AneKCHCOM lipHaJJ bMOHTOM.

348

O«l>HUHaJibHoe coo6weHHe o pac«J>opMHposaHHH soeHHolt
a)lMHHHCTpaTHBHO-X03llltCTBeHHOlt WKOJJbl B Jkcax H o
C03)laHHH BMeCTO Hee BOeHHOro a)lMHHHCTpaTHBHO-X03llil:CTBeHHOro OT)lena llPH WKOJJe llO)lO(j>HuepoB B bHCTPHUe.

348

3anHCKa 'lpe3BbI'laltHOro nocnaHHHKa H llOJIHOMO'IHOro
MHHHCTpa PyMbIHHH s IlapHlKe, Bac11ne AneKcaH)lpH, s
KOTopolt 3anpa111 11saeTc11 pa3peweHHe BoeHHoro MHHH
cTepcTea, '!To6bl 11sa o<t>11uepa KHTaJ:lcKoil: y'!e6Holt MHCCHH
B Espone OJHaKOMHnHCb c pa6oTaMH no BOJBe)leHHIO o6opoHHTeJibHbIX coopylKeHHJ:I Ha IIO)lCTynax K liyxapecTy.

349

.[{0Kna11 KanHTaHa IleTpe Bacmrny-HacTypen Ha HMll MJpa
ropo11a liyxapecTa 06 ypoBHe BOHHCKOlt llO)lrOTOBKH
y'laWHXCll MeCTHblX lll KOJI H o He06XO)lHMbIX MeponpHllTHllX
no yny'lmeHHIO o6y'leHHll.

349

.[{eKpeT o npe)lOCTaBJieHHH MHHHCTepcrny BHyTpeHHHX )leJI
BHeO'lepe)lHOro KPCilHTa )]Jlll BOeHHbIX noneBblX roCIIHTaneJ:I,
Bbl)leneHHblX )lj]JI OKaJaHHll Me)lHUHHCKOil: nOMOWH ceJibCKOMY HaCeJieHHIO yeJ)lOB Hl!MU, liaKJy, ApillKCW H roplK.

350

.[{otteceHHe pyMbIHCKoro nosepeHHoro B 11enax B PHMe,
.[{eM. IlepTHKapH, MHHHCTPY HHOCTpaHHblX )leJI PyMblHHH,
Houy KbIMnHHllHY, B KOTopoM OH HH<i>opMHpyeT 06 ycJJOBH·
llX npHeMa H o6y'leHHll B KoponeBCKOlt WKOJIC MaWHHHCTOB
B BeHeUHH, BBHilY nocTynneHHll HCCKOJlbKHX PYMblHCKHX
KypcaHTOB.

351

llHPKYJillpHbIJ:I npHKaJ BOCHHOro MHHHCTpa, reHepana
ill Te<t>atta Cl>JJJKOllHy, B KOTOPOM OH o6pamaeT BHHMaHHC
KOMaHllHPOB coe)lHHeHHlt npHHllTb Mepbl )]Jill npeKpaweHHll
npHMeHeHHll TeneCHblX HaKa3aHHlt 8 apMHH.

352

3anHCKa MHHHCTepcTBa HHOCTpaHHblX )leJJ, HanpasJieHHall
PYMblHCKHM MHCCHllM B IlapHlKe H liepJJHHe, OTHOCHTeJibHO
coo6paJKeHH il: , B CHJIY KOTOpblX BoeHHOe MHHHCTepCTBO He
MOlKeT pa3pCWHTb noceweHHe HHOCTpaHHblMH o<t>11uepaMH
6yxapecTCKHX o6opOHHTeJJbHblX coopylKeHHil:.

353

0THOllleHHe, HanpasneHHoe KOMaH1111poM 1 apMeil:cKoro
Kopnyca npe11ce11aTen10 nocTOllHHoro KOMHTeTa yeJ11a
.[{onlK, no sonpocy noMeweHHil:, Heo6xo)lHMbIX )lJJll paJMCIUeHHll 3 1 -ro nexoTHOrO nOJJKa.

354

llHPKYJillpHblil: npHKaJ KOMaH)]Hpa 3 IIeXOTHOil: )]HBHJHH,
reuepana AneKcaH11pa Pa110BH'la, no)l'IHHeHHbIM 'laCTllM,
06 HJy'leHHH H np11MeHeHHH nonoJKeHHil: YcTasa BHyTpeHHeil: cnyJK6bI neXOTHblX BOJ:ICK.

355

IlHCbMO npe)lCTaBHTeJill opylKeJ:IHoil: MaHy<i>aKTJPbI H3
I
ill aTCJJiepoJJll H CeHT-ETbeHHa, reHpH, o<t>HUHaJJbHOMY
KOMHCCHOHepy PYMblHCKoro npaBHTeJJbCTBa, li. c. liy-

JCllHy, OTHOCHTeJibHO ycJJOBHil: H3rDTOBJieHHll opylKHll JJ:Jlll
pyMbIHCKoJ:I KasanepHH.
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230

12 aBzycma 1885 z.,
Sp10cce11&.

IlHCbMO. B KOTOpOM reHepaJJ AHpH-AJJCKCHC l>pHaJJbMOHT
npe,o:naraeT Kopomo PyMbIHHH, Kapny I, no,o:seprnyTb
nnaHbJ CTPOHTCJJbCTBa o6opOHHTCJJbHbIX COOPYJKCHHH Ha
IlO,O:CTynax K l>yxapeCTy ny6JJH'iHOMy o6cyJK,O:CHHIO.

357

231

14 aBzycma 1885 z.
[Syxapecm].

06'bJIBJJCHHC npuKa3a BOCHHOro MHHHCTpa, reHepana IIITelf>aHa «l>3JJKOJIHY, 06 06113aHHOCTH yceoeHHJI HOBblX TaKTH
'iCCKHX ycTaBOB BCCM IlOCTOJIHHblM Ka,O:pOBblM COCTaBOM
TeppHTOpHaJJbHblX BOHCK.

35�

232

31 aBzycma 1885
[Syxapecm}.

U:HPKYJJRP KOMaH,o:y10wero BOHCKaMH 6yxapeCTCKOro rap
HH30Ha, s KOTopoM OH npurnawaeT cTapwux olf>uuepoe
Ha TOplKCCTBCHHOC OTKpblTHC 3,0:aHHR Olf>uuepcKoro nexoTHoro H KaeanepuiicKoro y'iHJJHWa.

360

233

3 ceHm116p11 1885
CuHa11.

.UeKpeT 06 OT'iYlKACHHH y'iaCTKOB MCCTHOCTH, Heo6xonuMblX nnR CTPOHTCJJbCTBa o6opoHHTCJJbHblX coopylKCHHii
ropo,o:a l>yxapecTa.

361

234

24 ceHm116p11 1885
KoHcmaHIJa.

.UoHeceHue lf>paHuyJcKoro BHue-KOHcyna B KoHCTaHue,
Yp6eHa Illyccepu, lf>paHuy3cKoMy KoHcyny s ropo,o:e ranaub,
racTOHY BHeTy, o HacTpoeHHH nauuoHanbHOCTeii:, coe
MCCTHo npolKHBalOWHX Ha TeppHTOPHH .Uo6py,o:JKH, nocne
npHMCHCHHJI B 3TOii npOBHHl{HH 3aKoHa o npH3bIBC Ha BOCHHYIO cnyJK6y.

3 62

235

25 ceHm116p11 1885 z.
[Syxapecm ?}.

U:upKyn11pHb1ii npuKa3 KOMaH,o:upa 2 apMeiicKoro Kopnyca,
reHepana AneKcaH,o:pa qepHaT, o nop11,o:Ke npuMeHeHHJI
npHKa3a BoeHHOro MHHHCTepCTBa OTHOCHTCJJbHO nponJICHHJI cpoKa eoeHHoii: cnyJK6&1 nm1 p11noeoro cocTaea,
no,o:eeprHyewerocR HaKaJaHHJIM, CBJl3aHHbIX c JJHWCHHCM
ceo60,0:&1.

367

236

27 ceHm116p11 1885 z.,
ra11a1J&.

.UoHeceHue lf>paHuyJcKoro KOHcyna e ropo,o:e ranaub,
racTOHa BueTa, MHHHCTpy HHOCTpaHHblX ACJJ cJ>paHUHH,
Ill apmo ,o:e ConbC ,o:e «l>pelicuHe, o MaHeepax e paiioHe
ranau& H o cocpe,o:oTO'iCHHH HCKOTOpb!X BOHHCKHX 'iaCTeii
e .Uo6py,o:JKe.

368

237

7 OKm116p11 1885
[BeHa}.

3anHCKa HHlf>opMal{HOHHOro 610po MHHHCTCPCTBa HHO
CTpaHHblX ,o:en AecTpo-BeHrpHH o noHeceHHH aecTpo-eeH
repcKoro eoeHHoro aTTawe e l>yxapecTe, OT 24-ro OKT116pR
1 885 ro,o:a, coneplKaWCM BOCHHblC CBCACHHR.

369

238

8 OKm116p!l 1885
ra11aljb.

.UoHeceHue lf>paH uyJcKoro KOHcyna e ropo,o:e ranau&,
racTOHa BHeTa, MHHHCTpy HHOCTpaHHblX ,o:en cJ>paHUHH,
Illapn10 ,o:e Con&c ,o:e «l>peliCHHe, o cMoTpe KoponeM PyM&lHHH, KapnoM I, pyM&IHCKHM HaJeMH&IM eoiicKaM H eoiicKaM
eoeHHoro lf>noTa, pacnonoJKeHHbIM e rapHHJOHe ranallb.

370

239

8 0Kffl!l6p!l 1885
BeHa.

3anHCKa HHlf>opMal{HOHHOro 610po MHHHCTepcrea HHO
CTpaHHblX ,o:en AecTpo-BeHrpHH o AOHCCCHHH aecTpO-BCH
repCKOro BOCHHOro aTTame B l>yxapecTe, OT 30 CCHTR6pR
1 885 r . , co.o;eplKaWCM pa3JJH'iHblC BOCHHblC CBCACHHJI.

372

240

9 OKm116p11 1885
Syxapecm.

0THOWCHHC, HanpaBJJCHHOe BoeHHblM MHHHCTCPCTBOM B
MHHHCTCPCTBO HHOCTpaHHblX .o;en, c npoc&6oi1: B036Y.llHTb
XO.llaTaHCTBO nepe.o; aHrnHHCKHM npaBHTCJlbCTBOM o .110nycKe neiiTeHaHTa .[{lKOP.lllKC .[{lKOP.lllKCCKy, H3 COCTaea
POTbl BOCHHblX pa6o'iHX, Ha npaKTHKY B YJJBH'iCKOM BOCHHOM apceHane.

373

241

30 OKm!16p!I 1885
Syxapecm.

i!.

i! .,
i!.,

i!.

i!.,

i!.,

i!.,

i!.,

0THOWCHHC, HanpaeneHHOC BoeHHblM MHHHCTCpCTBOM B
MHHHCTepCTBO HHOCTpaHHblX .o;en, c npoc&6oii: B036yAHTb
XO.llaTaii:CTBO nepe.o; npaBHTCJlbCTBaMH repMaHHH H AeCTpO
BeHrpHH o npHeMe HCCKOJlbKHX MOJIO,O:blX PYMblH B BOCHHO
MOpcKHC y'iunuwa.
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Z.,

242

2 H0!16p!I J885
llapU31C.

243

3 H0!16p!I 1885
KoHcmaH11a.

244

J3 HO!l6p!I 1885
KoHcmaH11a.

245

14 H0!16p!I 1885
BeHa.

246

20 HO!IOp.'I 1885
Ty.1110

247

26 HO!IOp.'I 1885
Jiyxapecm.

JloHecCHHC CCKpeTapll PYMLIHCKOii MHCCHH B Ilapuxce,
}ll1Cop.11xce lieH.llXCCCJCY, npe.11ce.11aTemo CoeeTa MHHBCTpoe
H H.0. MHHHCTpa HHOCTpaHHLIX .11e n, 11oey K. lip3THaey,
O DOilOXCCHHH pyMblHCKHX KaH.llH.llaTOB, .llODYWCHHblX BO
cj>paHUYJCKHC BOCHHblC Y'fHJIHIDa H B rpIDK.llaHCKHC BblCIDH C
y11e6Hb!C 3aBC.11CHHJI.

z.,

JloHeceHHe cj>paHUy3cxoro BHUe-xoHcyna B KoHCTaHue.
Yp6eHa WyccepH, MHHHCTPY HHOCTpaHHblX .11en cJ>paHUHH ,
Wapmo .11e Coni.c lle cJ>peiicHHe, o6 o6opy.11oeaHHH TeppuTOPHH )1.o6pyD.llCH B BOCHHOM OTHOIDCHHH.

z.,

JloHeceHHe cj>paHuyJcxoro euue-xoHcyna e KoHCTaHue.
Yp6eHa Wyccepu, MHHHCTPY HHOCTpaHHbJX llCJJ cJ>paHUHH.
Wapmo .11e Coni.c llC cJ>peiiCHHe, o HOBOM DHWCBOM npo.11yxTC, eee.11eHHOM B HOPMY DHTaHHJI PYMblHCKOii apMHH.

z.,

z.,

z .,

z.,

248

JO iJeKa6p.'I 1885
BeHa.

249

14 iJeKa6p.'I 1885 z.,
Iiyxapecm.

250

18 iJeKa6p.'I 1885
Iiyxapecm.

251

19 iJeKa6p!I 1885
KoHcmaHqa.

252

19 iJeKa6p.'I 1885
Jiep.1UH.

z.,
z.,

z.,

374

376

381

3anHCKa HHcj>OpMaUHOHHOro 6iopo MHHHCTepcTBa HHO
CTpaHHblX .llCJJ AecTpo-BeHrpHH OTHOCHTCJJbHO .llOHCCCHHll
aecTpo-eeHrepcxoro eoeHHoro aTTame e liyxapecTe o Ja.11aHHH reHepana AHpu-Anexcuca lipuani.MoHTa B PyMi.JHHH
H o npHCyTCTBHH HHOCTpaHHblX ocj>uuepoB npH HCDblTaHHH
6pOHCBblX KonnaKOB o6opOHHTCilbHblX coopyliCCHHii liyxapecTa.

382

JloHeceHHe aecTpo-eeHrepcxoro KOHcyna B Tyn11e, H. Poxoeu11a MHHHCTPY HMDepaTopcxoro llBOpa H HHOCTpaHHblX
llCJI AecTpo-BeHrpHH, rpacj>y rycTaey cj>oH KanHOKH, o
Boiicxax, pacnonollCCHHblX B yeJllC Tyn'la.

384

)1.0HCCCHHC cj>paHuyJCKOro 11pe3BbJ'laiiHOro DOCJJaHHHKa H
DOilHOMO'IHOfO MHHHCTpa B liyxapecTe, riocraea .11e KyTYJJH,
MHHHCTPY HHOCTpaHHblX llCJJ cJ>paHUHH, Wapnio llC CoJJbC
llC cJ>peiicHHe, o CTPOHTCJJbCTBC o6opOHHTCJJbHblX coopyXCCHHii Ha DO.llCTynax K liyxapecry.

386

3anHCKa PYMb!HCKoro 'lpeJBbJ'laiiHoro DOCJJaHHHKa H DOilHO
MO'IHOro MHHHCTpa B BeHe, IleTpe MaeporeHH, Hanpae
JlCHHaJI npe.11cellaTCJJIO CoeeTa MHHHCTPOB H epeMeHHO
HCDOJJHJllOWCMY 0611JaHHOCTH MHHHCTpa HHOCTpaHHblX .llCJI
PyMi.rHHH, 11oHy K . lipJTHaHy, OTHOCHTCJJbHO npoci.6i.1
co CTOPOHbl MHCCHH WeCUHH H HopBerHH B CTOJJHUC ABCTpo
BeHrpHH, llaTb paJpellleHHC KaDHTaHy 3 apTHnnepHiiCKoro
nonKa mee.11cKol!: apMHH, 6apoHy Ani.cj>pe.ny llC BereJaK,
npHCyTCTBOBaTb Ha JaHJITHJIX H MaHeepax OllHOro apTHJJJJepHiiCKOTO nonKa pyMi.1HcKol!: apMHH.

389

)1.oHCCCHHe cj>paHUYJCKOro 11peJBbJ'laiiHoro nocJJaHHHKa H
DOJJHOMO'IHOfO MHHHCTpa B liyxapecre, rioCTaea llC KYTYJJH,
MHHHCTPY HHOCTpaHHblX llCJJ cJ>paHUHH, Wapnio llC Coni.c
lle cJ>peiicHHe, 06 HHOCTpaHHi.rx ocj>uuepax, npu6i.1emux
.llJIJI npHCYTCTBHJI Ba HCDblTaHHJIX 6poHCBblX KOJJDaKOB 6yxapeCTCKHX o6opoHHTCJlbHblX coopyliCeHHii.

390

3aKOH o npHJblBe Ha BOCHHYIO CJJy)l(6y KOHTHHreHTa 1 886
ro.11a .

391

JloHeceHHe cj>paHUY3CKoro euue-KoHcyna e KoHCTaHUe,
Yp6eHa WyccepH, MHHHCTPY HHOCTpaHHblX .llCJI cJ>paHUHH,
Wapnio lle Coni.c .11e cJ>pel!:cuHe, o cocpe.110To11eHHH eoilcK
B )1.o6py.llXCC .

392

3anHCKa PYMblHCKoro 11peJBbl'laiiHoro DOCJJaHHHKa H DOJJHO
MO'IHOro MHHHCTpa B liepnHHC, Jlxcop.11XCe Bi.1pHaB-JlHTJ1HY
HanpaeneHHa11 MHHHCTPY HHOCTpaHHblX .11en PyMblHBH,
MuxaHJJY cJ>epeKHllC, B CBJIJH c OTKaJOM repMaHCKoro npa-
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253

26 iJe1'°6PJ1 1885
flapU:HC.

254

28 oeKa6p!I 1885
flapu:HC.

255

29 iJeKa6pJ1 1885
Eyxapecm.

256

31 OeKa6p!I 188,5
Eyxapecm.

i!.,

i!.,

i! .,

i!.,

BBTCJlbCTBa .nonyCTHTL HHOCTpaHHLIX xaHD.H,!laTOB B BOCBBOMOpcKHC Y'IHJIHWa repMaHHB.
3anHCKa co CTOPOHbl PYMLIHCKOA MHCCHH B CTOJIHUC Cl>pa&IIHH Ha HMJI 'lpeJBbl'laAHoro nocnaHHHKa H noJIHOMO'IBOrO
MHHHCTpa KHTa.R B IlapH)l(C, IDy KHH-1.leHa, B KOTOpoA
coo61llaeTc11, 'ITO PYMLIHcxoe npasHTeJILCTBO pa3peWBJio
KHTaitcxol< BOCHHOA .neneraUHH npHCYTCTBOBaTL Ha BCIILITaHHJIX 6pOHCBblX KOJIDaKOB B liyxapeCTe.
3anHcxa 'lpe3Bbl'laiteoro nocnaHHBKa H noJIHoMo'llloro
MHHHCTpa KBTaJI B IlapB)l(C, IDy KHH-1.leHa, Ha HMJI 'lpe3Bbl'laAHOro nocnaHHBxa H nOJIHOMO'fHOro MHHBCTpa Py
MblHHH s cToJIHue Cl>paHUHH , Bacune AnexcaH.npu, s KOTOpoit coo61llaeTC11, '!TO KBTaAcxa.R soeHHa.R .neneraUBJI He
MO)l(CT npHCYTCTBOBaTL Ha HCDldT8HHJIX 6pOHCBldX KOJIDaKOB B liyxapecTe.
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394

395

,l:loHeCeHHe 6enLrHAcxoro 11pe3s:i.111aAHoro nocnaHHBKa e
nOJIHOMO'IHOro MHHHCTpa B liyxapecTe, Cl>pH,!lpHXa Oopm:ca,
MHHHCTPY HHOCTpaHHblX .nen lieJibrHH, npHHllY )1{03ecl>y .ne
KapaMaH-filHMeA, o Hec'laCTHOM cny11ae, npoucme.nmeM c
6en:i.rnAcKHM reHepanoM AHpH-AnexcHCOM lipHan:i.MoHTOM H o COCTase HHOCTPaHHLIX BOCHHblX .neneraUHA, npu6bJBIDHX B PyMLIHHIO .llllll npHCYCTBHJI Ha HCDLITaHHJIX 6poHCBblX KOJinaKOB 6yxapeCTCKHX o6opOHHTCJILHldX coopy)l(CHHA.

396

0THOmeHHe, HanpaeneHHoe BoeHHLIM MHHHCTCpCTBOM B
MHHHCTCPCTBO HHOCTpaHHLIX .nen, B KOTOpOM coo6maeTCJI
o npHKOMaH.llHPOBaHHH xanHTaHa 3 apTHJIJiepBACKoro
IlOJIKa mse.ncxoit H HOPBC)l(CKOH apMHH, 6apoHa An:i.cl>pe.na
.ne BereJaxa, x 2 apTunnepHAcxoMy nonxy pyMbIHcxoA
apMHH .nm1 npHCYTCTBHJI Ha 3aHJITHJIX H MaHespax ::rroro
DOJIKa.
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1
Sire,
Lipsa unei organizaţiuni a serviciului de stat major în armata noastră
fiind de mai mult timp simţită, un proiect de lege s-a prezentat corpurilor
legiuitoare, dar în sesiunea trecută acest proiect nu s-a putut discuta şi vota
decît numai de către Senat.
Cu toate acestea, în faţa necesităţei absolute ce se simte ca acest serviciu,
mai ales întrucît priveşte Marele stat major al armatei, care are sarcina spi
noasă a pregăti toate studiile preliminarie pentru organizarea, mobilizarea
şi conducerea armatei pe teatrul de rezbel şi operaţiuni, subsemnatul crede
că ar fi de toată necesitatea ca acest serviciu să fie de îndată organizat şi
să poată începe lucrările de care armata noastră are nevoie.
Personalul necesar şi care nu e prevăzut în bugetul anului curent se
va lua, după propunerile şefului de Stat major general, dintre acei ofiţeri
ce au mai multă aptitudine pentru asemenea servicie, detaşîndu-se, deocam
dată, de la corpurile lor.
Marele stat major va avea a se ocupa, sub ordinile imediate ale Ministe
rului de Rezbel şi sub direcţia şefului de Stat major general al armatei cu :
a) studiul cestiunilor de organizare militară ;
b) studiul şi pregătirea lucrărilor relative la rezbel, precum mobilizarea,
concentrarea, pregătirea etapelor şi a diferitelor teatre de operaţiuni, geo
grafia şi topografia militară a ţărei ;
c) regularea şi pregătirea diferitelor serviciuri auxiliare necesare ar
matei şi corpurilor de armată în campanie, precum şi serviciul de căi ferate,
de telegraf şi poştă, de informaţiuni etc. ;
d) lucrarea şi ţinerea în curent a hartei ţărei, studiul geografiei şi to
pografiei ţărilor străine, adunarea documentelor relative la acestea, tipărirea
hartelor şi planurilor necesare pentru rezbel ;
e) studiul forţelor militare ale diferitelor state şi observaţia continuă
a afacerilor lor militare.
Pentru conducerea lucrărilor, acest serviciu se împarte în trei secţiuni,
avînd fiecare de şef un ofiţer superior de stat major şi un număr de ofiţeri
inferiori după necesitate.
Cel mai vechi dintre şefii de secţii va îndeplini şi funcţia de subşef de
stat major.
Secţiunea 1 , compusă dintr-un ofiţer superior şi doi căpitani, va avea
a se ocupa cu lucrările de la literele a şi b.
3
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Secţiunea a 2-a, compusă dintr-un ofiţer superior şi doi căpitani, va
avea a se ocupa cu lucrările de la literele c şi e.
Secţiunea a 3-a, compusă dintr-un colonel, un locotenent-colonel, un
maior şi patru căpitani, va avea a se ocupa cu lucrările de la litera d.
Personalul actualului Depozit de rezbel va forma sectia
a 3-a de la
'
Marele stat major.
Dacă maiestatea voastră aprobă această propunere, o rog să binevoiască
a semna alăturatul proiect de decret.
Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţei voastre prea plecat
şi prea supus servitor.
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BR ĂT IANU
1882, noembre, 27

Nr. 20 608

„ Monitorul oficial", nr. 200 din 2/H decembrie 1882, p. 2 953 - 2 954.

2
CAROL

I,

Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege a l României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 20 608,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Se înfiinţează Marele stat major al armatei, al cărui personal,
pînă la prevederea în bugetul anual, se va lua, după propunerile şefului de
Stat major general, dintre ofiţerii ce au mai multă aptitudine pentru acest
serviciu, detaşîndu-se deocamdată de la corpurile lor.
Art. 2. Marele stat major va avea a se ocupa, sub ordinile imediate
ale Ministerului de Rezbel şi sub direcţia şefului de Stat major general al
annatei, cu :
a) studiul cestiunilor de organizare militară ;
b} studiul şi pregătirea lucrărilor relative la rezbel, precum mobilizarea,
concentrarea, pregătirea etapelor şi a diferitelor teatre de operaţiuni, geo
grafia şi topografia militară a ţărei ;
c) regularea şi pregătirea diferitelor serviciuri auxiliare necesare ar-'
matei şi corpurilor de annată în campanie, precum şi serviciul de căi ferate,
de telegraf şi poştă, de informaţiuni etc. ;
d) lucrarea şi ţinerea în curent a hartei ţărei, studiul geografiei şi topo
grafiei ţărilor străine, adunarea documentelor relative la acestea, tipărirea
hartelor şi planurilor necesare pentru rezbel ;
4
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e) studiul forţelor militare ale diferitelor state şi observaţia continuă
a afacerilor lor militare.
Art. 3. Pentru conducerea lucrărilor acest serviciu se împarte în trei
secţiuni, avînd fiecare de şef un ofiţer superior de stat major şi un număr
de ofiţeri inferiori după necesitate.
Cel mai vechi dintre şefii de secţii va îndeplini şi funcţia de subşef de
stat major.
Secţiunea 1 , compusă dintr-un ofiţer superior şi doi căpitani, va avea
a se ocupa cu lucrările de la literele a şi b.
Secţiunea a 2-a, compusă dintr-un ofiţer superior şi doi căpitani, va
avea a se ocupa cu lucrările de la literele c şi e.
Secţiunea a 3-a, compusă dintr-un colonel, un locotenent-colonel, un
maior şi patru căpitani, va avea a se ocupa cu lucrările de la litera d.
Art. 4. Personalul actualului Depozit de rezbel va forma secţia a
3-a de la Marele stat major.
Art . 5 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 29 noiembre 1 882.
CAROL

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel ,
I . C. BR ĂTIANU

Nr. 2 9i5

„J!onitorul oficial" , nr. 200 din 2/14 decembrie 1882, p. 2 953.

3
�iinistru secretar de stat la Departamentul de Rezbel, avînd în vedere
votul Senatului din 7 decembrie 1 882 prin care domnul general Slăniceanu
este dat în j udecata Curţei de casaţie pentru cestiuni privitoare administra
ţiunei sale ca ministru de rezbel ; avînd în vedere articolul 20 din legea asupra
responsabilităţei ministeriale, 1
decid :
domnul general Slăniceanu se suspendă din funcţiunea de şef al Marelui
. stat major al armatei 2 ;
domnul colonel Barozzi se însărcinează provizoriu cu funcţiunea de
şef al Marelui stat maj or al armatei.
Ministru de rezbel,
I . C. BR ĂTIANU
Nr. 139

1882, decembre, 8
„,'lfonitorul oficial", n r . 212

1

din 1 7/29 decembrie 1882, p. 3 210

Yezi „Monitorul oficial" , nr. 98 din 2/ 14 mai 1879, p. 2 ii l - 2 i·O.

2 Generalul George Slăniceanu fusese numit şef al Statului major general la 8
188 1 prin decretul nr. 1 778 („Monitorul oficial' ' , nr. 82 din 12/2i iulie 188 1 , p . 2 i99) .
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4
CAROL

I,

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 26 pe lîngă care ne supune spre sancţionare legea pentru
contingentul anului 1 883, votată de corpurile legiuitoare, în virtutea arti
colului 93 din constituţiune,
am sancţionat şi sancţionăm,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
Articol unic. Din clasa anului 1 883 se va chema sub drapel 8 500 tineri
pentru armata permanentă, 2 200 tineri pentru călăraşi, iar restul clasei,
deducîndu-se cei dispensaţi, se vor înscri între dorobanţi, potrivit dispoziţiu
nilor legei de recrutare 1 .
Recrutarea se va face şi contingentul se va chema conform legei asupra
recrutărei armatei.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 1 6
decembre 1 88 2 şi s-a adoptat c u majoritate de 6 6 voturi contra a 3 , fiind şi
20 abţineri.
Preşedinte,
General D. LECCA

Secretar,
COSTESCl"-COM A NEANU

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 22 decembre 1 88 2 şi
s-a adoptat cu majoritate de 33 voturi contra a l .
Preşedinte,
DIMITR I E GHICA

Secretar,
General A. ANGHELESCU

1 Vezi „ Monitorul oficial",
nr. 5 1 din 5/ 17 martie 1876, p . 1 297 - 1 JOJ , nr. 19 1 din 2 1
.
noiembrie/J decembrie 188 2 , p . 2 777 -2 78 1 şi Documente privind istoria militard a poporului
româ n , iulie 1878
noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 407-418.
-
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Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă să fie învestite cu sigiliul
statului şi trecute în „Monitorul oficial" , să fie adresate autorităţilor adminis
trative şi j udiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întocmai,
iar miniştri noştri secretari de stat la departamentul de rezbel şi j ustiţie
sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 4 ianuarie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de J ustiţie,
EUG. STA TESCU

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR A TIANU

Nr. 1 5

,,.Honitorul oficial", nr. 226 din 6/18 ian uarie 1883, p. 3 489.

5
Bucureşti , în 14 ianuarie 1883

:Ministerul de Rezbel
IV-a Direcţiune arme speciale
Nr. 368

Domnule ministru,
Administraţia rezbelului avînd necesitate de o cantitate de cincizeci
(50) tone alamă, în bande, pentru fabricarea tuburilor metalice, a şi intrat
în relaţiuni cu diferite case cunoscute din străinătate de unde a rezultat
că preţurile şi condiţiunile cele mai favorabile pentru stat sunt acelea oferite
de „Societe Industrielle et Comerciale des Metaux", Rue Elzevir, 1 2.
Comunicîndu-vă cele precedente, cu onoare vă rog să binevoiţi a vă'
pune de îndată în relaţiuni cu menţionata societate pentru a încheia contrac
tul relativ pentru această furnitură, avînd în vedere schiţa de contract şi
caiet de sarcini aici alăturate şi în urmă a se trămite acestui minister învestite
cu semnătura fabricei.
Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea osebitei
mele consideraţiuni.
Pentru ministru,
BERINDEI
Director de serviciu,
[Indescifrabil]
Domniei sale,
domnului ministru plenipotenţiar al României, Paris.
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Paris, Militare diverse.
pachet nr. 524/ 1882 - 1884, nepaginat. Original.
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6
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 1 264, avînd în vedere voturile corpurilor legiuitoare, în vir
tutea articolului 93 din constitutiune,
am promulgat şi promulgăm ce �rmează :
Lege
Articol unic. Tabela litera A, ataşată la legea asupra organizărei co
mandamentelor armatei 1, se modifică după cum se specifică mai jos :
Brigada 5 se compune din Regimentul 2 1 dorobanţi - Ilfov şi Regi
mentul 23 dorobanţi - Ialomiţa ;
Divizia 4 are reşedinţa la Tîrgovişte ;
Brigada 8 se compune din Regimentul 7 dorobanţi - Prahova, Regi
mentul 6 dorobanţi - Bucureşti şi un batalion din j udeţul Ilfov ;
Divizia 5 are reşedinţa la Galaţi ;
Brigada 9 are reşedinţa la Brăila şi se compune din Regimentul 3 2
dorobanţi - Brăila ş i Regimentul 8 dorobanţi - Buzău ;
Brigada 1 0 are reşedinţa la Galaţi, cu Regimentul 1 1 - Covurlui şi
1 2 - Tutova ;
Divizia 6 are reşedinţa la Focşani ;
Brigada 1 1 are reşedinţa la Focşani şi se compune din Regimentul
1 0 dorobanţi - Putna şi Regimentul 9 dorobanţi - Rîmnicu-Sărat ;
Brigada 1 2 are reşedinţa la Bacău şi se compune din Regimentul 27
dorobanţi - Bacău şi Regimentul 24 dorobanţi - Tecuci.
Această lege s-a votat de Senat în şedinţa din 1 3 ianuarie 1 883 şi s-a
adoptat cu unanimitate de 34 voturi.
Preşedinte,
DIMITR I E GHICA
Secretar,
General A . ANGELESCU

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 1 7
ianuarie 1 883 şi s-a adoptat c; u majoritate de 58 .voturi contra a 2 , fiind şi
8 abţineri.
Preşedinte,
General D . LECCA
Secretar,
COSTE SCC-COM ..\. NEANU
l Vezi „ Monitorul oficial" , nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p. I 460 şi Documente privind istoria
militară a poporului româ n , folie 1878 noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 361 .
-
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Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă să fie învestite cu sigiliul
statului şi trecute în „Monitorul oficial", să fie adresate autorităţilor admi
nistrative şi j udiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întocmai,
iar miniştri noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi justiţie
sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 3 1 ianuarie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel ,
la Departamentul de Justiţie,
I.C. BR .:\TIANU
EUG. STAT E SCU
Nr. 270
,,.Uonitorul oficial", nr. 2i8 din i/16 februarie 1883, p. 3 905.

7
Legation de France en Roumanie

Bucare s t , le 2 7 fevrier 1883

Monsieur le Ministre,
J 'ai l'honneur de transmettre ci-joint a Votre Excellence une liste
de commandes d'engins et de munitions de guerre faite au mois de novembre
dernier en Angleterre pour le corupte du gouvernement roumain. Les com
mandes dont il s'agit doivent arriver fin mars prochain en Roumanie.
Veuillez agreer, l\fonsieur le Ministre, Ies assurances de ma tres haute
consideration.
N. DE RING
Son Excellence,
l\lonsieur Challemel-Lacour, ministre des Affaires etrangeres,

Paris.

Direction politique.

Commandes faites en Angleterre pour le compte du
gouvemement roumain
ARTILLERI E
200 obus a parois renforcces par des
cercles en acier
800 obus ordinaires
200 boites a mitraille
I 200 amorces percutantes
400 amorces a fusees

JO canons Armstrong du calibre de 15 centi
m etres .
Munitions destinees a ces pieces :
400 obus en fonte
"'!00 ouus a parois renforcees

12
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2'1 canons de montagne du calibre de 65
m illimetres.
M unitions correspondantes :
2 160 boulets creux
3 600 shrapnels (obus â. balles)
10 OOO porte-feu
102 caissons de m unitions correspondants aux
canons de 7 ,5 cm.
'18 affuts correspondants aux canons de 7 ,5
cm.
Munitions diverses :
18 600 obus canons de 7,5 cm
8 500 shrapnels pour canons de 7,5 cm

806 boîtes â. mitraille pour canons de
7,5 cm
9 800 obus pour canons de 8,7 cm
'I 880 shrapnels pour canons de 8,7 cm.
10 canons revolvers d u systeme Xordenfeldt
Palmkrantz, â. 10 coups, avec leurs approvi
sionnements en cartouches Gattling du cali
bre Henry-Martini.
4 canons revolvers du systeme Hotchkiss d u
calibre de 37 millimetres avec leurs approvi
sionnements.
50 tonnes de laiton.

N AV I R E S
l bateau mesurant 1 18 pieds anglais d e long
sur 25 pieds de large pourvu d'une machine
d 'une force de HO chevaux.
3 chaloupes de 55 pieds
6 pouces de long
sur 1 1 pieds - 6 pouces de large pourvues
de machines d'une force de 100 chevaux.
2 chaloupes porte-torpilles de 62 pieds de
long sur 7 pieds - 9 pouces de large pour-

vues de machines d'une force de 1 1 5 chevaux.
2 chaloupes destinees â. faire la police da ns
Ies ports, de 50 pieds de long sur 8 pieds de
large, avec machine de 35 chevaux.
bateau â. double helice de 75 pieds de
long sur 15 pieds de large avec une machine
de la force de 15 chevaux.

Un

A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa , rola 49, voi. 7, /.
1 19 - 121 (Ministere des Affaires etrangeres - Paris, Archives diplo
matiques, C. P. Roumanie, voi. 7, f. 1 1 9 - 121 ) .

Bucureşti, 27 februarie 1883

Legaţia Franţei î n România

Domnule ministru,
Am onoarea să transmit alăturat excelenţei voastre o listă a comenzilor de materiale ş i
m uniţii de război , făcute în luna noiembrie trecut, în Anglia, î n contul guvernului rom â n .
Comenzile de care este vorba trebuie să sosească l a sfîrşitul l u i martie viitor în România.
Primiţi, domnule ministru, asigurările prea înaltei mele consideraţii.
N. DE RING
Excelenţei sale,
domnului Challemel-Lacour, ministru al afacerilor străine , Paris. Direcţia politică..

Comenzi făcute în Anglia în contul
guvernului român
A RTILERI E
200 obuze cu pereţii întăriţi c u cercuri de oţel
800 obuze obisnuite
200 cutii cu � itralii
1 200 amorse percutante
400 amorse fuzante

10 tunuri Armstrong, calibru 15 centimetri.
M uniţii destinate acestor piese :
400 obuze de fontă
400 obuze cu pereţii întăriţi
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24 tunuri de munte, calibru 65 milimetri.
Muniţii corespunzătoare :
2 160 ghiulele goale
3 600 şrapnele (obuze cu bile)
JO OOO focoase.
J02 chesoane pentru muniţia corespunzătoare
tunurilor de 7,5 cm.
48 afeturi corespunzătoare tunurilor de 7,5 cm.
:'.\luniţii diverse :
18 600 obuze pentru tunuri de 7,5 cm
8 500 şrapnele pentru tunuri de 7,5 cm

806 cutii cu mitralii pentru tunuri de
7,5 cm
9 800 obuze cu mitralii pentru tunuri
de 8,7 cm
4 880 şrapnele pentru tunuri de 8, 7 cm.
JO tunuri revolver, sistem Nordenfeldt-Palm
krantz, cu JO lovituri, cu provizia Ie r de
cartuşe Gattling, de calibru Henry-Martini,
4 tunuri revolver, sistem Hotchkiss, de cali
bru 37 milimetri. cu muniţia lor.
50 tone de alamă.

·

NAVE
O na·1ă măsurînd 1 18 picioare englezeşti lun
gime, pe 2 5 picioare lăţime, prevăzută cu
un motor de HO cai putere.
3 şalupe de 55 picioare şi 6 degete lungime,
pe 1 1 picioare şi 6 degete lăţime, prevăzute
cu motoare de JOO cai putere.
2 şalupe port-torpile de 62 picioare lungime,

pe 7 p 1c1oare şi 9 degete lăţime, prevăzute
cu motoare de 1 15 cai putere.
2 şalupe destinate poliţiei portuare de 50
picioare lungime, pe 8 picioare lăţime, cu
motor de 35 cai putere.
O navă cu elice dublă, de 75 picioare lungime,
pe 15 picioare lăţime, cu un motor de 15 cai
putere.

8
Kaiserlich-koniglicher Generalstab
No. 2 19/Evidenz-Bureau

Copie
Evidenz-Rapport
Wien , am 28-ten. Februar 1883

Rumănien
Nach dem Gesetze vom 2/ 1 4 . Dezember 1 88 2
in der Armee, wie folgt, verăndert :

1 . Linie
2. Linie
3. Linie

{

{

Friiber

Stehende Armee
Terri torial-Armee

}

1

wurde die Dienstzeit

Jahre

:'.\Iiliz

Gegenwărtig

Jabre

8

9

8

6

Nationalgarde

8

9

Landsturm

9

10

I De fapt este vorba de legea de recrutare a armatei române din 17 noiembrie 1882, pu
blicată în „Monitorul oficial", nr. 1 9 1 din 2 1 noiembrie/3 decembrie 1882, p. 2 777 - 2 78 1 şi
în Documente privind istoria militard a poporului român, iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura
militară, Bucureşti, 1974, p. 407 - 418.
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Es war bis nun unmoglich, die Griinde fiir die Vermehrung der Wehr
pflicht in der I . Linie um ein Jahr, und deren Verminderung um ebensoviel
in der 2. Linie mit Sicherheit zu erfahren.
Ein Calcul lăsst j edoch das N achstehende als fast gerichtserscheinen.
Die Rekruten-Contingente der letzten 8 Jahre reichen nach Abschlag
von 1 5% natiirlichen Abgang wohl hier, um den Kriegsstand der I . Linie
zu decken. Xachdem j edoch nachtrăglich eine Menge Befreiungen eintreten,
so verringerte sich der Grundbuchsstand dieser Linie so bedeutend, class
keine Quote fiir den Ersatz der Abgănge vor dem Feinde iibrig bleibt. Diese
(mit 1 0% in den ersten Stadien des Krieges angenommen) erfordert mit
Zuschlag der Abgănge durch Befreiungen gerade einen, das ist den 9. Jahr
gang. Da nun dieser fiir die 1 . Linie durch den jiingsten der 2.Linie (Miliz)
gedeckt wird, so wollte man anderseits die Wehrpflichtigen dieser Kategorie
entlassen und wies deren letzten Jahrgang (den 8 . ) der 3 . Linie zu. Trstzdem.
class das Gesetz noch immer besteht, wonach die 2.Linie (Miliz) soviele Kor
per aufstellen soll, wie die 1 . (stehende und Territorial-Armee) - konnen
von der Miliz in Folge der Herabsetzung der Jahrgangszahl um 1 /4 - und
nur 3/4 der vorgeschriebenen Anzahltaktischer Korper aufgestellt werden.
so class organisationsgemăss zur operierenden Armee blos beigezogen werden :

von der I . Linie
von def 2 . Linie

Bataillone

Escadronen

Batterien

120

80

44

84

48

33

Zusammen

204

128

77

anstatt wie fruher beabsichtigt war

2 16

144

88

Die Miliz wird trotz der Reduzirung noch mit dem Mangel an Offizieren
und Unteroffizieren zu kămpfen haben, wăhrend sich diese Missstande bei
der LLinie um Einiges heben werden.
Es ist j edoch nicht anzunehmen, class die rumănische Armee mit der
Aufstellung der neuen Korper ( 1 36 Bataillone, 92 Escadronen, 44 Batterien)
friiher als 1 889 oder 1 890 fertig wird*.
Diese Konsolidirung der I .Linie ist einer j ener wenigen Momente, wel
che sich in den Bestrebungen der letzten J ahre die rumănischen Streitkrăfte
iibermăssig zu erweitern, als ein reeller . Fortschritt bezeichnen lassen **.
Dies ist ein Zug nach Beschrănkung der Wehrkraft auf dasjenige,
was zu erreichen moglich ist und auf deren qualitătsmăssige Verbesserung.
•

Siehe Evidenz-Rapporte No. 563 und No. 1 256 vom Jahres 1882 1.
• • Diese Momente sind : die Vermehrung der Cadres im Jahre 1880, die Errichtung von

Milifarbildungs-Anstalten fUr Offiziere und die vo11stăndige Komplettirung der Reiterei und
Artillerie mit Pferden.

1 Vezi Documente privind istoria militară a poporului român , iulie 1878-noiembrie 1882,
Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 370-373.
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welche sich auch bei anderen Armeen der j iingeren orientalischen Staaten
- Serbien, Bulgarien - in der j iingsten Zeit offenbart.
Oberst BILIMEK, manu propria
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Austria , rola 1 16 , c. 636 - 637
(Haus-Hof 11nd Staatsarchiv- Wieu , Information s-bureattakten, Karton
1 71 )
.

Marele stat major cezaro-crăiesc
Biroul de evidenţă
Nr. 2 19

Copie
Raport-evidenţă
Yiena, 28 februarie 1883

România
Conform legii din 2/ 14 decembrie 1882 durata serviciului militar a fost modificată după
·cum urmează :

Mai înainte

Linia 1
Linia 2
Linia 3

{
{

Armata permanentă
Armata teritorială
Miliţie

Ani

}

Actualmente

Ani

8

9

8

6

Garda naţională

8

9

Gloatele

9

10

Pînă acum nu s-a putut afla cu certitudine care a fost motivul prelungirii cu circa un
.an a serviciului militar pentru prima linie şi reducerii lui cu aproape tot atît la a doua linie.
Totuşi un calcul ne permite să î nţelegem aproape sigur motivul.
Contingentele de recruţi din ultimii 8 ani, deşi există o scădere cu 1.5% din cauza pier
derilor naturale, sînt suficiente pentru a acoperi prima linie în caz de război. Apoi au loc
totuşi o mulţime de lăsări la vatră, astfel incit efectivele de bază ale acestei linii se micşo
rează în mod considerabil , întrucît nu mai rămîne disponibilă nici o rezervă pentru înlocuirea
pierderilor din faţa inamicului. Acestea (luînd în considerare 10% în prima etapă a războiului) ,
·cu adăugirea pierderilor prin lăsare la vatră, cer exact un contingent în plus, adică cel de-al
9-lea contingent. Acest contingent este acoperit pentru prima linie de tinerii din linia a doua
(miliţiile), astfel încît există tendinţa de a-i degreva pe cei supuşi încorporării din această cate
gorie şi de a trimite ultimul contingent (al 8-lea) în linia a treia.
Cu toate acestea, pentru că mai există legea după care linia a doua (miliţiile) trebuie
să organizeze tot atîtea corpuri ca şi linia întîi (armata permanentă şi teritorială) , ca urmare
.a scăderii contingentelor cu aproximativ 1/4, se pot alcătui din miliţii numai 3/4 din numărul
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prescris de corpuri tactice, astfel încît, în conformitate cu măsurile organizatorice, pentru
armata operativă se pot adăuga numai :
Batalioane

Din linia 1

Escadroane

120

Din linia 2
Total
Î n loc de cele prevăzute mai înainte

Baterii

80

44

84

48

33

204

128

77

2 16

144

88

Cu toate reducerile, miliţiile trebuie să mai lupte încă cu lipsa de ofiţeri şi subofiţeri,
în timp ce în linia întîi această stare dificilă există numai în cazuri izolate.
Totuşi nu se poate presupune că armata română va fi gata cu organizarea noilor corpuri
( 136 batalioane, 92 escadroane, 44 baterii) înainte de 1889 sau 1890• .
Această consolidare a liniei întîi poate fi considerată ca un real progres faţă de celelalte
puţine momente, exprimate prin silinţa de a mări excesiv forţele armate române„ .
Aceasta este o cale de a limita forţele armate numai la ceea ce este posibil de realizat
şi de a contribui la îmbunătăţirea lor calitativă, fapt vizibil în ultimul timp şi în armatele altor
state orientale mai tinere, apărute nu de mult - Serbia, Bulgaria.
Colonel BILil\I E K , manu propria

9
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 1 24 1 , avînd în vedere voturile corpurilor legiuitoare. în
virtutea articolului 93 din constituţiune,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
asupra administraţiunei armatei
Capitol ul

1

DI SPOZIŢI UNI GENERALE

Art. 1 . Ministrul de rezbel este şeful responsabil al administraţiunei
armatei.
Art. 2. Administraţiunea armatei cuprinde : serviciul intendenţei ; ser
viciul artileriei ; serviciul geniului ; serviciul flotilei ; serviciul sanitar ; ser
viciul tezaurului şi al poştelor la armate. Acest din urmă se va determina
prin un regulament special între ministru de rezbel şi miniştrii respectivi.
• Vezi raportul-evidenţă nr. 563 şi nr. 1 256 din anul 1882.

•• Aceste momente sînt : mărirea cadrelor în anul 1880, organizarea de institute de ins

trucţie militară pentru ofiţeri şi dotarea completă a cavaleriei şi artileriei cu cai.
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Administraţiunea interioară a corpurilor de trupă şi a stabilimentelor
militare este supusă unor regule speciale determinate la capitolul IV.
Art. 3. Principiul organizărei serviciurilor enumerate mai sus este
bazat pe : direcţiune ; gestiune sau execuţiune ; control.
Direcţiunea nu ia parte la actele gestiunei ce dirijează. Controlul nu
ia parte nici la direcţiune, nici la gestiune şi nu atîrnă decît de minister.
Capitolul I I
STABILIMENTELE ŞI SERYICI U RILE SPECIALE

Art. 4. Stabilimentele şi serviciurile speciale, prevăzute la alineatul 2,
de sub articolul 10 din legea comandamentelor 1 , fiind sub direcţiunea ime�
diată a Ministerului de Rezbel, şefii de serviciu şi ofiţerii care le conduc
sunt, în ce priveşte serviciul lor special, sub ordinele exclusive ale ministrului.
Art. 5. Ministrul hotărăşte stabilimentele şi serviciurile speciale ce
rămîn sub direcţiunea sa.
Capitolul I I I
CORPURI DE ARMAT.\ ŞI DI\"IZII

Art. 6. Î n fiecare regiune de corp de armată generalul comandant
este sub autoritatea ministrului de rezbel, şeful responsabil al administraţiunei
corpului său de armată.
Serviciurile administrative sunt conduse de către şefii de servicii, sub
ordinele sale imediate. Aceştia formează, pe lîngă generalul comandant ,
personalul administrativ al corpului de armată, împărţit în două secţiuni :
secţiunea activă, care pleacă cu trupele în caz de mobilizare, şi secţiunea
stabilită, care rămîne şi care este însărcinată a asigura funcţionarea serviciu
rilor teritoriale.
Art. 7. Comandantul corpului de armată este dator a prevedea şi
supune la timp ministerului toate trebuinţele corpului său. El are autoritate
a dispune, în conformitate cu legile, regulamentele şi deciziunile ministeriale,
de toate fondurile şi materialele afectate comandamentului său.
Î n cazuri urgente, de forţă majoră, poate autoriza cheltuieli neprevăzute,
însă pe răspunderea sa, chiar pecuniară, dînd ordine înscrise şi raportînd
imediat cazul ministerului. El face ca legile, regulamentele şi deciziunile
ministeriale să fie aplicate cu exactitate în toate serviciurile.
Art. 8. Şefii de serviciu priveghez, sub autoritatea comandamentului,
într-un mod permanent toate operaţiunile serviciurilor ce conduc. Ei fac
sau dispun a se face recensăminte de material, situaţii de casă, reviste de
efectiv sau orice fel de verificări prescrise de regulemente sau ordonate de
ministru ori comandantul corpului de armată pentru a se încredinţa de
regularitatea mersului administrativ al serviciurilor. Ei sunt însărcinaţi cu
ordonanţarea cheltuielilor în limitele creditelor ce li se deleagă de ministru.
1 Vezi „Monitortil oficial" , nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p. 1 158 şi Documente privind
noiembrie 1882, Editura militara., Bucureşti ,
istoria militard a poporului român, iulie 1878
1971, p. 357.
-
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Art. 9. Comandanţii de divizii, sub autoritatea comandantului corpului
de armată, au faţă cu trupele, stabilimentele şi serviciurile din diviziile lor
aceleaşi îndatoriri de priveghere prescrise pentru comandanţii corpurilor de
armată. Ei sunt datori a prevedea şi supune la timp comandantului corpului
de armată toate trebuinţele trupelor de sub ordinele lor.
Art. 1 0. Î n regiunile divizionare serviciurile administrative sunt conduse,
ca şi la corpurile de armată, de către şefii de servicii, sub ordinele comandan
ţilor de divizii, avînd aceleaşi îndatoriri.
Art. 1 1 . Şefii de serviciuri şi orice ofiţeri însărcinaţi cu verificările
sunt responsabili, chiar pecuniar, de toate ilegalităţile ce se vor constata
în actele admise, vizate sau verificate de ei, fără ca prin acestea gestionarii
respectivi să fie apăraţi de răspunderea ce le incumbă.
Art. 1 2. Comandanţii divizielor, operînd izolat sau neaparţinînd nici
unui corp de armată, au toate drepturile şi îndatoririle administrative ale
comandanţilor corpurilor de armată.
Art. 1 3. Î n caz de mobilizare ministerul deleagă partea sa administrativă,
în limitele trebuinţei, comandantului şef al armatei.
Serviciurile administrative la armate sunt conduse de către şefii de
serviciuri speciali, ca şi în corpurile de armată.
Capitolul IV
AD:'.\11:\I STRAŢL \ I �TERIOAR Ă A CORPURILOR DE TRUPĂ
ŞI A STABILIME�TELOR MILITARE

Art. 1 4 . Administraţiunea interioară a corpurilor de trupă şi a stabi
limentelor militare este încredinţată şefului de corp. El are sarcina a prevedea
toate trebuinţele şi rămîne singur responsabil, chiar pecuniar, de administra
ţiunea sa şi de executarea legilor, regulamentelor, deciziunilor şi ordinelor
relative acestui serviciu. El este ajutat de către o comisie de administraţie,
compusă din ajutorul său, ca preşedinte, şi doi ofiţeri din corp, membri, în
sărcinată cu aprovizionările şi verificările primirilor de material şi producte.
Preşedintele acestei comisii este încă însărcinat cu verificarea gestiunei
comptabililor precum şi cu privegherea conservărei fondurilor şi materialelor,
fiind solidar responsabil, împreună cu comptabilii, de lipsurile şi deficiturile
ce s-ar constata în gestiunea lor.
Gestiunea este confiată ofiţerilor comptabili, care nu fac parte din
comisie. Ei sunt j ustiţiabili înaintea î naltei curţi de compturi şi responsabili
de fondurile şi materialele ce le sunt încredinţate. Ofiţerii comptabili ai
armatei în bani şi în materii nu sunt ţinuţi a depune cauţiuni.
Art. 1 5. Î n caz de mobilizare, comisia de administraţie funcţionează
numai la depozitul corpului şi se compune din comptabilii rămaşi acolo şi
comandantul depozitului sau şeful teritorial al corpului, ca preşedinte. Î n
acest caz, comisia are toată autoritatea şi răspunderea prevăzută pentru
şeful de corp.
19
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Art. 1 6. Companiile, escadroanele şi bateriile făcînd corp în parte se
:administrez de către comandanţii lor direct, fără comisie de administraţie,
fiind singuri responsabili de administraţia şi gestiunea lor.
Art. 1 7 . Administraţia spitalelor militare se face în conformitate cu
legea sanitară 1 .
Capitolul V
CONTROLUL ADMINISTRAŢIEI ARMATE[

Art. 1 8 . Controlul administratiei armatei se exercită de către un
personal special, sub denumire de 'ofiţeri de control, care nu atîrnă decît
-Oe ministru de rezbel.
El este însărcinat a ocroti interesele tezaurului şi drepturile persoanelor
-şi a constata în toate serviciurile observarea legilor, regulamentelor şi- deci
ziunilor care cîrmuiesc mersul administrativ.
Art. 1 9. Ofiţerii de control se prezintă, fără aviz prealabil, autorităţei
militare superioare din localitatea unde voiesc a-şi îndeplini mandatul şi
aceasta dă, după cererea lor, ordine pentru reviste de efectiv sau altele,
numind ofiţerii şi funcţionarii trebuincioşi ca să-i ajute la recensămintele
sau controlările ce voiesc a face.
Pentru vizitarea inopinată a caselor sau magazinelor, ei merg direct
la corpul, stabilimentul sau serviciul ce au a controla, fără a se mai prezenta
.autorităţei militare, pe care însă o vestesc în momentul de a proceda.
Capitolul VI
RECRUTAREA ŞI ORGANIZAREA OFIŢERILOR D E COXTROL

Art. 20. Ofiţerii de control, creaţi prin prezenta lege, au o ierarhie
proprie şi nu comportă nici o asimilare cu gradele din armată ; cu toate aces
tea ei se bucură de beneficiile legei poziţiei ofiţerilor 2•
Această ierarhie este regulată astfel : controlorii de a 2-a clasă ; contro
lorii de 1 clasă ; controlorii generali.
Controlorii de a 2-a clasă sunt întrebuinţaţi în Direcţiunea de control
.din Ministerul de Rezbel cu controlarea gestiunilor în bani şi în materii
a întregei armate, precum şi în operaţiile de control pe lîngă controlorii
_generali de l clasă.
Legile şi decretele relative pensiunilor militarilor sunt aplicabile şi
ofiţerilor de control ; soldele şi indemnităţile ce pot primi în timpul serviciului
.se fixează prin tarifa anexată la prezenta lege.
Art. 2 1 . Corpul ofiţerilor de control este recrutat :
controlorii generali, dintre colonelii de toate armele din activitate,
intendenţii militari şi controlorii de 1 clasă din activitate ;

1 Lege pentru organizarea serviciului sanitar al armatei („ Monitorul oficial", nr. 18 din
2 1 aprilie/3 mai 1882, p. 4 17 - 4 18) şi Documente privind istoria militară a poporului român,
iulie 1878
noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 339-343.
2 Vezi „ Monitorul oficial" nr. 128 din 1 1/23 iunie 1878, p. 3487 - 3489, nr. 89 din 22
iulie/3 august 188 1 , p . 2 739 şi Documente privind istoria militară a poporului român, iulie
1878
noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 275.
-

-
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controlorii de 1 clasă, dintre locotenenţii-coloneli de toate armele din
activitate, subintendenţii militari şi controlorii de a 2-a clasă din activitate ;
controlorii de a 2-a clasă, dintre maiorii de toate armele din activitate
şi adjuncţii clasa 1 , prin concurs.
Art. 22. Î naintarea în corpul ofiţerilor de control se face exclusiv
numai la alegere, după propunerea Ministerului de Rezbel, fiecare grad tre
buind să aibă un stagiu minimum de 3 ani.
Art. 23. Ofiţerii de control nu pot fi supuşi j udecăţei decît de minis
trul de rezbel.
Ei sunt j ustiţiabili înaintea consiliurilor de rezbel, care se vor compune,.
conform articolului 1 0 din codul j ustiţiei militare 1, ca pentru gradul de co
lonel, cu osebire că cei doi coloneli, prevăzuţi în tablou, să fie înlocuiţi prin
doi ofiţeri de control.
Funcţiunile de comisar regal şi raportor se vor îndeplini de ofiţerii de
control, iar în lipsă, de către coloneli din corpul de stat major.
Ofiţerii de control nu pot fi traduşi înaintea unui consiliu de anchetă
pentru reformă decît de ministrul de rezbel.
Consiliul de anchetă se va compune din patru membri luaţi dintre
ofiţerii de control şi, la neajungere, dintre colonelii de stat major sub pre
şedinţa unui general de brigadă. Toţi vor fi traşi la sorţi de însuşi ofiţerul
obiect al anchetei.
Art. 24 . Procesele-verbale dresate de ofiţerii de control, prin cari
constat deficite de fonduri şi materiale sau alte abuzuri în administraţie,
fac probe legale în j ustiţie şi nu se vor putea combate decît prin înscriere
în fals sau pentru motive de eroare bine constatată, prin confruntarea c u
registrele ş i scriptele ţinute î n bună regulă.
Capitolul VII
DI SPOZIŢII FINALE

Art. 25. Pentru executarea dispoziţiilor conţinute în legea de faţă se
vor întocmi regulamentele necesare.
Art. 26. Sunt şi rămîn abrogate toate dispoziţiunile din legi, ordo
nanţe şi regulamente contrarii legei de faţă.
Tarifa soldelor şi indemnităţilor fixate membrilor corpului controlorilor

Pentru con
trolorii ge
nerali

s olda lunară propriu-zisă

I ndemnitate de locuinţă
Indemnitate de misie pe zi, în caz de
deplasament

1 Vezi „)Jonitorul oficial", nr.

iO

Controlorii
clasa I

Controlorii
clasa a 2-a

Lei

Lei

Lei

950

750

550

150

1 00

80

25

20

15

din 24 mai/5 iunie 188 1 , p. 1 252.
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Această lege s-a votat de Senat în şedinţa din 1 3 ianuarie 1 883 şi s-a
.adoptat cu majoritate de 26 voturi contra a 3 .
Preşedinte,
DIMITRIE GHICA

Secretar ,
General A. ANGELESCU

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 24
februarie anul 1 883 şi s-a adoptat cu majoritate de 55 voturi contra a 5,
fiind şi 1 0 abţineri.
Preşedinte,
General D. LECCA

Secretar,
C. POROINEANU

Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă să fie învestite cu sigiliul
:statului şi trecute în „Monitorul oficial" , să fie adresate autorităţilor admi
nistrative şi j udiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întocmai,
iar miniştrii noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi j ustiţie
.sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 2 martie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul J ustiţiei,
El"G. STĂT E SCL'

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ĂTIANU
Nr. 655

„Monitorul oficial", nr. 273 din 5/17 martie 1883, p. 'I 39'1

-

'I 396.

10
Sire,
Avînd în vedere că j urisdicţiunea consilielor de rezbel în timp de pace
·este teritorială şi că legea comandamentelor, promulgată la 8 iunie 1 882 1 ,
a făcut din comandanţii corpurilor de armată singurii comandanţi teritoriali
ai circumscripţiunilor ocupate de aceste mari unităţi ; în interesul serviciului
şi al disciplinei, cari redam că aceeaşi persoană ce este învestită cu puterea
comandantului să aibă şi dreptul de a administra j ustiţia pentru toate tru
pele aflate în raza teritorială a comandamentului său, am onoarea a pre-

1 Vezi „ Monitorul oficial", nr . .59 din 1 1/23 iunie 1882, p. 1458 - 1 46 1 şi Documente privind
:istoria militard. a poporului româ n , iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti ,
1974, p. 3.56-363.
22.
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zenta maiestăţei voastre alăturatul proiect de decret, prin care se dispune
ca actualele consilii permanente de rezbel, aflate pe la stat majorul divizielor
teritoriale, să fie constituite pe la reşedinţele corpurilor de armată, ai căror
comandanţi sunt de drept şi capi ai justiţiei militare, astfel cum prevede
articolul 2 şi 93 din codicele de justiţie militară 1.
Cît pentru consiliul permanent de rezbel din Dobrogea, el va continua
a funcţiona, ca şi în trecut, la stat majorul acelei divizii, sub direcţiunea
comandantului de divizie din acea parte a ţărei.
Dacă maiestatea voastră aprobă această propunere, este rugată să
binevoiască a semna alăturatul proiect de decret 2 •
Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţei voastre, prea plecat
şi prea supus servitor.
Ministru secretar de stat
Ia Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ĂTIANli
1883, martie, 2
Nr. 2 836

„ Monitorul oficial", nr. 278 din 1 1/23 martie 1883, p . -! 498.

11
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională rege a l României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 1 273, văzînd voturile corpurilor legiuitoare din şedinţele
de la 22 şi 24 februarie 1 883, în virtutea articolului 93 din constituţiune,
am sancţionat şi sancţionăm,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
Articol unic. Pentru complectarea lucrărilor de apărare a ţărei, pentru
complectarea materialului de rezbel şi echipamentului militar guvernul este
autorizat a emite rentă amortizabilă 5 la sută pînă la suma de 1 5 OOO OOO
lei.
Această emisiune se va face conform legilor existente.
1 Vezi „ Monitorul oficial" ,
1

Vezi documentul nr.

nr .

40 din 24 mai/5 iunie 188 1 , p. 1 252 şi 1 258.

17.
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Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la
februarie 1 88 3 şi s-a adoptat cu majoritate de 64 voturi contra a 1 .
Preşedinte,
General D. LECCA

Secretar,
C. POROINEANU

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la
s-a adoptat cu unanimitate de 30 voturi .
Preşedinte,
DI:\HTRIE GHICA

24

februarie

1 883

şi

Secretar,
General A. ANGELE SCU

Facem cunoscut ca legea de faţă, învestită cu sigiliul statului şi trecută
în „Monitorul oficial" , să fie adresată autorităţilor administrative şi j udi
ciare spre a o înscrie în registrele lor şi a o observa întocmai, iar miniştri
noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi de justiţie sunt însăr
cinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 3 martie 1 883 .
CAROL
:!\linistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ATIA�U

:!\linistru secretar de stat
la Departamentul de J ustiţie,
EU G. STATESCU

Nr. 660
„ .lfonitorul oficial"", nr. 273 din 5/17 martie 1883, p. 4 396.

12
CAHOL

I,

Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege a l României, l a
toţi d e faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 2 82 1 , în virtutea articolului 93 din constituţiune,
am sancţionat şi sancţionăm,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
24
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Lege
relativă la modificarea articolelor 12, 18, 22, 25 şi 30
din legea poziţiei ofiţerilor din 1878, iunie, 5 1
Art. 1 . Articolele 1 2 , 1 8, 22, 25 şi 30 din legea poziţiei ofiţerilor,
promulgată la 5 iunie 1 878, se modifică după cum urmează :
Art. 1 2. Ofiţerul trecut în disponibilitate, pentru concediu mai lung
d e 6 luni, se bucură de toate drepturile şi prerogativele gradului său numai
pe timp de 6 luni de la data punerei sale în disponibilitate. După acest timp
el continuă a se bucura, pe cît va sta în disponibilitate, numai de dreptu
rile sale la reformă şi retragere, iar drepturile la înaintare şi comandament
nu i se vor socoti decît de la chemarea sa în activitate, la vacantele
ce se
'
vor produce în arma din care face parte.
Art. 1 8. Retragerea se dă şi din oficiu ofiţerilor inferiori, la vîrsta
de 50 ani ; ofiţerilor superiori - maiori şi locotenenţi-coloneii - la vîrsta
de 55 ani ; colonelii la vîrsta de 60 ani şi ofiţerilor generali la vîrsta de
70 ani.
Art. 22. Punerea ofiţerilor în reformă, ca măsură de disciplină, va fi
pronunţată prin decret-regal, în urma raportului ministrului de rezbel, bazat
pe părerea unui consiliu de anchetă ; compunerea consilielor de anchetă
va fi întocmai ca aceea a consilielor de război pentru diferite grade ; ofiţerii
care vor compune consiliul de anchetă se vor trage la sorţi, pentru fiecare
caz, de însuşi ofiţerul supus anchetei, dintre ofiţerii diviziei din care face
parte. Cînd ofiţerul obiect al anchetei ar refuza de a trage sorţi, aceasta se
va face de şeful de stat major al diviziei din care face parte.
Pentru asimilaţii gradelor ofiţereşti, compunerea consilielor de anchetă
va fi întocmai ca aceea a consilielor de război, cu deosebirea că trei din membrii
cei mai mici în grad vor fi dintre asimilaţii de aceeaşi categorie cu asimi
latul ofiţer obiect al anchetei.
Î n fiecare divizie, tablourile formate pentru compunerea consilielor de
război vor servi şi pentru compunerea consilielor de anchetă.
Art. 25. Pentru trecerea ofiţerului din activitate sau disponibilitate
în reformă, pentru lipsă de cunoştinţele militare corespunzătoare gradului
şi pentru lipsă de capacitate cerută spre a le dobîndi, propunerile se
vor face de către şefii de corpuri sau serviciuri la inspecţiunile gene
rale sau în intervalul acestor inspecţiuni, pe calea ierarhică, coman
danţilor de divizii : inspectori generali şi comandanţii de divizii, în
urma examinării ofiţerului propus pentru reformă, vor înainta părerea
lor ministrului de război, care va trămite pe ofiţer înaintea unui consiliu de
anchetă, compus după cum se specifică la articolul 22. Deciziunile consi
liului de anchetă sunt obligatorii şi nu pot fi modificate decît în favoarea
ofiţerului şi aceasta numai după avizul comandantului de brigadă şi de
divizie din care ofiţerul face parte ; dreptul la recurs înaintea consiliului
de revizie al armatei, prevăzut de articolul 23, este aplicabil şi acestor deci
ziuni.
1 Vezi „ Monitorul oficial" , nr. 128 din 1 1/23 iunie 1878,

p . 3 487 - 3 489.
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Art. 30. Orice ofiţer reformat, care nu îndeplineşte condiţiunile cerute
de legea comună a pensiunilor 1 pentru a primi imediat pensiunea, are drep
tul la o soldă de reformă :
a) ofiţerul reformat pentru infirmităţi incurabile, provenite pe timpul
şi din cauza serviciului, primeşte o soldă de reformă egală cu minimum pen
siei gradului său ;
b) ofiţerul reformat pentru infirmităţi incurabile, provenite nu din
cauza serviciului, primeşte o soldă de reformă egală cu minimum pensiei .
gradului său, dar numai pe un timp egal cu numărul anilor săi de serviciu •;
c) ofiţerul reformat pentru lipsă de cunoştinţe militare corespunză
toare gradului său, primeşte o soldă de reformă egală cu 2/3 din minimum
pensiei gradului său, şi numai pe un timp egal cu j umătatea anilor săi de
serviciu ;
d) ofiţerul reformat pentru rea purtare, greşeli grave în serviciu şi
în contra disciplinei, precum şi pentru greşeli în contra onoarei, nu are drept
la nici o soldă de reformă.
Dispoziţiunile articolului 30 se vor aplica tuturor celor reformaţi în urma
campaniei din 1 877- 1 878, cu începere însă de la promulgarea legei de
faţă.
Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 5 martie 1 882 şi s-a
adoptat cu maj oritate de 28 voturi contra a 1 .
Vicepreşedinte,
D . STURDZA
General

Secretar,
A::-;GELESCU

A.

Această lege s-a Yotat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 24
februarie 1 883 şi s-a adoptat cu majoritate de 59 voturi contra a 1 , fiind
şi 6 abţineri.
Preşedinte,
General D. LECC..\
Secretar,
C. POROI NEANU

Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă să fie învestite cu sigiliul
statului şi trecute în „Monitorul oficial" , să fie adresate autorităţilor admi
nistrative şi j udiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întoc
mai, iar miniştrii noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi j us
tiţie sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 3 martie 1 883.
CAROL
�linistru secretar de stat
la Departamentul J ustiţiei ,
EUG. STĂT E SCU

�linistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ĂTIAl\U
Nr. 685
I

„."Uonitorul oficial", nr. 275 din 8/ 20 martie 1883, p. 4 433 - 4 434.

Vezi „Monitorul. Ziar oficial al României", nr. 37 din 16/28 februarie 1868, p. 222.
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Tablou general de efectivul
în oameni şi cai ce a servit de bază
la întocmirea bugetului pe exerciţiul 1883-1884
Oameni
Numirea
serviciurilor

�lite�i Funct_io·
ş1 as1- / nan
milaţi civili

Administraţia centrală

1

27

29

---

---

Trupa
32

I

Total
88

I

Oli·
\ereşti
19

Cai
De trupă
-

I

Obser·

vaţii

Total
19

---

---

Staturile majore

5
15
21

Stat majorul regesc
.
Stat majorul general
Marele stat major
..
Stat majorul corpului de
armată şi al diviziilor .
Piaţa Bucureşti . . . . .
. . . . . .
Justiţia militară
.. .. . .
Intendenţa
.

.

.

31
3
21
34

.

.

.

.

.

.

---

1 30
- --

-

-

-

-

12

-

4
1
12

-

30
10

-

5
15
33

9
46

65
4
43
34

32
5
2
24

-

H

-

-

-

-

-

9
46
H

32
5
2
24

---

---

29

-

40

199

---

132

-

132

---

I
I

[_
I

---

Şcoalele
Şcoala subofiţerilor . . . . . .
Şcoala fiilor de militari
Craiova
.
. . . . . .. . .
Şcoala fiilor de militari
Iaşi . . .
. . ....
. .
Şcoală de infanterie şi
cavalerie . . . . . . · · · · · · · ·
Şcoala de aplicaţie şi
Şcoala de răzbel · · · · · . . .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

20

20

-

35

42

10

16

171

1 97

1

-

1

10

18

268

296

1

-

1

10

6

230

246

5

50

55

6

9

32

47

3

-

3

70

80

---

43

---

----

-

---

---

49

736

828

5

36
1 405

69
1 468

11
5

1 Hl

1 537

16

1 928
6 840

2 OOO
7 1 20

8
40

70 09 1
268

7 1 013
276

lH

280

394

-

-

-

79 1 27

80 409

162

280

442

--

10

--

Geniul
Serviciul geniului

1 regiment de geniu . . . .

28
63
--

91

--

5

--- ---

23

11
28

23

39

-

---

---

---

---

Infanteria

4 batalioane de vînători
8 regimente de linie . . . .
32 regimente de dorobanţi şi un batalion
din I>obrogea . . . . . . . . . .
2 companii de jandarmi

72
272
905
8
---

1 257

-

8
17
-

-

-

8
40

---

---
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1

Cai

Oameni
Numirea
serviciurilor

�liţe�i
ş1 as1·
milaţi

Cavaleria
2 regimente de roşiori . . . .
1 regiment de călăraşi

54

permanent . . . . . . . . . . . . . .
Herghelia . . . . . . . . . . . .
1 2 regimente de călăraşi
şi 2 escadroane în
Dobrogea . . . . . . . . . . . . .
2 escadroane de jan... ..... . ...
darmi
4 escadroane de tren . . . .
.

27
4

.

246

.

.

.

.

10
11

.

---

I

Func\_ionan
civili

Trupa

2

De trupă

I

Total

812

58

556
91

583
95

28
3

345
HO

373
1 43

1 0 448

10 694

256

9 882

10 1 38

330
438

340
449

10
11

265
452

275
463

1 1 838

1 2 204

-

-

·

754

---

---

352

2

1 3 049

13 403

26

-

19

45

6

249

-

6 207

6 456

254

-

600

609

9

6 826

7 1 10

269

50
5
144

88
15
149

69

76

362
14
789

367
19
797

1 439

1 511

---

I

1 242

-

---

Total

Observa ţii

1 1 86

-

-

I

Oli\ereşti

366

--

--

A rtileria

Statul major de artilerie I
8 regimente de arti!
.
....
lerie . . . . . .
3 companii de uvrieri
de artilerie . . . . . . . . . .
.

.

.

.

.

. .

.

9

.

---

284

---

Trupele de administraţie

Serviciul birourile
.......
intendenţelor
Serviciul spitalelor . . . .
Serviciul subzistenţelor
Depozitele de echipaI
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atelierul de confecţii
şi compania uvrierilor
de administraţie . . . . . .
Penitenciarul militar . . . .
4 companii sanitare . . .
.

.

.

.

.

.

2 385

---

---

24
10
5

-

7

-

5
5
8

-

14
-

-

-

•

6

-

2 385

I

1

2 639
9
---

2 654

I-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -

64
---

Serviciul sanitar

50
---

Flotila

43

14
15

---

TOT AL GENERAL

2 341

25

90

168

19

598

64 1

---

103 307

-

19

-

---

---

---

-

---

---

--

-

--

-- ----

105 8 1 6

993

14 596

--

-

15 589

B ugetul cheltuielilor pe exerciţiul 1883 - 188i, Tipografia modernă
Gregorie Luis, Bucureşti, 1883, p . 80 -81 . .
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Recapitulaţie generală 1
1883 - 1 884

Credite acordate pentru
Capitol

Natura cheltuielilor
Lei

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Administraţia centrală
Staturi majore
Şcoli
Corpurile de trupă
Spitalele
Flotila
Echipamentul
Materialul artileriei
Materialul geniului
Î ncălzitul şi luminatul
Furaj şi remonta
Transporturi, recunoaşteri şi
misii1
Solda de disponibilitate şi
reformă
Creanţe din exerciţiuri închise
Total

I

324 754
1 050 060
759 500
1 7 884 OOO
659 554
667 OOO
1 875 OOO
660 OOO
635 OOO
585 OOO
2 440 oOO

Observaţiuni
Bani
-

320 OOO

-

30 OOO

-

1 46 1 590

29 3 5 1 458

I

-

-

Sumele ce comunele trebuie să verse la tezaur pentru întreţinerea pom
pierilor sunt cum se notează în coloana de observaţii la articolul respectiv.
Prima unui voluntar angajat pentru un an în armata permanentă sau
doi ani în armata teritorială care se varsă la Casa dotaţiei oastei conform
legii organizării armatei 2 se fixează la cinci sute lei.
Prima unui elev solvent la şcoala militară se fixează la patru sute lei pe an.
Acest buget care în total coprinde suma de lei douăzeci şi nouă de mili
oane, trei sute cincizeci şi una de mii, patru sute cincizeci şi opt s-a votat
de Adunarea Deputaţilor, dinpreună cu legea pentru fixarea veniturilor şi
cheltuielilor statului pe exerciţiul 1 883- 1 884, în şedinţa de la 28 februarie
anul 1 883 şi s-a adoptat cu majoritate de 68 voturi contra a 3.
Preşedinte,
General D . LECCA

Secretar,
DIMITRI E IOAN GHICA
Bugetul cheltuielilor pe exerciţiul 1883 - 1884, Tipografia modernii
Gregorie Luis, Bucureşti, 1883, p. 4.

1 Bugetul ţării pe exerciţiul 1883 - 188'1 a fost sancţionat la 5 martie 1883 şi publicat
în „Monitorul oficial", nr. 276 din 9/2 1 martie 1883, p. 4 457 - 4 458. Pentru bugetul dezvoltat al
Ministerului de Război vezi Bugetul cheltuielilor pe exerciţiul 1883 - 188-:1, Tipografia modernă
Gregorie Luis, Bucureşti , 1883, p. 5 - 1 18.
2 Vezi „Monitornl oastei" , nr. li din 1 iunie 1874, p. 598.
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CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege a l României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Avînd în vedere legea asupra organizărei comandamentelor armatei,
promulgată la 8 iunie 1 882 1, asupra raportului ministrului nostru secretar
de stat la Departamentul de Rezbel cu nr. 3 055,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Cu începere de la 1 aprilie 1 883 diviziile teritoriale încetez de
a funcţiona.
Art. 2. De la această dată comandamentul se va exercita în conformi
tate cu legea de la 8 iunie 1 882.
Art. 3 . Fiecare corp de armată va coprinde, afară de brigadele de
dorobanţi şi călăraşi prevăzute la tabelele A şi B din lege, următoarele trupe
de linie :
CORPUL I

CORPUL 3

Regimentele 1 şi 5 artilerie
Regimentul 1 roşiori

Regimentele 3 şi 7 artilerie
Regimentul călăraşi permanent

DIVIZIA

DI\"IZIA 5

Batalionul l vinători
Regimentul l linie

Regimentul 5 linie
DIVIZIA 6

DIVIZIA 2

Batalionul 3 vînători
Regimentul 6 linie

Regimentul 2 linie
CORPUL 2
Regimentele 2 şi 6 artilerie
Regimentul 2 roşiori

CORPUL 4
Regimentele 4 şi 8 artilerie

DIVIZIA 3

DIVIZIA 7

Regimentul 3 linie

Regimentul 7 linie

DIVIZIA 4

DIVIZIA 8

Batalionul 2 vînători
Regimentul 4 linie

Batalionul 4 vînători
Regimentul 8 linie

Divizia din Dobrogea este compusă din trupele locale ; a se crea şi din
trupele detaşate de prin corpurile de armată.
Regimentul de geniu, pînă l a crearea încă a 2 batalioane, va depinde
de comandamentul Corpului 2 de armată.
1 Vezi „ Monitorul oficial", nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p . l 458 - 146 1 şi Documente privind
istoria militară a poporului român, iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti,

1974, p. 356-- 363.
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Corpurile de trupă neenumerate mai sus vor depinde de diviziile în
coprinsul cărora se găsesc. Ca excepţiune, însă numai pentru garnizoana
Bucureşti, trupele permanente vor depinde de Divizia 3 .
Art. 1 4 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Depar
tamentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 6 martie 1 883.
CAROL

:'.\linistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BRĂTIANU

Nr. 770
„ J!onitorul oficial",

nr .

278 din 1 1 /23 martie 1883, p. 4. 4.97.
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CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Avînd în vedere legea promulgată la 8 iunie 1 882 1 , asupra raportului
ministrului nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel cu nr. 3 056,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Dispoziţiunile regulamentului, decretat la 1 1 noiembre 1 863 2,
relativ la comandamentele diviziilor teritoriale sunt şi rămîn desfiinţate pe
ziua de 1 aprilie 1 8 83.
Art. 2. î n viitor comandamentele militare se vor exercita în conformi
tate cu legea promulgată la 8 iunie 1 882 şi instrucţiilor ministeriale date în
acest scop.
Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel este însăr
cinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 6 martie 1 8 83.
CAROL

�r. 77 1

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BRĂTIANU
„.1!onitorul oficial", nr. 278 din 1 1/23 martie 1883, p. 4 4.97 - 4 4.98.

1 Yezi „J!onitorul oficial" , nr. 59 din 1 1 /23 iunie 1882, p. li58 - 1 46 1 şi Documente privind
i.<toria militară a poporului român , iulie 1878
noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti,
1974, p. 356�363.
2 Î nalt ordin de zi nr. 1 087 din 1 1 noiembrie 1863 prin care Alexandru Ioan Cuza aprobă
Regulamentul pentru comandamentele militare („Monitorul oastei", nr. 37 din 13 noiembrie 1863,
p . 622 - 633) .
-
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CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Avînd în vedere legea comandamentelor militare, promulgată la 8 iunie
1 882 1 , avînd în vedere articolele 2 şi 93 din codicele de j ustiţie militară 2 ,
asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul de
Rezbel nr. 2 836 s ,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Cu începere de la 1 aprilie 1 883, actualele consilii permanente
de rezbel, aflate pe la stat maj orul divizielor militare teritoriale, sunt consti
tuite pe la reşedinţele corpurilor de armată, ai căror comandanţi sunt de drept
şi capi ai j ustiţiei militare pentru toate trupele aflate în raza teritorială a
circumscripţiunei comandamentului lor.
Art. 2. Consiliul permanent de rezbel din Dobrogea va continua a
funcţiona, ca şi în trecut, la stat majorul acelei divizii, sub direcţiunea coman
dantului de divizie din această parte a ţărei.
Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel este însăr
cinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 6 martie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BR A TIANU
Nr. 772
„Monitorul oficial", nr. 278 din 1 1/23 martie 1883, p . 1 198.

18
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
I Vezi „ Monitorul oficial", nr. 59 din l l/23 iunie 1882, p. l 458 - l 46 l şi Documente
privind istoria militară a poporului român , iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară ,
Bucureşti, 1974, p. 356-363
3 Vezi „Monitorul oficial" , nr. 40 din 24 mai/5 iunie 188 l , p. 1 252 şi 1 258.
3 Vezi documentul nr. 1 0 .
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Avînd în \'edere legea comandamentelor promulgată la 8 iunie 1 882 1 ,
asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul de
Rezbel cu nr. 3 059,
am decretat şi decretăm :
Articol unic. Numim, cu începere de la 1 6 martie 1 883, comandanţi ai
corpurilor de armată pe ofiţerii generali al căror nume urmează :
comandantul Corpului 1 de armată, general de brigadă Anghelescu
George ;
comandantul Corpului 2 de armată, general de divizie Cernat Alexandru ;
comandantul Corpului 3 de armată, general de brigadă Anghelescu
Alexandru ;
comandantul Corpului 4 de armată, general de brigadă Racoviţă Dimitrie.
�Iinistru nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel este însăr
cinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 6 martie 1 883.
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ATIANU

CAROL

Kr. 776
„ Jlonitorul oficial", nr. 278 din 1 1/23 martie 1883, p . 4 500.

19
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege al României, l a
toţi d e faţă ş i viitori, sănătate.
Avînd în vedere legea asupra comandamentelor armatei 2, asupra rapor
tului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel sub
nr. 3 060,
am decretat şi decretăm :
Articol unic. Numim, cu începere de la 1 6 martie 1 883, comandanţi ai
diviziilor pe ofiţerii generali şi superiori ce urmează :
colonel Ipătescu Grigore, comandantul Diviziei 1 -Craiova ;
colonel Vlădescu Matei, comandantul Diviziei 2-Piteşti ;
general Radovici Alexandru, comandantul Diviziei 3-Bucureşti ;
1 Vezi „ Monitorul oficial", nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p . I -458 - H6 l şi Documente privintţ
istoria militară a poporului român, iulie 1878
noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti,

197-4 , p. 35�363.
2

-

Ibidem.

33
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

colonel Budişteanu Constantin, comandantul Diviziei 4-Tîrgovişte ;
colonel Pillat Constantin, comandantul Diviziei 5-Galati ;
colonel Pencovici Eustatie, comandantul Diviziei 6-Fo�sani ;
'
general Manu George, c�mandantul Diviziei 7-Roman ;
colonel Dunca Iulius, comandantul Diviziei 8-Botosani.
Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de' Rezbel este însăr
cinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 6 martie 1 883.
CAROL

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ATIAXU

Nr. 777
„ Monilorztl oficial", nr. 278 din 1 1/23 martie 1883, p. 4 500.

20
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de fată si viitori, sănătate.
Asup�a �aportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 3 083, avînd în vedere voturile corpurilor legiuitoare, în
virtutea articolului 93 din constitutiune,
'
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
asupra serviciului de stat ID.ajor
Art. 1 . Serviciul de stat major are de obiect :
a) studiul cestiunilor de organizare militară ;
b) studiul şi pregătirea lucrărilor relative la rezbel, precum mobili
zarea, concentrarea, pregătirea etapelor şi a diferitelor teatre de operaţiuni,
geografia şi topografia militară a ţării ;
c) regularea şi pregătirea diferitelor serviciuri auxiliare necesare arma
tei şi corpurilor de armată în campanie, precum serviciul de căi ferate, de
telegraf şi poştă, de informaţiuni şi celelalte ;
d) lucrarea şi ţinerea în curent a hartei ţării, studiul geografiei şi topo
grafiei ţărilor străine, adunarea documentelor relative la acestea, tipărirea
hartelor şi planurilor necesare pentru rezbel ;
e) studiul forţelor militare a diferitelor state şi observaţiunea con
tinuă a afacerilor lor militare ;
f} a aj uta pe comandanţii marilor comandamente militare în acţiunea
lor atît în timp de pace, cît şi în timp de rezbel. În acest :.cop, serviciul
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de stat major se împarte în serviciul de stat major al armatei, sub denumirea
de :Marele stat major, şi serviciul marelor comandamente, sub denumirea de
st aturi majore de armate, de corpuri de armată, de divizii şi de detaşamente.
Compunerea diferitelor staturi maj ore enumerate 1la alineatul pre
cedent, precum şi atribuţiunile şi funcţiunile lor, atît în timp de pace cit şi
în timp de rezbel, se vor determina prin ordonanţă regală.
Art. 2. Corpul actual de stat major este suprimat şi ofiţerii care îl
compun vor trece la diferitele corpuri din arma din care au venit, pe măsura
vacantelor ce vor fi si se vor ivi în acele arme.
Art. 3. Serviciul de stat major se va îndeplini în viitor de către un
personal de ofiţeri de toate armele cari vor fi dobîndit mai întîi un bre
vet de stat major şi cari, pentru acest serviciu, vor fi detaşaţi timporal de
la corpurile lor în condiţiunele prescrise de legea de faţă. Acest personal de
ofiţeri brevetaţi de stat major va fi ajutat în serviciul de cancelarie.
a) de un personal de ofiţeri sau asimilaţi fără brevet ;
b) de un personal de grade inferioare şi funcţionari civili.
Art. 4 . Pentru pregătirea ofiţerilor ce se destină la serviciul de stat
maj or şi răspîndirea în armată a înaltelor cunoştinţi militare se va institui o
şcoală superioară de rezbel, ale cărei cursuri vor fi cel puţin de 2 ani, unde
locotenenţii şi căpitanii de toate armele vor fi admişi prin concurs, dacă vor
avea cel puţin doi ani de serviciu efectiv la trupă.
Examenul de admisiune va fi oral, scris şi practic, şi se depune înain
tea unui j uriu compus din ofiţeri superiori de toate armele şi din 2 membri
ai comitetului de stat major, din care unul va fi preşedinte.
Ofiţerii-elevi vor fi detaşaţi de la corpurile lor, vor purta uniforma
armei lor şi locurile lor de trupă nu se vor ocupa.
Numărul ofiţerilor de admis la şcoala superioară de rezbel se va fixa
în fiecare an prin deciziune ministerială, după propunerea comitetului de
stat major. Acest număr nu va fi mai mic de 20.
La finele anului întîi ofiţerii-elevi vor fi supuşi la examen înaintea unui
j uriu compus cum s-a prescris mai sus şi aceia cari nu vor satisface acestor
examene se vor trămite la corpurile lor.
La finele anului al doilea ofiţerii-elevi vor fi supuşi la examen înaintea
comitetului de stat major şi aceia cari vor satisface acestor examene vor fi
clasaţi pe rînd de merit, vor primi brevetul de stat major şi vor fi trămişi
a face un stagiu de instrucţiune de 2 ani în corpuri de trupă de o altă
armă decît acea de unde a venit, adică cite un an efectiv în fiecare armă
(considerîndu-se geniul şi infanteria aceeaşi armă) ; şi acolo vor comanda cel
puţin în timp de 6 luni o companie, baterie sau escadron.
Se vor prezenta la aceste examene şi locotenenţii de orice armă cari
vor figura pe tabloul de înaintare şi căpitanii ; şi chiar aceia care vor satisface
se vor clasa şi se vor considera ca şi ceilalţi elevi ai şcoalei.
Ofiţerii cari nu vor satisface examenelor de ieşire vor fi trămişi la cor
purile lor fără nici un titlu, nici avantaj .
Art. 5. După stagiul de instrucţiune la trupă ofiţerii brevetaţi de
stat major vor fi chemaţi, în rîndul clasărei lor de merit, a face stagiul de
stat major sub direcţiunea şefului şi subşefului de stat major general, avînd
'

'
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a fi întrebuinţaţi 2 ani la :Marele stat major şi un an în staturile majore de
corp de armată sau de divizii.
Ofiţerii brevetaţi, chemaţi în serviciul de stat major după cum se pre
scrie mai sus, vor fi înaintaţi la gradul de căpitan pe ziua chemărei lor, dacă
pînă atunci nu vor fi obţinut la trupă acest grad.
Dacă în timpul stagiului la trupă şi în serviciurile succesive de stat
major se va constata că unii din ofiţerii brevetaţi nu corespund condiţiu
nilor de aptitudine cerute, acei ofiţeri, după propunerea şefului de stat major
general şi avizul comitetului de stat major, vor fi înapoiaţi la armele lor.
Art. 6. Ofiţerii de orice grad şi de orice armă cari vor fi trecut cu suc
ces o şcoală specială de stat major de geniu sau artilerie sau o şcoală supe
rioară de rezbel a uneia din puterile europene vor primi asemenea brevetul
de stat major dacă vor fi satisfăcut examenilor de ieşire din acele şcoli şi
în urma avizului comitetului de stat major.
Art. 7. Ofiţerii din actualul corp de stat major, suprimat prin arti
colul 2 de mai sus, şi cari se vor afla în condiţiunile alineatului precedent
sau vor fi fost admişi în corpul de stat major în urma unui examen, conform
înaltului decret cu nr. l 824 din 1 7 octombre 1 873 1, au drept la brevetul
de stat major.
Art. 8. Î n timp de pace nici un ofiţer, pînă la gradul de locotenent
colonel inclusiv, nu va putea fi detaşat în serviciul de stat major mai mult
de 4 ani consecutivi şi nu va putea fi chemat la acest serviciu decît după
2 ani, cel puţin, petrecuţi la un corp de trupă.
Se exceptează de la această dispoziţiune ofiţerii brevetaţi întrebuinţaţi
la lucrările de topografie şi geodezie, cu condiţiunea ca, cînd \'Or voi să
reia serviciul de stat major propriu-zis, să îndeplinească ca şi ceilalţi condi
ţiunea de stagiu de 2 ani în arma din care provin.
Î n timp de rezbel ambele aceste restricţiuni încetează.
Art. 9. Ministrul de rezbel poate trămite pe un ofiţer de stat major
într-un corp de trupă de altă armă decît acea din care a provenit, luînd
însă pentru aceasta şi avizul comitetului consultativ de stat major.
Art. 1 0 . Sub autoritatea ministrului de rezbel, întregul serdciu de stat
major este pus sub direcţiunea superioară a şefului de stat major general,
ajutat de un ofiţer general sau superior, subşef de stat major.
Şeful statului major dirige însuşi lucrările �larelui stat major şi instruc
ţiunea personalului. El face propunerile pentru numirea personalului la dife
rite funcţiuni de stat major, pentru misiele speciale, pentru trămiterea ofi
ţerilor la trupă şi rechemarea lor la serviciul de stat major.
Art. 11. Pe picior de pace personalul ofiţerilor de stat major va fi
compus cel puţin din l sau 2 generali, 5 sau 4 coloneii, 5 locotenenţi-coloneli,
1 2 maiori, 32 căpitani.
Art. 1 2. Osebit de acestea serviciul de stat major va mai coprinde şi
impiegaţi civili al căror cadru va fi cel următor : 5 arhivari de clasa 1 , 1 0
1 Vezi „Monitorul oficial" , nr. 232 din 25 octombrie/6 noiembrie 1873,
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p.

2 155.

arhivari de clasa a 2-a, 6 copişti de clasa I , I O copişti de clasa a 2-a,
desenatori, gravori, litografi sau tipografi, preparatori de fotografie.
Acest personal va fi în raport cu trebuinţele serviciului şi cu mijloacele
bugetare.
Art. 1 3. La caz de trebuinţă Ministerul de Rezbel va putea detaşa
provizoriu, la serviciul de stat major, ofiţerii brevetaţi din corpurile de trupă,
dînd însă preferinţă celor cari vor fi împlinit stagiul de 2 ani prevăzut de
articolul 8 de mai sus.
Tot asemenea mai poate ataşa pentru lucrări speciale dependinte de
serviciul statului major şi ofiţerii nebrevetaţi, de orice armă, recunoscuţi
apţi pentru aceste specialităţi.
Art. 1 4 . Î n timp de rezbel, cadrul prevăzut la articolul 1 1 se va putea
spori în raport cu necesităţile serviciului.
Art. 15. Locurile vacante în serviciul de stat major se vor ocupa în
modul următor :
locurile de căpitani, cu ofiţerii brevetaţi care vor fi făcut stagiul de
instrucţiune la trupă şi în ordinea clasării lor la examenul pentru obţinerea
brevetului ;
locurile de maiori, locotenenţi-coloneli şi de coloneli, cu ofiţerii de aceste
grade brevetaţi şi avînd cel puţin 2 ani de grad şi de serviciu efectiv la
trupă în acel grad şi în ordinea clasărei lor făcută în fiecare an.
Astfel dar, în timp de pace ofiţerii brevetaţi de stat major concură la
înaintarea cu camarazii din arma lor şi prin urmare nici o înaintare nu se
va putea face la vacanţă în cadrul serviciului de stat major. Î n timp de rez
bel această restricţiune încetează.
Art. 1 6. Se instituie pe lîngă ministrul de rezbel un comitet consul
tativ de stat major compus din 5 membri şi anume : şeful Statului major
general, subşeful statului major şi 3 coloneli din Marele stat major.
Art. 1 7. Atribuţiunile comitetului consultativ de stat major sunt :
studiul cestiunelor relative la organizarea şi conducerea serviciului de stat
major ; direcţiunea examenelor şi lucrărilor ofiţerilor de stat major ; pregătirea
programelor de admisiune şi de învăţămînt ale şcoalelor militare superioare ;
inspecţiunea şcoalelor şi personalului de stat major în stagiu la trupă şi în
serviciul de stat maj or.
Art. 1 8. Pentru punerea în aplicaţiune a dispoziţiunilor legei de faţă
în ceea ce priveşte personalul destinat a procede la înfiinţarea serviciului de
stat major, ministrul de rezbel va recomanda spre confirmare pe şeful de stat
major, subşeful şi pe ceilalţi membri ai comitetului consultativ, prevăzuţi l a
articolul 1 6, avînd p e cît s e va putea în vedere dispoziţiunile articolului 6 .
Aceştia vor putea f i luaţi din toate armele ş i numirea lor în această funcţiune
le va constitui un drept la brevetul de stat major.
Art. 1 9. Pînă ce numărul ofiţerilor brevetaţi de diferite grade va deveni
suficient, ofiţerii de toate armele nebrevetaţi vor fi propuşi de comitetul
consultativ spre a îndeplini timporal serviciul de stat major.
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Ofiţerii nebrevetaţi se vor numi în serviciul timporal de stat major prin
simplă ordonanţă ministerială, iar cei care vor îndeplini condiţiunile prescrise
de prezenta lege pentru acest serviciu vor fi numiţi prin decret regal.
Art. 20. Toate dispoziţiunele legilor din 27 martie 1 872 1 şi din 1 2
martie 1 874 2, precum şi legea din 1 0 iunie 1 878 3, relativ la Consiliul supe
ior al oastei şi comisiunei permanente a acelui consiliu, sunt şi rămîn abro
gate.
Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 5 februarie 1 882 şi s-a
adoptat cu majoritate de 26 voturi contra a 2 .
Vicepreşedinte,
D. ST{)RDZA
Secretar ,
D . PIŞCA

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 1 5
decembre 1 882 şi s-a adoptat cu majoritate de 62 rnturi contra a 4 , fiind
şi 7 abţineri.
Preşedinte,
General D. LECCA
Secretar,
N. I. CONSTAXTINESCU

Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă, învestite cu sigiliul sta
tului şi publicate prin „Monitorul oficial", să fie adresate autorităţilor admi
nistrative şi judiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întoc
mai, iar miniştri noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi jus ·
tiţie sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 6 martie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ĂTIANU
Nr.

Ministru secretar de stat
la Departamentul J ustiţiei,
EUG. ST..\TESCU

809
„ Monitorul oficial", nr. 283 din 1 7/29 martie 1883, p. 4 625 -4 627.

1 Lege pentru modificarea unor articole din legea organizării puterii armate din anul
1868 („Monitorul oficial" , nr. 79 din 7/ 19 martie 1872, p. 497).
z Lege pentru modificarea unor articole din legea de la 1 1 iunie 1868 şi din legea de la
27 martie 1872 („ Monitorul oficial" , nr. 64 din 19/J l martie 1874, p. 4 17) .
3 Lege prin care se înfiinţează, pe lingă Ministerul de Război, Consiliul de război al arma
tei („Monitorul oficial" , nr. 139 din 24 iunie /6 iulie 1878, p. J 743 - J 7H) .
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21
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 1 307, avînd în vedere voturile corpurilor legiuitoare, în vir
tutea articolului 93 din constituţiune,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
Art. 1 . Concesia acordată domnului Eugeniu Alcaz, prin legea pro
mulgată la 1 0 mai 1 878 1, se prelungeşte încă pe 20 ani, cu începere de la
1 0 mai 1 884, data sfîrşirei celei dintîi, în următoarele condiţiuni :
1 . Domnul Alcaz se însărcinează a fabrica toate postavurile de fond
şi păturile necesare anual armatei, lucrîndu-le în ţară la fabrica domniei sale
din j udeţul Neamţ, precum şi într-o nouă fabrică ce se obligă a clădi în
ţară, cu acţiuni, în termen de doi şi j umătate ani de la votarea acestei
legi, pe o linie de drum de fier unde va găsi domnia sa mai nemerit.
2 . Fabricele concesionarului vor fi montate şi înzestrate astfel ca să
poată satisface la timp comenzile ce i se vor face de către Ministerul de
Rezbel.
3. Pe lingă postavurile necesare trupelor, noua fabrică \,·a fi montată
astfel ca să poată fabrica şi postavuri subţiri de fond pentru ofiţerii de toate
armele, în condiţiuni favorabile pentru dînşii.
4. Postavurile trupei, păturile şi postavurile de ofiţeri vor fi de cali
tatea modelelor tipe ce se vor stabili de Ministerul de Rezbel şi care se vor
subscrie de vedere de către concesionar.
5. Pentru fabricarea postavurilor se va întrebuinţa numai lină ţigae,
curată şi solidă, iar pentru pături se admite întrebuinţarea şi de lină ţurcană.
6. Toată lina trebuincioasă în fabricaţiune concesionarul este obligat
a o cumpăra numai din ţară, cu excepţiune de linurile fine necesare la fabri
carea postavurilor ofiţăreşti şi pe cari nu le va putea găsi în ţară.
7. Postavurile trupei vor avea greutatea de 620 grame pentru metru
pătrat, după ce i s-a rupt betele ; păturile de cai vor avea 1 263 grame pe me
tru patrat şi păturile de învelit 1 1 53 grame pe metru patrat.
8. Plata se va calcula în limitele preţurilor următoare şi pentru metru
patrat de postav sau pătură, adică :
a) postavurile civite pe lei 6, bani 6 1 ;
b) postav castaniu, alb şi ser pe lei 6, bani 32 ;
c) păturile de cai pe lei 5, bani 6 1 ;
d) păturile de învelit pe lei 5, bani 37.
1 Vezi „ Monitorul oficial" , n r . 1 18 din 3 0 mai/ 1 1 iunie 1878, p . 3 238.
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9. Cantitatea postavurilor şi păturilor necesare armatei, culoarea, greutatea şi dimensiile se vor determina în fiecare an, odată cu comenzile, de
către :\linisterul de Rezbel, plătindu-se concesionarului prin proporţie, după
greutăţile şi preţurile fixate la alineatele de mai sus.
Art. 2. Transportul postavurilor de la fabrică pînă la cea mai apro
piată gară de locul destinaţiei se va face în comptul concesionarului, plătind
costul pe liniile ferate după tarifa specială, ca efecte militare.
Art. 3. Sunt scutite de plata timbrului şi a taxei de înregistrare toate
actele ce privesc această întreprindere ; asemenea este scutit concesionarul
de orice dare directă către stat, comună sau judeţ pe timpul duratei acestei
concesiuni.
Art. 4. Condiţiunile de detail rămîn întocmai cele stabilite de către
Ministerul de Rezbel prin caetul de sarcine care s-a subscris de domnul Alcaz
şi care se va considera aplicat de la începerea lucrărei noii fabrice, la amîndouă
fabricile, pînă la acea dată rămînînd în vigoare caetul de sarcine al vechei
concesiuni.
Art. 5. Din valoarea totală a postavurilor şi păturilor ce se vor comanda
anual se va libera ca avans concesionarului cîte o a treia parte, care i se va
reţine din costul celor din urmă predări.
Art. 6. Orice contestaţiune din partea concesionarului asupra hotădrei
comisiunilor de primire, prevăzute în caetul de sarcine, se va rezolva definitiv
de către Ministerul de Rezbel fără nici un fel de j udecată. Contra hotă
rîrilor Ministerului de Rezbel concesionarul are drept, în termen de 1 5
zile d e la comunicarea hotărîrei, a recurge l a un tribunal d e arbitri, compus
din un membru ales de Consiliul de Miniştri _ şi unul ales de către concesionar.
î n caz de divergenţă, cei doi arbitri vor alege un supra-arbitru. Dacă
arbitrii nu se vor putea înţelege în alegerea lui, atunci, de drept, este ales
supra-arbitru preşedintele Î naltei curţi de casaţiune.
Hotărîrea tribunalului de arbitrii este obligatorie pentru ambele părţi.
Cheltuielile ocazionate sunt în sarcina părţii condamnate.
Art. 7. Pentru asigurarea executării condiţiunilor prevăzute mai sus,
precum şi pentru avansele ce se vor libera domnului Alcaz de administraţia
rezbelului, domnia sa garantează cu fondul fabricelor şi a materialelor află
toare întrînsele prin toate formele legale, precum şi cu orice sume neachitate
pentru furnituri predate. Garanţiile nu se vor putea degaj a decît după expi
rarea concesiunei.
Domnul Alcaz este obligat a asigura în contra incendiului la o societate
de asig�rare română, amîndouă fabricile sale cu tot materialul aflat în ele.
Art.8. Dacă în termenul fixat la articolul 1 noua fabrică nu va func
ţiona, precum şi dacă, de la acea dată, amîndouă fabricele nu vor fi în stare
a produce postavurile după modelurile tipe stabilite şi întocmai prescripţiu
nilor din caietul de sarcine, această concesiune rămîne reziliată, fără nici
un drept de despăgubire pentru concesionar.
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Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 4 mar
tie 1 883 şi s-a adoptat cu maj oritate de 77 voturi contra a 7 .
Preşedinte ,
General D. LECCA

Secretar,
C. POROINEA:><C'

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 4 martie 1 883 şi
$-a adoptat cu unanimitate de 37 voturi.
Preşedinte,
DIMITRIE GHICA

Secretar,
G. ORLEA:><C'

Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă să fie învestite cu sigiliul
statului şi trecute în „Monitorul oficial" , să fie adresate autorităţilor admi
nistrative şi j udiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întocmai,
iar miniştri noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi justiţie
sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 6 martie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Justiţie,
EUG. STAT E SCU

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BRATIANL"
Nr. 8 1 1

„Monitorul oficial", nr. 289 din 24 martie/5 aprilie 1883, p. 4 761 4 762.

22
Bukarest, 7. Mărz 188.3

Bericht No. 1 8 B.

Mayr an Kalnoky
In der Kammersitzung vom 3. dieses Monats brachte eine Anzahl
liberaler Abgeordneten folgenden Antrag ein, fiir welchen die Dringlichkeit
votirt wurde.
In Anbetracht der j etzigen Umstănde und der Bediirfnisse des Landes
haben die Unterzeichneten die Ehre dem hohen Hause nachfolgende Vorlage
zu unterbreiten :
Art. 1 . Die Regierung ist ermăchtig 5% amortisirbare Rente gemăss
den bestehenden Gesetzen im Betrage von 1 5 Millionen Francs zu emittiren.
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Art. 2. Die Summe wird folgendermassen ven•,;endet werden : 1 0
Millionen Francs fiir Fortifikationsarbeiten im Lande und S �Iillionen fiir
die Vervollstăndigung der Ausriistung der Armee.
Der Umstand dass die Unterzeichner dieses Antrages (42) sămmtlich
der Regierungspartei angeh6rige Deputirte sind, mehrere von ihnen zu den
intimsten Freunden und Anhăngern des Conseilsprăsidenten 1 zăhlen, beweist
dass derselbe nicht ohne sein Vorwissen und seine Zustimmung eingebracht
wurde.
In Regierungskreisen bemiiht man sich den Zusamenhang dieser
Creditbewilligung mit der actuellen politischen Situation zu leugnen und
behauptet, dass er sich die Ausfiihrung einer lăngst beschlossenen Massregel
handle. Bis zu einem gewissen Grade ist dies auch nicht ganz unrichtig.
Im Herbste des vorigen J ahres weilte der belgische General Brialmont einige
Tage hier. Er wurde damals wom Remige empfangen und mit grosser Aus
zeichnung behandelt. \Vie es nun verlautet soll der General vom Konige
iiber die Fortifikationsfrage consultirt worden sein.
Zieht man in Betracht dass die bewusste Kammervorlage an den Tag
eingebracht wurde an welchem der „Telegraf" den bevorstehenden Schluss
der Arbeiten der Conferenz 2 meldete, so lăsst sich die Absicht einer Demons
tration nicht verkennen.
Es ist dies um so bedauerlicher, als die ohnehin iiber Gebiihr erregte
6ffentliche Meinung nur noch mehr aufgereizt wird.
„Romania libera" ăussert sich iiber den Antrag folgenderrnassen :
Europa moge in demselben keine Demonstration gegen die Beschliisse der
Conferenz sehen, derselbe sei auch nicht gegen Oesterreich-Ungarn ( ! ! !)
gerichtet, sondern solle nur beweisen, dass Rumanien sein gutes Recht even
tuell auch mit den \Vaffen in der Hand zu verteidigen entschlossen sei.
Genehmigen . . .
MAYR

Fondul de documente al Academiei Republicii Socialiste România ,
Corespondenţd diplomaticd austriacd, mapa XLII, document nr. 562,
j. 1 8 - 19. Copie.

Bucureşti, 7 martie 1883

Raport nr. 1 8 B.

Mayr către Kalnoky
Î n şedinţa Camerei din ziua de 3 luna curentă o serie de deputaţi liberali au făcut urmă
toarea propunere, a cărei urgenţă a fost pusă la vot.
Luînd în consideraţie împrejurările actuale şi necesităţile ţării, semnatarii au supus
înaintea înaltei Camere următorul proiect :
Art. I . Conform constituţiei în vigoare, guvernul este împuternicit să emită rente amor
tizabile cu 5 % , pînă la suma de 15 milioane de lei.

1 Ion C. Brătianu.

2

Conferinţa marilor puteri (Anglia, Austro-Ungaria, Franţa, Germania, Italia, Rusia
şi Turcia) de la Londra din 8 februarie- 12 martie 1883, cu ocazia căreia s-a semnat convenţia
privitoare la navigaţia pe Dunăre.
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Art. 2. Suma va fi folosită în felul următor : 10 milioane de lei pentru lucrările de forti
ficaţii din ţară şi 5 milioane de lei pentru completarea înzestrării armatei.
Faptul că semnatarii acestei propuneri (12) sînt cu toţii deputaţi aparţinînd partidului
de guvernămînt, mulţi dintre ei numărîndu-se printre prietenii intimi şi printre persoanele apro
piate de preşedintele Consiliului de Miniştri, arată că aceasta n-a fost făcută fără cunoştinţa şi
asentimentul său.
În cercurile guvernamentale se depun eforturi pentru a nu se face o legătură între această
acordare de credite şi actuala situaţie politică şi se afirmă că este vorba despre introducerea
unor măsuri care au fost, de fapt, hotărîte de multă vreme. Pînă într-un anumit punct acest
lucru este adevărat. În toamna anului trecut, generalul belgian Brialmont a petrecut aici cîte·ra
zile. Cu această ocazie el a fost primit cu o deosebită consideraţie de rege. După cum se spune
în prezent, regele l-ar fi consultat pe general în problema fortificaţiilor.
Ţinînd seama de faptul că proiectul prezentat de Cameră a fost propus în ziua în care
ziarul „Telegraful" anunţa apropiata închidere a lucrărilor conferinţei, nu se poate tăgădui că
acesta n-ar avea un caracter demonstrativ. Acest lucru este cu atît mai regretabil cu cit opinia
p ublică, şi aşa tulburată peste măsură, va fi iritată şi mai mult.
Ziarul „ România liberă" , scria cu privire la proiect în felul următor : „ Europa n-ar putea
să vadă în acesta o demonstraţie împotriva hotărîrii conferinţei, acest proiect nefiind îndreptat
împotriva Austro-1.Ingariei( ! ! !) , ci ar trebui să se convingă doar că România este hotărită
să-şi apere drepturile , eventual chiar şi cu arma în mînă".
Cu stimă . . .
MAYR

23
Petersbourg, le 15/27 mars 1883

Excellence,
[ „ .]
La Russie a exporte en Europe a l'annee 1 88 1 pour 25 1 OOO OOO de roubles
des articles alimentaires, pour 2 1 1 OOO OOO roubles des matieres premieres
pour les fabriques, pour 1 2 OOO OOO roubles du betail et pour 6 OOO OOO roubles
seulement des productions industrielles ; dans ces chiffres d'exportation la
Roumanie figure seulement pour 8 1 60 OOO roubles dont Ies objets fabriques
sont : toiles pour 50 OOO roubles, armes 660 OOO roubles, saintes images 55 OOO
roubles [ ...] .
Veuillez agreer, Excellence, l' assurance d e m a condideration bien di�
tinguee.
/Semnat,
Indescifrabil]
Ă son Excellence,
Monsieur de Kretzulesco, ministre plenipotentiare de sa majeste le roi de Roumanic,
a Petersbourg.

A rhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond A rhiva istorică, voi.
4 1 1 , f. 4-5. Original.
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Petersburg, 15/27 martie 1 883

Excelenţă,
[ „ .]
Î n anul 188 1 Rusia a exportat în Europa articole alimentare în valoare de 25 1 OOO 000
ruble, materii prime pentru fabrici în valoare de 2 1 1 OOO OOO ruble, vite în ·Jaloare de 12 000 OOO
ruble şi produse industriale în valoare doar de 6 OOO OOO ruble ; în aceste cifre de export România
figurează numai cu 8 1 60 OOO ruble , din care produsele fabricate au o pondere de : pînzeturi în
valoare de 50 OOO ruble, arme
660 OOO ruble, icoane
55 OOO ruble[ . . . ] .
Primiţi, excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.
-

-

[Semnat,
lndescifrabii]

Excelenţei sale,
domnului Kretzulescu, ministru plenipotenţiar al maiestăţii sale regele României,
Petersburg.

la

24
Inspectorul general
al guardiei civice
din România
Xr. 189
Bucureşti

1 7 /29 martie 1883

Domnule ministru
Domnul comandant al Legiunei XII (Bîrlad) îmi raportează că consiliul
comunal a respins proiectul de buget format de consiliul de administraţie
şi a făcut mari reducţiuni, cari, dacă ar fi aprobate, acea legiune n-ar
mai putea să funcţioneze . Aşia spre exemplu, nu s-a prevăzut nici o sumă
pentru comandantul de legiune şi sergenţi adjutanţi de batalioane ; pentru
cornişti şi toboşari s-a acordat numai cîte 7 lei mensual etc.
Î n consecinţă, am onoare a înainta domniei voastre, anexat de aceasta;
o copie după proiectul de buget al consiliului de administraţie pe exerciţiul
1 883- 1 884, care coprinde cifre destul de modeste în raport cu necesităţile
serviciului şi vă rog, domnule ministru, să binevoiţi a ordona ca să se prevază
sumele necesare pentru administrarea acelei legiuni, deoarece pînă acum din
cauza insuficientelor sume acordate de comună a suferit foarte mult serviciul.
Totodată vă rog, domnule ministru, să binevoiţi a dispoza să se inter
caleze în bugetul general al comunei suma de lei 2 OOO anual pentru întreţinerea
inspectoratului, conform repartiţiei făcute de onor ministeriu, deoarece am
avut pînă acum deficit de la comuna urbei Bîrlad, care n-a contribuit pentru
inspectorat decît cu 500 lei anual, adică numai cu sfertul sumei cu care se
cuvenea să cotizeze.
Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a pnm1 încredinţarea deosebitei
mele consideraţiuni.
Pentru inspectore general,
GARDESCU
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[Rezoluţie :]

Se va comunica domnului prefect de Tutova, invitîndu-se ca să intervie
către primarele comunei Bîrlad ca să prevadă în buget cheltuielile pentru
întreţinerea guardei locale ce se vor găsi cu cale de consiliul de administraţie
al legiunei, conform cu articolul 45 din legea guardei 1, cît şi subvenţiunea
întreţinerei inspectorii guardei, potrivit articolului 1 00, litera n din legea
comunală 2 •
17/29 martie
Domniei sale,
domnului ministru de interne .
A rhivele statului Bucureşti, fond Ministerul d e Interne, Diviziunea
administraţiei centrale, inventar nr. 320, dosar 11r. 90/1883, f. 50.
Original.

25
Direcţia personalului
Nr. 1 2

Jurnal
Astăzi 19 martie, anul 1 883
Consiliul de Miniştri, luînd în deliberare referatul domnului rn1mstru
de rezbel sub nr. 3 779, aprobă, sub rezerva sancţionărei ulterioare a maies
tăţii sale regelui, înfiinţarea pe ziua de 1 aprilie a corpurilor următoare :
Regimentul 3 1 dorobanţi, cu reşedinţa la Calafat, şi compus din două
batalioane, avînd fiecare cîte 4 companii prin împărţirea teritoriului j ude
ţului Dolj între acest regiment şi actualul Regiment 1 de dorobanţi ;
Regimentul 32 dorobanţi, cu reşedinţa la Brăila, fiind asemenea compus
din două batalioane, cu cîte 4 companii fiecare, va coprinde teritoriul judeţului
Brăila, rămînînd ca actualul Regiment 1 1 dorobanţi să fie format numai
în judeţul Covurlui ;
un al 3-lea batalion de dorobanţi din judeţul Prahova şi alipit la celelalte
două batalioane din care este compus actualul Regiment 7 dorobanţi ;
1 Vezi „ Monitorul. Jurnal oficial al Principatelor Unite Române" " , nr. 62 din 18 / JO martie
1866, p. 277.
2 Este vorba de fapt de articolul 1 19, litera g al legii comunale „ ll.fonitorul. ]1trnal oficial
al Principatelor Române Unite", nr. 175 din l / lJ aprilie 186i, p. Ji5 şi ,. Monitorul oficial" " , nr. 1 78
din 5/ 17 noiembrie 1882, p. 25 - 38) .
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Regimentul 1 2 călăraşi, cu reşedinţa la Buzău, fiind format din 3
escadroane, din care două din j udeţul Buzău şi al 3-lea din j udeţul Rîmnicu
Sărat.
Efectivele cadrelor şi a trupei acestor corpuri vor fi cele prevăzute
prin buget.
I. C. BRATIANU . G. CHIŢU, D. STURDZA , EUG. STATE SCl.', general
�. DABI J A , P. S. AURELIAN

LECCA ,

„Jfonitorul oastei", nr. 19 din 9 aprilie 1883, p. 336 -337.

26
Inspectorul general
al guardei civice
din România
Xr. 2 15
Bucureşti

Luna martie, 24/5, 1883

Domnule ministru,
Şeful Legiunei a X-a din oraşul Brăila cu nr. 1 32 raportează că primăria
locală în bugetul pe anul viitoriu, de la 1 april, pentru întreţinerea guardei
locale, dimpreună cu cotizaţia pentru inspectorat, a redus suma de lei 2 3 680
ce a fost pentru anul trecut numai la cifra de 5 880, cu care devine imposibilă
întreţinerea guardei ; adăogind că după informaţiele luate primariul şi cu
două aj utoare ale sale, la dezbaterea acestei cestiuni în consiliu, au rămas
în minoritate pe motivul că nu pot prin o măsură bugetară să desfiinţeze
o instituţiune garantată de constituţie.
Totdodată cere ordin de urmare de vreme ce de la 1 aprilie tot funcţio
narii guardei au declarat că vor demisiona nemaiputînd foncţiona în condi
ţiunile şi poziţiunea ce li se crează.
Supuind la cunoştinţa domniei voastre cele ce preced, împlinesc o datorie
a desluşi ca urmarea comunelor (fiind primite asemenea rapoate şi de la alţi
şefi) de a scoate din buget mijloacele întreţinerei guardei va face ca toţi şe
fii să se înceteze d-a urma cu administratia comenzelor încredintate lor si
prin urmare, nemaifiind cine răspunde pen'.tru armătura şi amoni#a de re�
bel, pe lîngă paguba ce s-ar aduce statului, nu se ştie încă ce prejudiciu s-ar
mai putea aduce rămîind 40 OOO oameni în ţară armaţi fără să aibă cine să-i
administreze.
De aceea vă rog, domnule ministru, să binevoiţi a da ordine comunelor
să menţină în buget cheltuielile întreţinerei guardei ca şi în anul trecut, ur
mînd ca pînă în ziua ce această instituţiune va exista, să i se dea şi mijloacele
de întreţinere, căci la caz de desfiinţarea guardei sumele neîntrebuinţate
rămîn tot în folosul comunelor.
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Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a primi încredinţarea prea osebitei
mele stime şi a profundului meu respect.
[Pentru] inspector general ,
G-3.. R DESCU
Domniei sale,
domnului ministru de interne
Arhit•ele statului Bucureşti, fond Jfinisterul de Interne, Diviziunea.
administraţiei centrale, inventar nr. 320, dosar nr. 90/ 1883, f. 7 4..
Original.

27
Luna martie, 2 6 , anu 188J.

Inspectorul general
al guardei civice
din România
:Nr. 2 17
Bucureşti

Foarte, foarte urgent

Domnule ministru,
Î n urma raportului nr. 2 1 S 1 ce am avut onoare a-l supune la cunoştinţa
domniei voastre, domnul comandant al batalionului V (Piteşti) îmi raportează
că consiliul comunal a respins proiectul de buget al consiliului de administra
ţie şi a desfiinţat şi distrus cu totul mijloacele pentru întreţinerea batalionului.
că întreg personalul de la I aprilie viitor i-a făcut cunoscut că nu mai poate
continua serviciul şi că oricît de multă bunăvoinţă ar avea nu poate lua singur
răspunderea şi paza armăturei şi muniţiunei ce are asupră-i, pentru care
motive cere a se numi de urgenţă o persoană căria să-i predea batalionul.
Asemenea domnul comandant al Legiunei I (Craiova) îmi raportează
că serviciul acelei legiuni este neplătit de patru luni şi că este ameninţat
a fi părăsit de cornişti, toboşari şi funcţionarii legiunei şi serviciul a se paraliza
cu desăvîrşire din cauza lipsei de cele necesarii.
Domnul comandant al batalionului II (Caracal) asemenea-mi raportează
că consiliul comunal n-a prevăzut nici o diurnă pentru comandantul bata
lionului şi procuror aceea ce, natural, după cum se poate lesne vedea, aduce
indirect desfiinţarea acelui batalion.
Î n consecinţă, am onoare a vă ruga, domnule ministru, să binevoiţi
a lua dispoziţiunile ce le veţi crede de cuviinţă spre a nu se ocaziona desfiin
ţarea menţionatelor corpuri ale guardei civice, comunicînd şi inspectoratului
ce răspunsuri urmează să dea domnilor comandanţi respectivi în aceste pri
vinţe.
1

Vezi documentul nr. 26.
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Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a pnm1 încredinţarea deosebitei
mele consideraţiuni.
Pentru inspectore general ,
GA.RDESCC
Domniei sale,
domnului ministru de interne.
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Interne , Diviziunea
administraţiei centrale, im· entar n r . 320, dosar n r . 90/1883, f. 79.
Original.

28
Bucarest , le 26 mars 1883

Legation de France en Roumanie
:Ko. 26

Monsieur le Ministre,
Conformement a la promesse contenue dans ma depeche du 20 courant,
No. 24, je m'empresse de vous envoyer une traduction de la loi sur la position
-des officiers 1, que le Parlement roumain a votee peu de j ours avant de se
.dissoudre. Votre Excellence trouvera egalement ci-joint une nouvelle loi
sur les commandements militaires 2• Elle a pour objet de completer celle
·du 8/20 j uin de l'annee demiere 3, par laquelle avait ete decidee en principe
la creation de quatre corps d'armee permanents et la suppression des an
ciennes divisions territoriales a l'exception de celle de la Dobroudja. Cette
demiere est provisoirement conservee. En attendant que le service obligatoire,
impose aux populations de la nouvelle province, permette d'y former des
regiments locaux, ce sont des troupes detachees des quatre corps d'armee
·qui y tiendront gamison.
On t ete nommes :
commandant du 1 er Corps, monsieur le general de brigade Georges An
ghelesco, ci-devant ministre de la Guerre ;
commandant du 2• Corps, monsieur le general de division Cemat ;
commandant du 3• Corps, monsieur le general de brigade Alexandre
Anghelesco ;
commandant du 4• Corps, monsieur le general de brigade Racovitza.
Le commandement des huit divisions en lesquelles se decompose !'in
fanterie des quatre corps a ete confie aux generaux de brigade Mano et Ra1 Vezi documentul nr. 12

Vezi documentul nr. 6 .
Vezi „Monitorul oficial" , nr. .59 din 1 1/23 iunie 1882, p. 1 i58 - I i6 l ş i Documente pri
i;ind istoria militară a poporului româ n , iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară, Bucu
reşti, 197i, p. 356 - 363.
2

3
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dovici et a six colonels, promus depuis lors au grade de general de brigde :
messieurs Ipatesco, Vladesco, Boudisteano, Pilat, Pencovici et Dunca. Le
meme avancement a ete accorde au colonel Arion (Heraclius) , nomme inspec
teur de l'artillerie, au colonel Barotzi, nomme commandant de la division
de la Dobroudja, au colonel Dabij a, ministre de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics, et, enfin, au colonel Falcoyano, directeur general
des chemins de fer. Ces deux derniers officiers conserveront, toutefois, Ies
fonctions civiles auxquelles ils ont ete detaches. Quant au colonel (aujourd'hui
general) Pencovici, il paraît avoir lui-meme sollicite un commandement de
troupes a la place de l'emploi qu'il occupait naguere dans la Commision euro
peenne du Danube.
Les quatre brigades de cavalerie (il y en a une par corps d'armee) seront
commandees :
la 1 ere, par le colonel Cernovodeano ;
la zm•, par le colonel Xicolas Gradisteano ;
la 3me, par le colonel Formac ;
la 4me, par le colonel Polyzo.
Un tableau que j 'ai fait dresser a cet effet vous indiquera, du reste,
en detail la nouvelle distribution de l'armee (corps, divisions, brigades, regi
ments) avec Ies noms des commandants des unites superieures et des gami
sons qui leur ont ete assignees.
Veuillez agreer, �fonsieur le }1inistre, Ies assurances de ma tres haute
consideration.
"N. DE RIXG

Son Excellence,
:'.\fonsieur Challemel-Lacour, ministre des ..\ffaires etrangeres. Direction politique.
A rhivele statului Bucureşti, �ificrofilme Franţa, rola 49, vdl. 7, f.
182 - 184 (-ifinistere des Affaires etrangeres - Paris, Archives diplo
matiques, C. P. Ro11manie, vol. 7, f. 182 - 184 ) .

Bucureşti, 26 martie 1883-

Legaţia Franţei în România
Xo. 26

Domnule ministru,
Conform promisiunii cuprinse în raportul nr. 2 4 din 20 curent, mă grăbesc să vă trimit
o traducere a legii asupra poziţiei ofiţerilor, pe care parlamentul român a votat-o cu cîteva.
zile înainte de a se dizolva. Excelenţa voastră va găsi, de asemenea, alăturat o nouă lege asupra
comandamentelor militare. Ea este menită să o completeze pe aceea de la 8/20 iunie din anul
trecut, prin care se hotărîse în principiu crearea a patru corpuri de armată permanentă şi supri
marea vechilor divizii teritoriale, cu excepţia aceleia din Dobrogea. Aceasta din urmă este pro
vizoriu păstrată. Aşteptînd ca serviciul militar obligatoriu, impus locuitorilor noii provincii,
să permită formarea de regimente locale , aici vor ţine garnizoană trupe detaşate din cele patru
corpuri de armată.
Au fost numiţi :
comandant al Corpului I , domnul general de brigadă George Anghelescu, fost ministru.
de război ;
comandant al Corpului 2, domnul general de divizie Cernat ;
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comandant al Corpului 3, domnul general de brigadă Alexandru Anghelescu ;
comandant al Corpului 'I, domnul general de brigadă Racoviţă.
Comanda celor opt divizii , în care se împarte infanteria celor patru corpuri, a fost încre
<linţată generalilor de brigadă Manu şi Radovici şi la 6 colonei , de atunci promo·rnţi la gradul
de general de brigadă : domnii Ipătescu, Vlădescu, Budişteanu, Pilat, Pencovici şi Dunca. Aceeaşi
avansare a fost acordată colonelului Arion ( Eraclie ) , numit inspector al artileriei , colonelului
Barotzi , numit comandant al diviziei din Dobrogea, colonelului Dabija, ministru al agriculturii,
·comerţului şi lucrărilor publice şi, în sfîrşit, colonelului Fălcoianu, director general al căilor
ferate. Ultimii doi ofiţeri îşi vor păstra, totuşi, funcţiile civile la care au fost detaşaţi. Cît despre
colonelul (astăzi general) Pencovici , se pare că el însuşi a cerut o comandă la trupă, în locul
funcţiei pe care o ocupa nu de mult în Comisia europeană a Dunării.
Cele patru brigăzi de cavalerie (există cite una pe corp de armată) vor fi comandate :
prima de colonelul Cernovodeanu ;
a doua de colonelul Nicolae Grădişteanu ;
a treia de colonelul Formac ;
a patra de colonelul Polizu.
Un tabel pe care l-am întocmit î n acest scop vă va indica dealtfel, în detaliu, noua orga
nizare a armatei (corpuri, divizii, brigăzi, regimente) , cu numele comandanţilor de unităţi supe
rioare şi de garnizoane care le-au fost desemnate .
Primiţi, domnule ministru, asigurările prea înaltei mele consideraţii.
N. DE RIXG
Excelenţei sale,
<lomnului Challemel-Lacour, ministru al afacerilor străine. Direcţia politică.

29
Roumanian Diplomatic Series
Legation of the United
States for Roumania
No. 2 1.

Athens, march 27, 1883

Sir,
Taking advantage of the excitement on account of the action of Europe
on the Danube question, the Roumanian Government found it easy to
·Obtain a vate from the Chambers authorizing a loan of 1 5,000,000 francs
at 5 % , for the construction of fortresses and the purchase of military stores 1 .
The original proposition was for thirty millions, but the sum was reduced
·On the motion of the Prime Minister, who said that it would be necessary
to spend a similar amount for many years before the frontiers would be put
in a perfect state of defence.
A law has alsa been passed reorganizing the army 2• I am sure that
neither of these measures need give any apprehension of war, as both these
schemes had long entered into the intentions of the Government. lt is very
1 Vezi documentul nr. l i .

a

Yezi documentul nr. 6 .

5 0.
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natural, situated as Roumania is, that the people should wish to protect
their independence in case of a possible attack.
I have the honour to be, Sir, with the greatest respect, your most
obedient servant.
EUGEX E SCHUYLER
The Honourable
Frederick T. Frelinghuysen, Secretary of State.
A rhivele statului Bucureşti, Jficrofilme S . l.:.A „ rol a 20, raport nr.
2 1 din 2 1 martie 1883 ( The .\"ational A rchives of the l.:nited States Washington , Dispatches from United States min istas to Rumania
1880 - 1906, T. 727, roll 2, volume 2 ).

Atena, 27 martie 188J.

Seria documente diplomatice - România
Legaţia Statelor L'nite pentru România
:Nr. 2 1 .

Domnule,
Guvernul român , profitînd de agitaţia creată de acţiunea Europei în problema dună
reană, a reuşit să obţină cu uşurinţă votul Camerelor prin care s-a aprobat un împrumut de
1.5 OOO OOO lei, cu dobîndă de .5 % , pentru construirea de fortificaţii şi cumpărarea de echipament
militar. Propunerea iniţială era de 30 OOO OOO lei ; suma s-a redus însă la cererea primului mi
nistru, care a spus că ar fi necesară cheltuirea pe încă mulţi ani a unei sume similare pînă ce
frontierele vor fi apărate perfect.
A fost votată de asemenea o lege pentru reorganizarea armatei. Sînt comrins că nici una
dintre aceste măsuri nu denotă teama de război, întrucît ambele proiecte se aflau de mult în
intenţia guvernului. Este foarte firesc, ţinînd seama de poziţia României, ca poporul să dorească
să-şi apere independenţa în cazul unui posibil atac.
Am onoarea, domnule, să fiu cu cel mai adînc respect al dumneavoastră foarte supus
servitor.
EUGENE SCHUYLE R
Onorabilului
Frederick T. Frelinghuysen, secretar de stat.

30
Braila, den 4. April 188J.

No. 4/res.

llochgeborner Graf,
lch beehre mich zur hohen Kenntniss ergebenst zu bringen, dass der
am 28.Mărz im Hafen eingelaufene englische Dampfer „Beril" fiir die ru
mănische Regierung circa 2 600 Kisten Munition gebracht hat.
Vom Schiffe wurden die Kisten mit Militărfuhrwerk in die Eisenbahn
waggons transportirt und am 3 1 -ten. Mărz nach Bukarest expedirt.
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Gleichlautende Anzeige wird der kaiserlichen und koniglichen Gesandt
schaft in Bukarest erstattet.
Geruhen, Euer Excellenz, den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht
und Verehrung huldreich zu genehmigen.
HAN SWENZEL
An Seine Excellenz,
des Hochgebornen Herrn Gustav Grafen Kalnoky, Ministers des kaiserlichen Hauses und des
Ă ussern kaiserlich-koniglichen Generalmajors, Seiner Majestăt wirklichen Geheimraths,
Grosskreuz etc. etc. etc . , \Yien.
A rhiioele statului Bucureşti, Microfilme Austria , rola 116, c. 650 651 (Haus-Hof itnd Staatsarchiv-Wien, Informationsbureauakten ,
Karton 171 ) .

Brăila, 4. aprilie 1883

Nr. 4./res.

Ilustre conte,
Am onoarea să vă aduc la cunoştinţă că vasul englez „Beril" , care a intrat în port la
28 martie, a adus circa 2 600 de lăzi cu muniţii pentru guvernul român.
De pe navă muniţiile au fost transportate cu furgoane militare la vagoanele de cale fe
rată şi la 3 1 martie au fost expediate la Bucureşti.
Aceeaşi informaţie am comunicat-o şi ambasadei noastre cezaro-crăieşti la Bucureşti.
Binevoiţi, excelenţa voastră, să primiţi expresia stimei şi respectului meu celui mai deosebit.
HANSWENZEL
Excelenţei sale,
domnului conte Gustav Kalnoky, ministru al Casei imperiale şi de externe, general-maior cezHo
crăiesc , consilier intim al maiestăţii sale, purtător al marii cruci etc . etc . etc . , \"iena.

31
Sire,
Avînd în vedere legea asupra organizărei comandamentelor armatei,
din 8 iunie 1 882 1, prin care se determină ca la fiecare corp de armată să fie
cite o brigadă de artilerie, avînd în vedere că în bugetul anului 1 883- 1 884
s-au prevăzut înfiinţarea a încă 3 regimente peste cele 5 actuale şi urmînd
ca bateriile teritoriale să se încadreze în regimentele de artilerie după terito
riul din regiunea corpului, s-au constituit regimentele astfel ca să aibă fiecare
cel puţin cite 4 baterii permanente, dintre cari una călăreaţă, iar restul baterii

1 Vezi „ Monitorul oficial" , nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p. 1 4.58 - 1 4.6 1 şi Documente privinJ
istoria militaril a poporului român , iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti,
1974., p. 356 - 363.
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teritoriale. Căutîndu-se ca în fiecare regiment să nu fie mai mult de două
calibre şi utilizînd pînă la complectarea bateriilor şi din tunurile de calibrul
7 , 8 1 de care dispunem, dîndu-se fiecărui corp de armată şi cîte o baterie de
munte.
Am onoare dar a prezenta maiestăţei voastre alăturatul proiect de
decret şi dacă va binevoi a aproba această propunere o rog plecat să bine
voiască a-l semna.
Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţei voastre, prea plecat
şi prea supus servitor.
:Ministru secretar de stat la
Departamentul de Rezbel,
I . C . BH ĂTIANl1
Directorele serviciului,
Locotenent-colonel ROBESCU
1883, aprilie, S
„Jfon itorul oastei", nr. 24 din 25 aprilie 1883, p. 530.

32
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională , rege a l României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 3 474,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Se înfiinţează încă trei regimente de artilerie, peste cele cinci
existente, pe ziua de 1 aprilie 1 883.
Art. 2 . Aceste 8 regimente, destinate a forma artileria corpurilor de
armată, reşedinţa şi împărţirea lor pe baterii va fi în modul următor :
LA CORPUL 1 DE ARMATĂ
al 5-lea regiment la Piteşti
Bateria 1 permanentă montată de 8,7
Bateria 2 permanentă montată de 8,7
Bateria 3 permanentă montată de 7,5
Bateria 4 teritorială de munte - Piteşti

regiment la Craiova
Bateria 1 permanentă montată de 8,7
Bateria 2 permanentă montată de 8,7
Bateria 3 permanentă montată de 7,5
Bateria 4 teritorială montată de 7,5 - Turnu
Severin
Bateria 5 teritorială montată de 7,5 - Craiova
Bateria 6 permanentă montată de 7,5 călăreaţă

•

Bateria 5 permanentă montată de 7,5 călăreaţă

1 Tunuri Krupp din oţel, model 1870, calibrul 78 mm, intrate în dotarea artileriei ro
mâne în anul 187 1 .
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LA CORPl"L 2 DE ARMATA
al 2-lea regiment la Bucureşti
Bateria
permanentă montată de 8,7
Bateria 2 permanentă montată de 8,7
Bateria 3 permanentă montată de 8,7
Bateria 4 teritorială montată de 7,5 - Giurgiu
Bateria 5 teritorială de munte - Ploieşti
Bateria 6 permanentă montată de 7,5 călă
reaţă

al 6-lea regiment - Bucureşti
Bateria l permanentă montată de 7,8
Bateria 2 permanentă montată de 7,8
'
Bateria 3 teritorială montată de 7,8 - Bucureşti
Bateria 4 teritorială montată de 7,8 - Bucu
reşti
Bateria 5 teritorială montată de 7,8 - Bucu
reşti
Bateria 6 permanentă montată de 7,5 călă
reaţă

LA CORPUL 3 DE ..\RMAT.\
al 3-lea regiment la Brăila
Bateria l permanentă montată de 8,7
Bateria 2 permanentă montată de 8,7
Bateria � permanentă montată de 7,5
Bateria 4 teritorială montată de 7,5 - Brăila
Bateria 5 teritorială montată de 7,5 - Ga
laţi
Bateria 6 teritorială montată de 7,5 - Bîr
lad
Bateria 7 permanentă montată de 7,5 că
lăreaţă

al 7-lea regiment - Focşani
Bateria l permanentă montată de 8, 7
Bateria 2 permanentă montată de 8,7
Bateria 3 permanentă montată de 7,5
Bateria 4 teritorială montată de 7,5 - Buzău
Bateria 5 teritorială montată de 7,5 - Foc
şani
Bateria 6 teritorială de munte - Bacău
Bateria 7 permanentă montată de 7,5 călă··
reaţă

L A CORPl'L 4 DE AR!\IATA
al 4-lea regiment - Roman
Bateria l permanentă montată de 8,7
Bateria 2 permanentă montată de 8,7
Bateria 3 permanentă montată de 7,5
Bateria 4 teritorială montată de 7,5 man
Bateria 5 teritorială montată de 7,5 Bateria 6 teritorială montată de 7,5 Bateria 7 permanentă montată de 7,5
lăreaţă

al 8-lea regiment - Botoşani
Bateria l permanentă montată de 8, 7
Bateria 2 permanentă montată de 8,7
Bateria 3 permanentă montată de 7,5
Bateria 4 teritorială de munte - Botoşani
Bateria 5 permanentă montată de 7,5 călăreaţă

RoIaşi
Iaşi
că-

Art. 3 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Sigmaringen, la 8 aprilie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BRA TIA�T
Nr. 829
„ Monitorul oastei", nr. 24 din 25 aprilie 1883, p. 501 -5031
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33
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 5 37 1 ,
am decretat şi decretăm :
Articol unic. Se instituie, pe lîngă Ministerul de Rezbel, Comitetul
consultativ de stat major compus, conform articolului 1 6 din legea promul
gată la 6 martie 1 883 1 , din şeful Marelui stat major general şi trei coloneii
din acelaşi corp, ce funcţionează ca şefi ai celor trei secţiuni în care el este
împărţit.
Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel este însăr
cinat cu executarea acestui decret.
Dat în Sigmaringen, la 8 aprilie 1 883 .
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ATL\XC
Nr. 846
„ Mon itorul oficial", nr. 15 din 21 aprilie/3 mai 1883, p. 274 - 275 .

34
CAROL

I,

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 5 373 ,
am decretat şi decretăm :
Articol unic. Funcţiunea de şef al Marelui stat major, lăsată vacantă
prin trecerea în poziţie de disponibilitate a generalului de brigadă Slăniceanu
George2 , cu începere de la 1 5 aprilie 1 883 se va îndeplini de către generalul
de brigadă Fălcoianu Ştefan.
1 Legea asupra serviciului de stat major (Vezi documentul nr. 20) .

2

Vezi documentul nr. 3.
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Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel este însăr
cinat cu executarea acestui decret.
Dat în Sigmaringen, la 8 aprilie 1 883.
CAROL
:O.linistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BR ĂTIANU
Nr. 848
„J!onitorul oficial", nr. 15 din 2f aprilie/3 mai 1883, p. 27.f.

35
Bucureşti, anul 1883, luna april. 20

Ministerul de Rezbel
IV-a Direcţiune
armele speciale ,
material şi construcţie
Xr. 3 .537

Domnule ministru,
Răspunzînd adresei domniei voastre nr. 4 985, am onoare a vă face cunos
cut cu rugămintea, de binevoiţi, a comunica legaţiunei noastre din I talia că
la 1 mai, stil nou, ofiţerii destinaţi pentru companiile alpine se vor afla la
:Milano, cînd au ordin a se prezenta domnului comandant al garnizoanei.
Aceşti ofiţeri sunt în număr de 4 şi anume : căpitan Vidulescu, locote
nent Crasan, locotenent Pietraru şi sublocotenent Bunescu ; se lasă dar la
dispoziţia legaţiunei ca, în înţelegere cu domnul ministru de rezbel al rega
tului Italia, să îi destine şi ataşeze la companiile ce va crede mai nemerite.
Iar cit priveşte pentru ofiţerii de stat major, ministerul regretă că în
acest an nu poate trimite.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea distinsei mele considera
ţiuni.
Pentru ministru,
A. BERIXDEI
Directorul serviciului,
Locotenent-colonel ROBE SCU
Domniei sale ,
domnului ministru al afacerilor străine.
A rhiva .lfinisterului Afacerilor Externe, fond Arhiva istorică, vol.
169, f. lH. Original.
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36
România
Al 4-lea Regiment dorobanţi-Argeş
Serviciul casierului
Nr. l 428

Piteşti, 1883, aprilie, 24

Domnule primar,
Conform ordinului Ministerului de Rezbel nr. 5 253, urmînd ca mîine
25 corent, de dimineaţă, să fie sosiţi în Piteşti 750 recruţi din contingentul
1 883 ai Regimentului 4 dorobanţi-Argeş, pentru a urma instrucţia de 60

zile şi fiindcă timpul e încă prea friguros pentru a-i putea pune în tabără
am onoarea a vă ruga, domnule primar, să binevoiţi a dispoza ca aceşti
oameni să fie deocamdată cartiruiţi în oraşul Piteşti, pînă ce timpul va fi
favorabil de a se scoate în tabără.
Mai adaug, domnule primar, că aceşti oameni fiind recruţi, fără cunoş
tinţă de datoriile militare, să fie cartiruiţi, pe cît se va putea, pe lingă cazarma
Buliga şi pe deal.
Binevoiţi vă rog, domnule primar, a primi încredinţarea consideraţiei
mele.
Pentru comandantul Regimentului 4 dorobanţi ,
Maior CANARIU
[Rezoluţie :}

La dosar, deoarece după înţelegerea ce am avut cu domnul comandant
al regimentului a rămas ca soldaţii să rămîie în lagăr, conform ordinului
domnului ministru de rezbel.
VIIŞOREANU
Domniei sale,
domnului primar al urbei Piteşti.
A rhivele statului Piteşti, fond Primăria oraşului Piteşti, dosar n1.
18/ 1883, nepaginat. Original.

37
Direcţia armelor speciale
Nr. 3 649

Instrucţii ministeriale
Pentru dezvoltarea celor stabilite la articolele 34-37 inclusiv din instruc
ţiile asupra legei comandamentelor armatei, înserat în „Monitorul oastei" ,
nr. 1 3 din 1 883, se pune în vederea dumneavoastră dispoziţiile următoare :
1 . Comandanţii brigadelor de artilerie fiind însărcinaţi cu controlul,
întreţinerea, conservarea armăturei şi a muniţiunei de tot felul aflate în
57
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

depozitele regionale (pentru care se ţin registre de comptabilitate în materii,
înserat în „�Ionitorul oastei", nr. 34 din 1 875) , precum şi cu privigherea de
aproape a tot ce se atinge de aceste depozite, vor mai avea şi obligaţiunea
de a inspecta depozitele respective pentru a se asigura dacă aşezămîntul
armăturei şi al muniţiunei este cel reglementar şi în bună stare după regis
trele relative ; dacă depozitele sunt construite în bune condiţiuni şi îndestul
de încăpătoare, supuind comandantului corpului de armată constatările
făcute, care cere ministerului îmbunătătirile
necesare.
'
Pentru atingerea acestui scop, tot personalul depozitelor regionale se
consideră trecut de drept sub ordinele şi administraţia comandanţilor briga
delor de artilerie, chiar cu începere din luna curentă, care vor dispcza de a
se efectua de urgenţă recensămintele prevăzute în Regulamentul de ccmpta
bilitate în materii din „Monitorul oastei" , nr. 34 din 1 875, precum şi de a se
înfiinţa registrele şi compturile de gestiune prevăzute la articolele 50, 51 şi
52 din menţionatul regulament încheate pe 3 1 martie 1 8 82, după care se
vor trămite şi ministerului cîte un exemplar prin intermediul dumneavoastră.
2. Comandanţii brigadelor de artilerie vor supune comandanţilor cor
purilor de armată spre aprobare toate cererile corpurilor din armata perma
nentă şi teritorială relative la scăderea de arme, muniţii şi accernrii perdute,
luate în dezertare sau degradate, precum şi toate cererile de scăderi de muni
ţiuni consumate la tragerea în ţintă de cadrele plutoanelor de instrucţie,
la instrucţia recruţilor, dresarea rtmonţilor, uciderea vitelor atime de pesta
bO\·ină, precum şi muniţiunea consumată în diferite serbări naţionale şi
înmormîntări care se hotărăşte în conformitate cu Regulamentul de compta
bilitate al corpurilor de trupă din „Monitorul oastei", nr. 1 4 din 1 88 1 , cu
Regulamentul de comptabilitate în materii din „Monitorul oastei" , nr. 34
din 1 875, cu Regulamentul tragerei la semn din 1 879 şi dispoziţiile din decizia
ministerială nr. 2 din „Monitorul oastei", nr. 5, 1 883 1 .
După toate aceste operaţiuni se va înainta ministerului trimestrial
un tablou în care se va arăta detaliat toate armele scăzute, înlocuite şi muni
tiile consumate, cu arătare de modelul lor.
Stabilimentele de artilerie şi depozitele regionale vor întocmi asemenea un
tablou detaliat de toate operaţiunile efectuate în fiecare trimestru (cu ară
tare de capitole şi articole) , care se va trămite ministerului în scopul d-a pune
în concordanţă registrele de comptabilitate în materii ce se ţine în minister.
3. Pentru ca corpurile să aibă totdeauna armătura şi muniţiunea
complectă se va înlocui după necesitate toate armele şi accesoriile degradate
sau perdute din forţă majoră sprij inite cu acte în regulă, precum şi muni
ţiunea consumată la diferite instrucţiuni, parăzi etc . , calculînd astfel ca fie
care corp să aibă totdeauna asupra sa una sută cartuşe de rezbel de fiecare
armă de infanterie, una sută cartuşe de carabină, iar artileria muniţiunea
complectă pentru rotiţele tunurilor ce au în serviciu.
4. Se va înlocui asemenea şi armătura şi muniţiunea perdută din negli
j enţă şi imputată în corupta vinovaţilor după tarifele în vigoare, rămîind
la aprecierea domnilor comandanţi ai corpurilor de armată spre a decide
·

1 Decizie relativă la spălatul şi curăţitul sistematic al tuburilor metalice ( „ Monitorul
oastei", nr. 5 din 5 februarie 1883, p. 34 - 39 ) .
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atît asupra penalităţilor prevăzute de codicele penale militare, precum şi
asupra imputărei costului în compta vinovatului, stabilind în acelaşi timp
ca toate sumele încasate să se depoziteze la Casa de depuneri, consemna
ţiuni şi economie direct sau prin casieriele respective şi la ordinul Ministe
rului de Rezbel, sub luare de recipisă pe care le va trămite ministrului la
fiecare finit de trimestru, însoţite de un tablou în care se va arăta anume
felul perderilor imputate şi suma încasată.
5. Comandanţii corpurilor de armată fiind de drept delegaţii ministe
rului vor ordona după trebuinţă toate mişcările prevăzute la articolul 23
din Regulamentul de comptabilitate în materii ; în acest scop ministerul le
lasă latitudinea a hotărî şi a da ordine pentru înlocuirea armăturei şi a muni
ţiunei prevăzută la articolul 43 din Regulamentul de comptabilitate al cor
purilor de trupă, considerîndu-se revocate dispoziţiunile ordinului circular
nr. 4 225 din 1 88 1 (dat diviziilor teritoriale) .
6. Comandanţii brigadelor de artilerie primeşte de la inspectorul gene
ral al artileriei instrucţiile necesare pentru tragerea la semn şi a diferitelor
instrucţii de poligon ; pentru artilerie va determina materialul necesar la
această instrucţiune pe regimente, iar cantitatea muniţiunei ce este a se
consuma se va determina la timp prin inspectorul general al artileriei. Rezul
tatul tirului regimentelor de artilerie se va totaliza de comandantul briga
delor de artilerie şi se va înainta ministerului prin inspectorul general al
artileriei.
7. Î n Divizia activă toate dispoziţiile menţionate mai sus se vor aduce
la îndeplinire de către comandantul diviziei.
Comandantul Diviziei active şi comandanţii brigadelor de artilerie vor
observa d-a se executa cu punctualitate dispoziţiile luate de minister şi
anume :
dispoziţiile ordinului nr. 8 952 din 1 3 septembrie 1 88 1 dat diviziilor
teritoriale relativ la procedeul tragerii în ţintă şi constatarea muniţiei aflată
în lăzile destinate a se scoate muniţiunea din ele ;
dispoziţiile ordinului nr. 6 533 din 4 iulie 1 888 dat diviziilor teritoriale
relativ la consumarea cartuşelor de revolver alocate pentru tragerea în ţintă ;
dispoziţiile ordinului nr. 608 din 2 1 ianuarie 1 883 dat diviziilor teri
toriale relativ la muniţiunea hotărîtă a se consuma de către oamenii concen
traţi la plutoanele de instrucţie.
Dispoziţiile ordinului nr. 7 1 O din 24 ianuarie 1 883 relativ la procedarea
vărsărei lăzilor goale.
Pentru ministru,
A. BERENDEI
Director de serviciu,
Locotenent-colonel ROBESCt:
1883, aprilie, 26
„Monitorul oastei", nr. 25 din 29 aprilie 1883, p. 558 - 560.
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38
I nformations-Ilurea u
No. 1 1 17/i ex 1883

Vom Reichskriegsministerium mitgetheilter Rapport des Evidenz
Bureau vom 26. April letztjăhrig Xo. 438/Evidenz-Bureau betreffend die
rumănische Armee.
Im �Iărz dieses J ahres wurden auf die Hebung der Schlagfertigkeit
cler Armee abzielende Gesetze 1 erlassen.
Die Orclre de bataille wurcle festgesetzt ; und es begann unter Auflas
sung der bis dahin bestandenen Territorial-Divisions-Commanden, die For
mirung der taktischen Einheiten hi:iherer Ordnung.
N ach dem Reorganisations-Gesetze vom J ahre 1 882 2 sollten în der
stehenden Armee zur Errichtung kommen : 4 Jăger-Bataillone, 2 Cavalerie
Regimenter und 2 Genie-Bataillone.
In der verlautbarten Orclre de bataille ist j edoch nur von der Auf
stellung zweier Genie-Bataillone die Rede. Es scheint daher, dass man die
Vermehrung cler Jăger-Bataillone und Cavalerie-Regimenter entwe<ler fallen
liess ocler verschob.
Die Artillerie ist mit 8 Regimentern ausgefiihrt, es sind daher deren
3 zu errichten.
Am 1 8. �Iărz wurde das Generalstabs-Corps aufgeli:ist 3• Von nun an
glieclert sich der Generalstab în clen „grossen Generalstab" und în j enen der
hi:iheren Commanden.
Zur hi:iheren Ausbildung der Offiziere wird eine Kriegsschule von 2
Jahrgăngen ins Leben gerufen 4•
Im Kriegsministerium wircl ein aus 5 Mitgliedern bestehendes consul
tatives Generalstabs-Comite gebildet 5• Es gehi:iren zu diesem Comite der
Chef und Sous-chef des Generalstabs und 3 Oberste des grossen Generalstabes.
Ihm obliegt clas Studium aller den Generalstab betreffenden Fragen und
clie Leitung sămmtlicher Agenden des Generalstabes.
N ach dieser Organisation wird der rumănische Generalstab jenem
Frankreichs fast gleich eingerichtet sein.
I

Vezi documentele nr. 15 şi 20.

2 Legea comandamentelor armatei din 8 iunie 1882 („Jfonitorul oficial" , nr. 59 din 1 1/23

iunie 1882, p. 1 -458 - 1 -46 1 şi Documente privind istoria militară a poporului român, iulie 1878 noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 197-4, p. 356 -363.
a Vezi documentul nr. 20.
4 Şcoala superioară de război a luat fiinţă abia în anul 1889 („ Monitorul oficial" , nr.
107 din 15/27 august 1889, p. 2 569 - 2 570) .
5 Vezi documentul nr. 33.
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Da bisher der rumănische Generalstab seine Bildung im Auslande (rnei
stens in Frankreich und Belgien) holte, so ist die Ernanzipirung von letz
terem als ein bedeutender Fortschritt in den Einrichtungen der Arrnee anzu
sehen.
[Rezoluţie :]

N ach erfolgter Vidirung retour.
[Semnat,

Wien, 2.f5. 188 3 .

Indescifrabil]
A rhivele statului Brtcureşti, Microfilme A ustria , rola 1 16 , c . 670 672 ( Haus-Hof ttnd Staatsarchiv- Wien , lnformationsbureauakten ,
Karton 174 ) .

Biroul de informaţii
Nr. 1 1 17/4 din 1883
Din raportul biroului de evidenţă din 26 aprilie anul trecut nr. 438/biroul de evidenţă,
comunicat de Ministerul de Război, cu privire la armata română.
În martie anul curent au fost emise legi care să contribuie la ridicarea nivelului pregătirii
de război a armatei.
A fost stabilită ordinea de bătaie şi s-a început formarea de unităţi tactice mai mari,
înlocuindu-se comandamentele diviziilor teritoriale existente pînă atunci.
După legea de reorganizare din 1882, în armata permanentă trebuie să fie organizate :
4 batal!oane de vinători, 2 regimente de cavalerie şi 2 batalioane de geniu.
In ordinea de bătaie amintită mai sus este vorba numai de înfiintarea a 2 batalioane de
geniu. De aici se pare că ideea măririi numărului batalioanelor de vînători şi al regimentelor
de cavalerie fie că se amină, fie că se abandonează.
Pentru artilerie sînt prevăzute 8 regimente, deci trebuie să mai fie organizate 3.
La 18 martie Corpul de stat major a fost dizolvat. De acum încolo Statul major general
se împarte în Marele stat major şi în statele majore ale unor comandamente de mari unităţi.
Pentru pregătirea superioară a ofiţerilor a fost creată o Şcoală de război , avînd durata.
cursurilor de doi ani.
La Ministerul de Război a fost înfiinţat un comitet consultativ al Marelui stat major,
format din 5 membri. Din comitet fac parte şeful şi subşeful Marelui stat major şi 3 colonei din
Marele stat major. Lui îi revine studiul tuturor problemelor privind Marele stat major şi pregă
tirea întregii ordini de zi a statului major. În conformitate cu această organizare, Marele stat
major român este aproape identic cu cel francez.
Deoarece pînă acum corpul Marelui stat major român îşi desăvîrşea pregătirea în străi
nătate (mai ales în Franţa şi Belgia) , această emancipare trebuie considerată ca un progres
important în organizarea armatei.

A

se

[Rezoluţie :]

returna după luare la cunoştinţă.
[Semnat,

Viena, 2/5 1883

Indescifrabil]

CAROL I ,

39

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
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Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel sub nr. 993,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Aprobăm stabilirea a trei circumscripţiuni sanitare militare,
stabilite provizoriu de Consiliul Miniştrilor, după cum se specifică mai j os :
o circumscripţiune cuprinzînd teritoriul Corpului 1 de armată şi al
diviziunei Dobrogea ;
o circumscripţiune cuprinzînd teritoriul Corpului 2 de armată ;
o circumscripţiune cuprinzînd teritoriul corpului 3 şi 4 de armată.
Art. 2 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 4 mai 1 883.
CAROL

Nr. 988

:\Iinistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. ER ATIANU
„.vlonitorul oficial", nr. 30 din 10/22 mai 1883, p. 530.

40
Prin înaltul decret regal cu nr. 1 057, după propunerea făcută de
domnu ministru secretar de stat la Departamentul de Rezbel prin raportul
nr. 6 985, s-a sancţionat aprobarea dată de Consiliul de l\liniştri prin j urnalul
nr. 1 2, încheiat în şedinţa de la 1 9 martie 1 883, relativ la înfiinţarea regi
mentelor 3 1 şi 32 dorobanţi, fiecare a două batalioane, un al treilea batalion
alipit la cele două actuale din care este compus Regimentul 7 dorobanţi,
precum şi Regimentul 1 2 călăraşi, compus din trei escadroane.
„J!onitorul oficial", nr. 33 din 1'1/26 mai 1883, p. 6 1 1 .

41
Anul 1883, luna mai, 1.5 zile

Proces-verbal
Subsemnatul căpitan adj unct, batalion I , Legiunea XIII a gardei
civice din Iaşi.
Prezidînd biroul alegerei unui locotenent şi un caporal din compania
IV-a, conform ordinului legiunei nr. 89, transportîndu-mă la cancelaria le
giunii, unde se fac alegerile la compania IV-a, am găsit mai mulţi gardişti
şi miliţieni adunaţi care, făcîndu-le cunoscut că au a alege gradele sus men
ţionate, am luat, conform articolului 2 1 din legea gărzei 1, doi secretari, şi
anume pe domnul Ştefan Sava şi pe domnul Petru Bucican şi, conform arti1 Vezi ".'\Jonitorul. jurnal oficial al Principatelor Unite Române" , nr. 62 din 18/30 martie
1866, p. 277.

62
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

colului 24 din lege 1, am chemat prin apel nominal pe toţi gardiştii şi mili
ţienii, înscriindu-le numele pe listele ţinute de secretari, dîndu-le cîte un bilet
alb pentru a însemna pe ele numele persoanelor ce se alege ; şi iarăşi, prin
apel nominal, chemînd pe toţi gardiştii şi miliţienii şi luîndu-le biletele
înscrise, puindu-le într-o urnă ce se afla pe birou, şi nemai răspunzînd nimene,
am declarat scrutinul închis şi, conform articolului 27 din lege 2, am procedat
la despoierea scrutinului, luînd pe rînd fiecare bilet şi cetind în auzul tuturora,
înscriind în tabloul ţinut de secretar voturile persoanelor ieşite, găsind voturi
3 1 ; după cîţi votanţi au fost prezenţi, rezultatul alegerei este :
domnul Gavril Emanoel au întrunit 1 7 voturi ;
domnul Costachi Casian au întrunit 3 1 voturi ;
domnul Puodven Al. au întrunit 1 3 voturi şi
domnul Leonardescu Constantin au întrunit 1 vot.
După care am proclamat, în conformitate cu legea, pe domnul Gavril
Emanoel ca locotenent şi pe domnul Costachi Casian ca caporal, ca unii
ce au întrunit majoritatea, biletele s-au rupt şi ars în faţa alegătorilor ; tot
odată biroul a găsit de cuviinţă a face menţiunea că alegerea s-a efectuat
în cea mai mare regulă, neivindu-se nici o contestaţie.
Finit pentru care s-a dresat două procese-verbale, de asemenea pe care
se vor înainta domnului şef legiune spre regularea celor cuvenite.
Preşedinte,
Căpitan E. NEGRUTZĂ
Secretari ,
P. BUCICAN
S. SAVA
A rhivele statului Iaşi.fond Prefectura judeţului Iaşi, dosar nr. 4.0/ 1883 ,
nepaginat. Original.

42
:'\finisteriul de Rezbel
IV-a Direcţiune
armele speciale,
material şi construcţii
::-;'r. 4 474

Bucureşti, anul 1 883, luna mai, 17

Domnule prefect,
După cum cunoaşteţi, legea organizărei puterei noastre militare exige
ca tot românul să fie chemat a purta arma în caz de trebuinţă 3• Or, una
din condiţiile necesare pentru a purta o armă este şi aceea de a şti să ne
servim cu ea.
1

Ibidem.
Ibidem.
3 Vezi „J4onitorul. Ziar oficial al României", nr. 162 din 17/29 iulie 1 868, p. 975 - 978
şi „Monitorul oficial", nr. 79 din 7/ 19 aprilie 1872, p. 497 - 50 1 şi nr. 64 din 19/3 1 martie 1874,
p. 4 17.
2
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Mijlocul de a pune pe toţi cetăţenii în stare de a satisface acestei condi
ţiuni nu se poate dobîndi <lecit făcindu-i a se aplica de timpuriu la exerci
ţiuri gimnastice şi mai cu seamă la tragerea în ţintă şi, în fine, la orice alte
plăceri care ar stimula amorul armelor.
Asemenea consideraţiuni au condus mai pe toate statele mari a orga
niza, chiar în comune, societăţi de gimnastici şi mai ales de tragere în ţintă,
căutînd a le încuraj a prin diferite mijloace, astfel că în Elveţia, Germania,
Italia, Engletera etc. aceste instituţiuni au devenit cu totul naţionale. Dacă
aceste instituţiuni au fost necesarii în statele cele mari, unde mijloacele de
apărare naţională sunt mult mai mari, cu atît mai mult la noi trebuiesc
înfiinţate ca fiind folositoare nu numai din punctul de vedere al dezvoltărei
fizice, dar indispensabile pentru a da fiecărui cetăţean mijlocul a-şi îndeplini
cu succes sarcina ce i se impune prin legea organizărei puterei noastre mili
tare.
Pentru atingerea acestui scop, ministeriul face apel la patriotismul
-dumneavoastră şi vă roagă ca în înţelegere cu autorităţile militare, precum
comandanţii corpurilor de armată, al diviziilor, cum şi cei de la reşedinţa
regimentelor şi a companiilor teritorială, să căutaţi a organiza cimpuri şi
societăţi de tragere în ţintă, festivităţi, împărţiri de premiuri, pentru cei
ce se disting şi orice mijloace le veţi crede de cuviinţă, pentru a răspîndi
gustul acestor exerciţiuri în toate clasele societăţei noastre, atît în oraşe, cit
şi în comune rurale, ca cu timpul să putem ajunge şi găsi în orice român un
bun trăgător, care să fie în stare a putea contribui cu succes la apărarea
ţărei în caz de necesitate.
Ministeriul de Rezbel vă pune la dispoziţie cimpurile sale de tragere,
precum şi gratuit instructorii din cadrele armatei, armele şi muniţiunile de
rezbel necesare şi e decis a vă da toate mijloacele dependinte de dînsul,
pentru a vă înlesni neîntîrziata răspîndire a acestor instituţiuni în diferitele
clase ale poporului. Contînd pe amorul ce-l aveţi pentru instituţiile folosi
toare ţării noastre, sper, domnule prefect, că nu veţi neglij a nimic pentru
a ajunge cit mai curînd la nişte rezultate de care atît armata cit şi ţara vă
vor fi recunoscătoare.
Primiţi vă rog, domnule prefect, încredinţarea osebitei mele conside
raţiuni.
Ministru,
I. BR ĂTIANU

Director de ser·âciu,
ROBESCU
[Rezoluţie :]

I ulie, 26

Acesta se va trimite în copie domnului primar de Iaşi şi se va ruga
ca să binevoiască a o supune consiliului comunal.
Domniei sale,
domnului prefect al j udeţului Iaşi.
Arhivele statului Iaşi, fond Prefectura j11deţ11l11i Iaşi, dosar nr. 23/
1883, f. I. Original.
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43
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 8 436, avînd în vedere voturile corpurilor legiuitoare, în
virtutea articolului 93 din constituţiune,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
asupra modificărilor legei din 10 aprilie 1880
pentru înaintarea în armată

1,

Art. 1 . Articolele 8 şi 1 8 din legea pentru înaintarea în armată sunt
şi rămîn modificate în chipul următor :
Art. 8. �imeni nu poate fi numit maior de nu va fi avut cel puţin
patru ani în gradul de căpitan. Din aceşti patru ani, căpitanii de infanterie,
cavalerie, artilerie şi geniu vor avea cel puţin doi ani de prezenţă la trupă,
cei din flotilă doi ani minimum pe bastimente, iar cei de la statele majore de
artilerie şi geniu şi Depozitul de rezbel un an minimum.
Î n timp de rezbel timpul de prezenţă la trupă se reduce la j umătate.
Art. 1 8. Orice căpitan ce se găseşte în condiţiunile articolului 8 pentru
a fi înaintat la gradul de maior trebuie mai întîi să fi satisfăcut un examen
de capacitate cerută unui ofiţer superior. Căpitanii ce au satisfăcut acest
examen vor înainta unul la vechime şi unul la alegere, după lista de clasifi
caţiune, observîndu-se ca listele de clasificare ale fiecărui an să fie epuizate
într-un mod succesiv şi după ordinea de dată.
Căpitanii ce au satisfăcut examenul de capacitate nu vor mai fi supuşi
la un alt examen şi nu vor pierde dreptul cîştigat decît în cazul prevăzut la
articolul 2, alineatul 5, din legea de la 1 0 aprilie 1 880.
Comisiunea examinatoare va fi compusă de un general şi patru coloneii
din diferite arme.
Un regulament de administraţie publică va determina programul şi
amănuntele acestui examen.
Toate gradele de la maior în sus se dau la alegere.
I Lege privitoare la înaintări în armată („Monitorul oficial", nr. 86 din 12/24 april ie 1880
p. 2 654 - 2 655 şi Documente privind istoria militară a poporului român, iulie ,J878 - noiembrie

1882, Editura militară, Bucureşti. 1974, p. 145 - 147.
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Dispoziţiuni generale
Art. 2. Tablourile de înaintare la alegere, conform legei din 4 aprilie
1 874 1, se vor stabili de Ministerul de Rezbel, după ce va fi consultat reco
mandaţiunile din libretele de inspecţiuni şi va fi luat avizul inspectorilor
generali adunaţi sub preşedenţia sa.
Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 2 decembrie 1 882 şi
s-a adoptat cu majoritate de 25 voturi contra a 8.
Preşedinte,
DIMITRIE GHICA
Secretar,
G. ORLEA�T

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 24
februarie 1 883 şi s-a adoptat cu majoritate de 59 voturi contra a 1 , fiind
şi 6 abţineri.
Preşedinte,
General D. LECCA
Secretar,
C. POROIXEAXL"

Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă, învestite cu sigiliul statului
trecute în „Monitorul
oficial", să fie adresate autoritătilor administrative
'
ş1 j udiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le ob �erva întocmai, iar
miniştri· noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi j ustiţie sunt
însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 24 mai 1 883.

ş�

CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul J ustiţiei,
EUG. STĂTESCL"

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BRA TIAKU

Nr. 1 305
„ Monitorul oficial", nr. 43 din 28 mai/9 iunie 1883, p. 820.

44
Sire,
î n dezvoltarea ce iau pe fiecare an instituţiunile militare şi cu deose
bire în calea de organizare ce urmează armata noastră se ivesc cestiuni
cari cer dezlegări bine studiate şi adeseaori necesitatea a se introduce dispozi-

1 Lege privitoare la înaintări în armată

1874, p. 555 - 556) .

(„Monitorul oficial", nr. 82 din 12/H aprilie,
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ţiuni noi, fie împrumutate de la armate mai înaintate, fie impuse prin
mijloacele de cari dispune ţara.
Pentru a înlătura orice soluţiuni pripite şi orice inovaţiuni nenimerite
este bine ca ele să fie trecute prin examenul unor ofiţeri superiori cari să
întrunească pe lingă cunoştinţele teoretice şi experienţa.
Pentru cestiuni de o ordine superioară şi de un interes general armatei,
maiestatea voastră aţi binevoit a aproba, prin sancţionarea legei asupra ser
viciului de stat major, înfiinţarea unui comitet consultativ pe lingă Minis
terul de Rezbel1.
Nu mai puţin simţită este necesitatea a se înfiinţa încă comitete consul
tative cari să se ocupe cu cestiunile mai amănunţite şi proprii diferitelor arme,
precum : regulamente tactice, de administraţie interioară, instrucţiune, dis
ciplină.
Pentru a răspunde dar la această necesitate, subsemnatul are onoare
a supune aprobării maiestăţei voastre înfiinţarea deocamdată a două comitete
consultative, unul pentru infanterie şi altul pentru cavalerie, compuse din
ofiţeri superiori ai acestor două arme, cei mai cu experienţă.
î n caz de aprobare, rog plecat pe maiestatea voastră să binevoiască
a semna alăturatul proiect de decret, care regulează înfiinţarea, funcţionarea
şi atribuţiile acelor comitete.
Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţii voastre, prea plecat
şi prea supus servitor.
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BR ĂTIANU
1883, mai, 24
Nr. 8 4 15
„.v/onitorul oficial", nr. i5 din 31 mai/12 iunie 1883, p. 860 -861.

45
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege al României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Avînd în vedere raportul ministrului nostru secretar de stat la Depare
mentul de Rezbel sub nr. 8 4 1 5,
1 Vezi documentul nr. 33.
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am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Se înfiinţează cîte un comitet consultativ pentru fiecare din
armele infanteriei şi cavaleriei.
Art. 2. Fiecare din aceste comitete examinează şi discută, în ceea ce
priveşte arma ce reprezintă şi după proiectele ordonate de ministrul de
rezbel a se trămite în dezbaterea lor, toate cestiunile relative la constituirea,
organizarea, serviciul, regulamentele, disciplina, instrucţiunea, îmbrăcămintea,
regimul şi administraţiunea interioară a corpurilor.
Art. 3. Comitetele îşi dau părerea motivată asupra fiecăreia din mate
riile trimise în deliberarea lor. Orice părere a comitetului asupra materiei
discutate se consemnează, la terminarea lucrării, într-un proces-verbal sem
nat de toţi membrii. Opiniunea diferită a unuia din membri va fi asemenea
consemnată în acelaşi proces-verbal.
Art. 4 . O copie a procesului-verbal se va înainta, de către preşedin
tele comitetului, ministrului de rezbel. Hotărîrea luată de ministru se comu
nică comitetului, care o va anexa la procesul-verbal respectiv.
Art. 5. Comitetele pentru mai multa lor luminare asupra diferitelor
cestiuni ce le sunt trimise în discuţie pot, prin autorizarea şi intermediul
ministrului de rezbel, convoca şi alţi ofiţeri superiori sau generali spre a le
cere părerea.
Art. 6. Membrii fiecărui comitet sunt numiţi de către rege pe cîte un
an, după propunerea ministrului de rezbel.
Art. 7. Fiecare din aceste comitete consultative se compun : dintr-un
general, ca preşedinte, patru ofiţeri superiori şi un intendent militar. Acesta
clin urmă ia parte în comitet numai cînd sunt a se discuta cestiuni de resor
tul său.
Art. 8. Un ofiţer cu gradul de maior, din armele respective, va fi
numit ca secretar al comitetului, fără vot deliberativ. Secretarul este ales şi
numit de ministru de rezbel.
Art. 9. Fiecare comitet se convoacă de ministru de rezbel, după nece
sitate, pe timp determinat şi pentru anume cestiuni.
Art. 1 0 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 25 mai 1 883.
CAROL
Ministru secretar de sta.t
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BR ĂTIANU
Nr. 1 309
„ Monitorul oficial", nr. 4.5 din 31 mai/12 iunie 1883, p . 860.
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46
Consulat

de France
Xo. 2 3

a

Galatz, le 5 j uin

Galatz

1883

Monsieur le Ministre,
Depuis quelques j ours, des bateaux arrivent d'Angleterre, charges
d'arrnes (canons Armstrong et fusils Martini) , destinees au gouvernement
roumain. l\lonsieur Aukhry est venu de Londres a cet effet et, apres avoir
sejourne ici un mois environ, îl est parti pour Bucarest avec la mission de
regler Ies details de la consignation des dites arrnes. Ces dernieres,une fois
debarquees a Galatz, prennent la voie du chemin de fer et sont dirigees vers
des localites de l'interieur du pays.
J ' ai cru de mon devoir de relater ces faits au departement.
Veuillez agreer l'hommage du profond respect avec lequel j ' ai l'hon
neur d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le tres humble et
tres obeissant serviteur.
G. \VIET
Son Excellence,
::\lonsieur Challemel-Lacour, ministre des Affaires etrangeres, Paris. Direction des affaires poli
tiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele stat uliii Bucureşti, j"ficrofilme Franţa, rola 63, vol. 1 , f. 253
(.Winistere des Affaires itrangeres - Paris, Archives diplomatiques,
C.P.C. Roumanie, Galatz, voi. 1 , j. 253 ) .

Galaţi, 5 iunie

Consulatul Franţei la Galaţi
Nr. 23

1883

Domnule ministru,
De cîteva zile sosesc din Anglia nave încărcate cu arme (tunuri Armstrong şi puşti Martini)
destinate guvernului rom â n . Domnul Aukhry a venit din Londra în acest scop şi , după ce a
stat aici aproximativ o lună, a plecat la Bucureşti cu misiunea de a reglementa detaliile de
predare a numitelor arme. Acestea din urmă, odată debarcate la Galaţi, sînt dirijate pe calea
ferată spre localităţile din interiorul ţării.
Am crezut de datoria mea să relatez aceste fapte departamentului.
Vă rog să primiţi, domnule ministru, omagiul profundului respect cu care am onoarea
a fi , al excelenţei voastre, prea plecat şi prea umil servitor.
G. \VIET
Excelenţei sale,
domnului Challemel-Lacour, ministru al afacerilor străine, Paris. Direcţia afacerilor politice.
Subdirecţia sudului.
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I nformations-Bureau
No. 1 67 1/4, 1883

Einsichtsstiick der politischen Section
(Ref. 11) , Praesidiale 15./6. 1883.
Bericht des kaiserlichen und ki:iniglichen Gesandten m Bukarest vom
1 1 . Juni dieses Jahres No. 43 E.
Der konigliche belgische General Brialmont, der schon im vorigen
Herbste .von der rumanischen Regierung in der Befestigungsfrage consultirt
wurde, ist neuerdings und, wie es heisst, zu langerem Aufenthalte in Buka
rest eingetroffen, sofort vom Konige empfangen worden und soll seine dies
malige Anwesenheit in Rumanien die Priifung der Proj ekte von Befestigungen
an der osterreich-ungarischen Grenze und der Plane fiir ein verschanztes
Lager bei Bukarest zum Zwecke haben.
Das Communicat wurde mit dem Indorsat :
der li:iblichen Militarkanzlei Seiner Majestat zur giitigen Einsicht.
Seiner Excellenz dem Herm kaiserlichen und koniglichen Kriegsminister zur giitigen Einsicht.
[Rezoluţii :]

- Ich habe den kaiserlichen und koniglichen Gesandten in Briissel
ersucht, sich dariiber ber zu informiren wie sich die konigliche belgische
Regierung zu dieser Verwendung Brialmonts verhalt.
Wien, den 26. J u n i 1883

- Vom kaiserlichen und koniglichen Ministerium des Ă ussem versehen
und ist nach dem Riickeinlangen der politischen Sektion zuriickzustellen.
Wien, am 26. J uni 1883
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria , rola 1 1 6, c. 740 74 1 (HallS-Hof itnd Staatsarchiv-Wien , Informationsbureauakten,
Karton 174 )
.

Biroul de informaţii
Nr. l 67 lj4, 1883

Notă informativă a secţiei politice
(Ref. II) , Prezidenţial 1 5 /6 1883
Raportul ambasadorului cezaro-crăiesc din Bucureşti, din 1 1 iunie anul curent, nr. 4.3 E .
Generalul regal belgian Brialmont, care a fost consultat d e guvernul român încă din toam
na trecută în problema fortificaţiilor, a sosit din nou la Bucureşti, după cum se spune, pen
tru o şedere mai lungă ; a fost primit imediat de rege şi prezenţa lui de data aceasta are ca scop
verificarea proiectelor de fortificaţii de pe frontiera austro-ungară şi a unui plan de construire
a. unui cîmp fortificat la Bucureşti.
Comunicatul împreună cu anexa a fost înaintat spre binevoitoare aprobare :
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- onor cancelaria militară a maiestăţii sale,
- excelenţei sale domnului ministru de război cezaro-crăiesc.
{Rezoluţii}:

-- A m rugat pe ambasadorul cezaro-crăiesc din Bruxelles să se informeze ce atitu
dine are guvernul regal belgian faţă de această utilizare a generalului Brialmont.
Viena, 26 iunie 1883
- A se vedea de Ministerul de Externe cezaro-crăiesc, după care se ·"'a restitui secţiei
politice.
Viena, la 26 iunie 188J
·

48
l nformations-Bureau
Ad 1 62 1/4
Copie

Notiz
Bucarest, 17. Juni 1883
General Brialmont wurde wiederholt vom Konige empfangen und
erhielt auch in der vergangenen Woche den Auftrag, ein Elaborat iiber die
Yertheidigungsmassregeln der Grenze und die Anlage mehrerer, besonders
zu retranchirender Punkte des Landes auszuarbeiten und dem Konige zu
unterbreiten. Von Seite des Generalstabes wurden ihm auf Befehl sammtliche
Karten zur Verfiigung gestellt, auch sollte der General eine Bereisung der
Grenze vornehmen, was iibrigens schon im abgelaufenen ] ahre, unlasslich
seines ersten Besuches der Fall war. Bei all'diesen.
Vorberathungen war ausschliesslich nur von der osterreich-ungarischen
Grenze die Rede. Vertheidigungsvorkehrungen, die eventuell an der russischen
und bulgarischen Grenze anzulegen waren, wurden gar nicht in Betracht
gezogen. Inwieferne Brialmont, seiner Mission nun auch fiir die Folge gerecht
werden wird, werde ich spater in Erfahrung bringen, auch hoffe ich von
dessen Elaboraten Copien zu erhalten. Vorlaufig ist derselbe plotzlich abege
reist und zwar wie es heisst, in Folge einer Abberufung \"On Seiten der bel
gischen Regierung.

Arhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria , rola 1 16, c. 739
(Haus-Hof und Staatsarckiv-Wien , lnformationsbureauakten, Kar
ton 1 74 ) .

Biroul de informaţii
La 1 62 1/4.
Copie

Notă
Bucureşti, 17 iunie 1883
Generalul Br.ialmont a fost din nou primit de rege şi i s-a dat, ca şi săptămîna trecută,
sarcina să elaboreze şi să prezinte regelui un memoriu cu privire la măsurile de apărare a fron
tierei şi asupra construirii în ţară a mai multor p uncte fortificate în chip deosebit.
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Din partea Marelui stat major i s-au p us la dispoziţie, din ordin, toate hărţile ; de aseme
nea, generalul va trebui să întreprindă o călătorie de-a lungul frontierei , ceea ce dealtfel a făcut ş i
in anul trecut, cu ocazia primei sale vizite. L a toate aceste pregătiri a fost vorba numai de fron
tiera cu Austro-Ungaria. Nu s-au avut în vedere măsuri de apărare care să fie luate eventual
la frontierele rusă şi bulgară. Î n ce măsură îşi va îndeplini Brialmont ulterior misiunea vă voi
aduce la cunoştinţă mai tîrziu şi sper, de asemenea, să obţin o copie după acest memoriu. Deocam
dată el a plecat pe neaşteptate - după cum se spune - ca urmare a rechemării lui de către
gu·1ernul belgian.

49
Direcţia armelor speciale

Î n urma propunerei făcută de domnul ministru de rezbel prin raportul
cu nr. 5 552 de la 2 1 iunie 1 883, maiestatea sa regele a binevoit a aproba tri
miterea căpitanului Boteanu Mihail, din Regimentul 1 geniu, la Expozi
ţiunea internaţională de electricitate din Viena, pentru a urmări în special
partea privitoare la întrebuinţarea electricităţii în timp de rezbel, pe timp
de o lună, cu drept la soldă şi accesoriile gradului, la indemnitate de trans
port de 200 lei, pentru ducere şi tot atît pentru întoarcere, precum şi la indem
nitate de misie reglementară pentru străinătate.
„]l/onitorul oastei", nr. ·H din 23 iunie 1883, p. 779.

50
Telegramă
Bucureşti, 23 iunie

Nr. 9 98i

1883

Circulară
Î n tot anul recruţii doroban ţ i lor şi călăraşilor trebuiesc concentraţ
de la 2 la 3 luni pentru instrucţiun ea lor. Pînă acum, recrutarea făcîndu-se
tîrziu, recruţii nu puteau fi chemaţ i decît vara. Î n aceste condiţiuni guver
nul se află în greaua poziţiune ca să sustragă de la cultura pămîntului mii
de braţe to::m ai în timpul muncei şi să lase a se neîngriji instrucţiunea ace
lei părţi a armatei care astă?.i con5titu ie principala sa forţă ; iată de ce, dom
nule prefe:: t, în legea de recrutare, care este înaintea corpurilor legiuitoare,
s-a dispu> ca toate operaţiunile de recrutare să fie terminate la finele lui
ianuarie fiecărui a n şi recruţii să fie che m aţi pentru instrucţiune la 1 0 februarie,
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ca astfel instrucţiunea să fie terminată cel mai tîrziu la finele lui aprilie, adică
la o epocă unde încep lucrările agricole.
Cum însă în aceste trei luni şedere timpul este aspru şi exerciţiul nu
se poate face în loc descoperit, s-a găsit cu cale să se construeze săli pen
tru acest scop ; pe de altă parte, j udeţele fiind dej a împovărate cu alte chel
tuieli, s-a destinat fonduri din tezaurul public pentru a lor construire.
Te invit dar, domnule prefect, ia înţelegere cu comitetul permanent
şi cu şeful garnizoanei să determinaţi spaţiul îndestulător pentru aceste
construcţiuni în preajma cazarmei dorobanţilor sau călăraşilor ce va fi con
struite sau unde au să se construeze, ca astfel îndată să se poată începe
lucrarea. Planurile vor fi trimise la Ministerul de Rezbel şefului garnizoanei.
I. C. BR .:\TIAKC
[Rezoluţie :]

N'r. 1 926 ; 1882, iunie, 23

Pentru desemnarea locului unde să se construiască aceste cazarme,
se va ruga domnul colonel �'.[ăldărescu, şeful regimentului de dorobanţi, să
binevoiască a se prezenta în sala comitetului ca împreună cu domnul prefect să se întrunească în comisiune.
·

Preşedinte,
G. M Ă LD Ă RESCu

Membri:
[ [ ndescifrabii]
Arhivele statului Rîmnicu Vîlcea , fond Prefectura judeţului Vilcea,
dosar nr. 132/1882, nepaginat.

51
Sire,
Generalul de brigadă Fălcoianu Ştefan, şeful Stat majorului general,
printr-un raport îmi spune că ocupaţiunile ce-i reclamă serviciul Adminis
traţiunei căilor ferate române, unde este numit director, nu îl îngăduie a
da timpul necesar în organizarea şi direcţiunea serviciului de stat major,
cu care a fost însărcinat prin înaltul decret nr. 848 de la 8 aprilie 1 883 1.
Recunoscînd şi subsemnatul imposibilitatea ca una şi aceeaşi per
soană să poată conduce deodată două serviciuri atît de importante, am
l

Vezi documentul nr. 34.
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onoare a propune maiestăţei voastre alăturatul proiect de decret, prin care
generalul Fălcoianu Ştefan se desînsărcinează din funcţiunea de şef al Stat
majorului general şi se trece afară din cadrele efective ale armatei, conform
articolului 3 din legea decretată la 1 0 aprilie 1 880 1, păstrîndu-şi toate drep
turile de înaintare şi vechime în grad.
Dacă maiestatea voastră aprobă această propunere, rog plecat să bine
voiască a semna menţionatul proiect de decret.
Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţii voastre, prea plecat
ŞI prea supus servitor.
:\linistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ..\ TIA:!'\lJ
1883, iunie, 2 8
Nr. 1 1 035
„.11onitorul oficial". n r . 7 1 din 3 / 1 5 iulie 1883, p . 1 491 .

CAROL I;

52

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 1 1 035,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Generalul de brigadă Fălcoianu Ştefan, director al Adminis
traţiei căilor ferate române, se desărcinează din funcţiunea de şef al Statului
major general şi se trece afară din cadrele efective ale armatei, conform arti
colului 3 din legea de la 1 0 aprilie 1 880 2, păstrîndu-şi însă drepturile de
înaintare şi vechime în grad.
Art. 2 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Sinaia, la 28 iunie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ĂTIANU
Nr. 1 60 1
„Monitorul oficial", nr. 71 din 3/15 ii,ţlie 1883, p. 1 491.
1 Lege privitoare la înaintări în armată „Monitorul oficial", nr. 86 din 12/24 aprilie 1880,
2 654 şi Documente privind istoria militară a poporului român, iulie 1878 - noiembrie 1882,
Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 145-147.
2 Ibidem .
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53
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 4 106 1, văzînd jurnalul Consiliului de �1iniştri cu nr. 1 1
de la 2 iulie 1 883,
am decretat şi decretăm :
Regulamentul
Şcoalei militare de administraţie
I SCOPUL ŞCOALEI

Art. 1 . Se înfiinţează în Bucureşti o şcoală militară de administraţie,
pentru a forma ofiţeri de administraţie trebuincioşi armatei.
Cursurile acestei şcoale sunt de 2 ani. Elevii ce izbutesc la examenul
de ieşire sunt înaintaţi la gradul de administrator clasa III.
Art. 2. Cu începere de la 1 iulie 1 884, nici un subofiţer nu poate fi
numit administrator clasa I I I dacă n-a trecut cu succes cursurile acestei
şcoale sau dacă nu depune un examen satisfăcător asupra cunoştinţelor
coprinse în programul ei.
Art. 3. Sunt admişi în clasa I a acestei şcoli :
a) elevii şcoalelor fiilor de militari cari au absolvit cel puţin cursurile
clasei I I-a a acestor şcoli şi cari vor exprima dorinţa de a trece în şcoala de
administraţie şi vor avea cel puţin vîrsta de 1 7 ani ;
b) subofiţerii de administraţie ;
c) subofiţerii de toate armele ;
d) tinerii născuţi din părinţi români sau naturalizaţi, de la vîrsta de
1 7 la 2 1 ani, precum şi gradele inferioare de toate armele cari vor prezenta
certificate în regulă că au trecut cu succes o şcoală secundară de comerţ ,
reală, sau că au absolvit 4 clase gimnaziale.
Art. 4 . Admiterea în şcoală pentru candidaţii prevăzuţi la alineatul
b, c şi d, de sub articolul 3, se face prin concurs ţinut în Bucureşti, înaintea
unei comisiuni compusă din directorul şi profesorii şcoalei ; iar pentru elevii
şcoalelor fiilor de militari după certificatele acelor şcoli, pentru trecerea cel
puţin în clasa I II-a acelor şcoli.
Concursurile de admitere se ţin prin probe orale şi în scris, după un
program stabilit de ministru de rezbel şi publicat în „Monitorul oastei" , cu
trei luni mai înainte. Acest program va conţine cel puţin materiile celor
4 clase gimnaziale, afară de limbele moarte.
Tablourile de clasament pentru admiterea în şcoală se fac în ordinea
categoriilor fixate la articolul 3 .
1 Vezi documentul nr.

54 .
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Art. 5. Subofiţerii de administraţie şi gradele inferioare de toate armele,
pentru ca să poată fi primiţi la concurs, trebuie să aibă o conduită exemplară,
să nu fie în vîrstă mai mare de 25 ani şi să nu fie căsătoriţi.
Pentru subofiţerii de administraţie şi gradele inferioare se înaintez
comandanţilor corpurilor de armată copie certificată după foaia matricolă
şi cea de pedepse, unde se înscriu şi notele şefului de corp sau servieiu asupra
conduitei, capacităţei şi aptitudinei candidatului.
Aceste acte se înaintez ministerului la 1 0 august al fiecărui an şi la
20 aceiaşi lună ; candidaţii sunt adunaţi în Bucureşti pentru ţinerea concursu
lui de admitere în şcoală, unde se trimit şi actele lor.
Art. 6. Subofiţerii de administraţie şi gradele inferioare de toate armele
admişi în şcoală se şterg din controalele corpurilor sau serviciilor unde contez
şi se înscriu în acelea ale şcoalei.
Funcţiile de sergenţi-adjutanţi, sergenţi-maj ori şi asimilate lor se pierd
odată cu admiterea în şcoală.
Art. 7. Numărul elevilor ce se vor admite în şcoală se va determina
de minister în fiecare an, potrivit cu trebuinţele armatei.
Xumirea elevilor se face de minister, în ordinea clasărei stabilită, pe
ziua de 1 septembrie al fiecărui an, cînd se încorporează în şcoală.
Art. 8. Ofiţerii de administraţie înaintaţi dintre elevii şcoalei mili
tare de administraţie contractează, prin faptul admiterei lor în şcoală, obli
gaţiunea de a servi în activitate fără a putea demisiona mai înainte de tre
cerea în miliţie a clasei din care fac parte după etate, conform legei de
recrutare.
Timpul petrecut în şcoală este considerat ca serviciu activ la trupă.
Art . 9. Personalul şcoalei se va compune din :
Ofiţeri şi profesori
Un căpitan sau adjunct clasa I I , director ; un căpitan, subdirector şi
comandant de companie ; doi locotenenţi, doi sublocotenenţi (sau asimi
laţi repetitori şi profesori) , trei profesori civili.
Trupă de serviciu
Cn sergent, doi caporali, cincisprezece soldaţi.
Atît ofiţerii cît şi profesorii se numesc de minister. Oamenii de serviciu
sunt detaşaţi din trupele de administraţie.
Art. 1 0. Autoritatea directorului se întinde asupra tuturor părţilor
serviciului şi instrucţiunei, avînd sub ordinele sale tot personalul şcoalei.
El este sub ordinele directe ale ministerului în ceea ce priveşte funcţionarea
generală a şcoalei, sub autoritatea comandantului Corpului 2 de armată
în ceea ce priveşte poliţia şi disciplina şi sub survegherea administrativă a
intendentului depozitelor centrale.
De la director eman toate ordinele generale şi particulare precum şi
dispoziţiile ce vor fi a se lua în împrejurări neprevăzute de regulamentul
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de faţă. El veghează la menţinerea disciplinei între elevi, la ţinerea cursu
rilor regulat şi în conformitate cu programul şcoalei.
Art. 1 1 . Subdirectorul secundează pe director în toate părţile servi
ciului şi exercită sub autoritatea lui survegherea asupra ordinei , poliţiei,
ţinutei, instrucţiei şi executarea pedepselor.
El ţine registru personalului şcoalei, în care înscrie la fiecare semestru
notele sale, lipsurile de la serviciu şi pedepsile date. Ţine asemenea registrul
de ordine asupra serviciului general al şcoalei 'şi este însărcinat cu survegherea instrucţiei militare a elevilor.
Art. 1 2. Ofiţerii profesori şi repetitori sunt însărcinaţi cu predarea
cursurilor ce le sunt încredinţate, cu repetiţiile, corij area compoziţiilor şi
dirijarea lucrărilor practice ale elevilor.
Ei fac pe rînd serviciu de săptămînă, avînd responsabilitatea regula
rităţii serviciului, a ţinutei, a poliţiei şi disciplina elevilor.
Art. 1 3. Profesorii civili se numesc de minister, după recomandaţia
directorului şcoalei, şi sunt revocaţi după trebuinţele şcoalei. Ei sunt însăr
cinaţi cu predarea cursurilor ce le sunt încredinţate şi cu interogaţiile ele
vilor.
Art. 1 4. Atît profesorii militari cit şi cei civili sunt datori a se con
forma cu stricteţă programelor aprobate de minister, precum şi să se afle
exact la orele fixate pentru facerea cursurilor, conformîndu-se prescripţiu'"
nilor direcţiei în ceea ce priveşte redij area cursurilor.
Art. 1 5. Ofiţerii profesori, în excursiuni sau vizite de stabilimente
administrative, însoţesc pe elevi. Se silesc prin toate mijloacele ca elevii să
fie bine pătrunşi de instrucţiunea profesată de dînşii şi îngrijesc de execuţiunea
practică dată fiecărui elev a executa.
Art. 16. Profesorii militari şi civili, la terminarea cursurilor anuale,
fac o dare de seamă directorului în care arată mersul studielor în cursul anului
ce expiră şi propun mijloacele pe care le va fi dovedit experienţa. Ei sunt
şi repetitorii cursurilor lor.
Art. 1 7. Absenţele profesorilor sunt tolerate numai atunci cind au fost
anunţate şi cind direcţia le admite, şi în acest caz ele nu vor fi mai multe:
de 3 în cursul unei luni ; profesorul ce lipseşte este substituit de către un altul,
după hotărîrea directorului, dintre ceilalţi profesori ai şcoalei. Absenţele dese
şi mai cu seamă cele nemotivate determină înlocuirea profesorului.
Art. 1 8. Salariul şi diurnele profesorilor se vor fixa în fiecare an prin
legea bugetară.
Art. 1 9. Directorul este răspunzător de modul cum se dirij ează in
strucţia, cerînd înlocuirea sau schimbarea ofiţerilor sau profesorilor ori de
cite ori aceasta o crede de neapărată trebuinţă.
Ofiţerii ajutori de profesori ajută pe profesorii respectivi şi sunt şi sub
ordinele lor imediate.
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Art. 20. Ofiţerii detaşaţi la această şcoală sunt scutiţi de serviciurile la
corpurile sau serviciile lor, în orele cînd ţin cursurile şi pe timpul cînd fac
serviciul de săptămînă.
Art. 2 1 . Un medic de la Spitalul militar central este însărcinat cu ser
viciul zilnic al infirmeriei şcoalei şi cu vizita elevilor cel puţin o dată pe lună.
II Î NVĂŢĂM Î NTUL

Art. 22. Anul şcolar începe la 1 octombre şi se termină la 30 iunie.
De la 1 iulie şi pînă la 1 5 august elevii şcoalei vor face studii practice
în manutanţele militare, atelierele de confecţie, fabrici de postavuri şi de
pielărie, cite 1 0 zile pentru fiecare ramură. Î n luna septembrie vor lua parte
la manevrele de toamnă ca ajutoare ai şefilor depozitelor de subzistenţă
şi în biurourile serviciului intendenţei.
Art. 23. î nvăţămîntul ce se predă în şcoală cuprinde cursurile urmă
toare :
a) legislaţia, administraţia şi comptabilitatea militară, cu exerciţii
practice asupra diferitelor scripte, stil şi procese-verbale administrative ;
b) aplicaţii aritmetice, comerciale şi algebra după programul şcoalei
subofiţerilor, alăturat la decretul nr. 726, „Monitorul oastei" , nr. 1 7 din 1 883 ;
c) geometria discriptivă, desemnul topografic şi citirea hartelor ;
d) geografia militară a României, noţiuni de istoria artei militare şi
de fortificaţia pasageră ;
e) geografia comercială a Europei, cunoştinţa productelor şi materiilor
de întrebuinţat pentru subzistenţa şi echipamentul armatelor din punctul
de vedere ştiinţific, precum şi fabricaţiunea derivatelor lor, industrială şi
comercială, aplicată serviciurilor de subzistenţă şi echipament al armatei ;
f) limba română şi istoria românilor în raport cu cea generală, după
programul şcoalei subofiţerilor ; noţiuni de drept comercial şi economie poli
tică ;
g) limba franceză, după programul şcoalei subofiţerilor ;
h) limba germană, idem ;
i) regulamente tactice, şcoala de soldat, şcoala de companie, precum
şi serviciul interior de garnizoană şi serviciul în campanie.
Art. 24. Programul detaliat al acestor cursuri, împărţit pe anii de
studiu şi lecţiuni, se va elabora împreună cu directorul şi profesorii şcoalei,
adunaţi în comisiune, şi va fi supus aprobării ministerului după care se va
publica în „Monitorul oastei".
Art. 25. Răspunsurile elevilor se cotează cu notele următoare : de la
0-5, rău ; de la 6- 1 1 , binişor ; de la 1 2- 1 6, bine ; de la 1 7-20, prea bine.
Kotele obţinute la fiecare curs nu se înmulţesc cu nici un coeficient.
La finele fiecărei luni se stabilesc pentru fiecare elev media notelor
dobîndite la diferitele cursuri, care medie se trece într-un registru special,
ţinut de subdirector, care dă şi nota de conduită pe luna trecută.
Art. 26. Deosebit de interogaţiile parţiale, elevii, şi mai cu seamă cei
slabi la învăţătură, trebuie să fie examinaţi anume de profesori, cit se poate
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mai des, în orele de clasă, asupra materiei profesată în cele două lecţiuni
wecedente, fără ca să fi fost prevestiţi.
:
Art. 27. Se vor ţine examene lunare în cari elevii vor fi ascultaţi
de profesorii lor asupra fiecărei materii ; în timpul lucrărilor practice aceste
examene se fac pe serii de elevi, care sunt mai înainte anunţaţi despre ziua şi
materia asupra căreia se va ţine examenul.
Art . 28. Yacanţele acestei şcoli sunt :
a) duminicile şi sărbătorile cele mari ;
b) cinci zile la Crăciun şi opt zile la Paşti ;
c) de la I 5 august pînă în ziua cînd sunt chemaţi a lua parte la mane
vrele de toamnă, dacă au loc în cursul lunei septembre.
I I I SERYICIUL INTERIOR

Art. 29. Administraţia şcoalei se exercită de director, care este învestit
cu autoritatea unui şef de corp.
Şcoala este supusă regimului militar ; poliţia şi disciplina sunt aceleaşi
ca în corpurile de trupă, cu excepţiune de dispoziţiile speciale prevăzute
în acest regulament.
Art. 30. Elevii sunt hrăniţi în interiorul şcoalei, formînd ordinar co
mun, care se administrează de subdirector.
Alocaţia se fixează de minister ca şi la celelalte şcoli militare.
Art. 3 1 . Î nvoirile ofiţerilor şi profesorilor de a se absenta de la cursuri
se acordă de director, pînă la patru zile pe semestru. Î nvoirile mai lungi
se acord de ministru, care ordonă înlocuirea.
Elevii nu pot ieşi din şcoală decît în zilele de vacanţă şi nu pot obţine
nici o permisie în celelalte zile. î n cazuri grave însă şi bine j ustificate, direc
torul poate acorda permisii de cel mult şase zile într-un semestru.
Art. 32. Dreptul de a pedepsi se exercită în conformitate cu regulamentul
serviciului interior.
Un consiliu de disciplină, compus din cel puţin trei ofiţeri ai şcoalei,
este instituit pentru a se pronunţa în cazuri grave, cînd un elev ar trebui
depărtat din şcoală. Excluderea se pronunţă de minister asupra propunerei
consiliului de disciplină. Dacă elevul exclus este venit din vreun corp sau
serviciu se trimite la trupă cu gradul cu care a venit, dacă nu este în cazul
de a fi casat. Dacă este din cei prevăzuţi la alineatul d, de sub articolul 3,
şi nu a împlinit vîrsta de 2 1 ani, se trimite la casa sa, urmînd a satisface legei
de recrutare ; dacă a împlinit vîrsta de 2 1 ani se trece de-a dreptul într-un
corp de trupă ca soldat şi nu se va elibera decît odată cu clasa din care face
parte.
Î n toate cazurile elevii excluşi pierd dreptul de a mai intra în şcoală.
Art. 33. Consiliul de disciplină se numeşte şi se convoacă de director,
prezentîndu-i-se foaia de pedepse a elevului inculpat, însoţită de o relaţie
în scris asupra faptelor cari provoacă convocarea consiliului. Această relaţie
se comunică elevului în prezenţa consiliului care, după ce ascultă j ustificările
sale, se pronunţă, încheind un proces-verbal, care se înaintează de director
ministerului.
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IV EXAME!\ILE A:\T ALE

Art. 34. Î n luna iunie a fiecărui an se ţin examenile anuale.
Acelea pentru trecerea dintr-o clasă în alta se vor ţine în prezenţa
.directorului sau a subdirectorului şcoalei, iar acele pentru absolvirea şcoalei
se vor ţine înaintea unui j uriu compus din trei ofiţeri numiţi de minister
�i sub preşedinţia unui membru din Comitetul consultativ de stat major.
La darea notelor se va ţine seamă de mediile notelor lunare.
Art. 35. Examenile sunt orale şi în scris. Cele orale sunt asupra tutulor
materiilor coprinse în programul şcoalei. Cele în scris sunt asupra administra
ţiei şi comptabilităţei militare.
Pentru fiecare curs se pune în urnă bilete coprinzînd toate cestiunile ;
elevii scot singuri din urnă cîte un bilet pentru fiecare curs şi răspund la ces
tiunile ce conţin.
Pentru examenul în scris biletele se scot din urnă de către preşedintele
juriului, unul pentru administraţie şi unul pentru comptabilitate ; cestiunile
ce conţin se citesc elevilor unei clase adunaţi la un loc şi li se acord trei
ore pentru a le trata în scris.
Art. 36. Totalul notelor dobîndite la fiecare curs se împarte cu numărul
total al cursurilor şi cîtul este media generală a elevului.
Elevii sunt clasaţi după media generală ce au obţinut şi tabloul de
clasament, subscris de toţi profesorii şi membrii j uriului, se înaintează mi
nisterului, oprindu-se o expediţie în direcţia şcoalei.
Art. 37. Elevii clasei I ce au obţinut media generală 1 1 sunt promo
vaţi în clasa II ; cei cari nu obţin această medie sunt excluşi din şcoală şi
se urmează cu ei după prescripţiunile de la articolul 32.
Elevii clasei I I ce au obţinut media generală 12 sunt înaintaţi la gradul
-de administrator clasa III, iar cei ce nu au obţinut această medie se trec
-ca subofiţeri de administraţie şi nu pot fi înaintaţi la gradul de administrator
clasa I I I decît depunînd un nou examen şi după un an de serviciu de la
ieşirea lor din şcoală.
V UNIFORMA

Art. 38. Uniforma elevilor şcoalei va fi întocmai ca a subofiţerilor
de administraţie, avînd ca semn distinctiv un galon de argint ca acel al sub
ofiţerilor reangaj aţi cu primă.
Elevii cari n-au gradul de subofiţeri nu port alte semne distinctive
-decît cel al şcoalei.
VI D ISPOZIŢII TRANZITORII

Art. 39. Şcoala se va înfiinţa cu amîndouă clasele deodată ; pentru
aceasta se va ţine concurs separat, formîndu-se un program special pentru
cunoştinţele ce trebuie să posede concurenţii la clasa II şi cari nu vor putea
fi decît dintre subofiţerii de administraţie şi subofiţerii de toate armele,
cari vor avea cel puţin un an în gradul de subofiţer.
Art. 40. Toate cheltuielile ce se vor ocaziona cu înfiinţarea şi între
ţinerea şcoalei se vor acoperi din fondul alocat în buget şi, la neajungere,
-din masa de întreţinere a şcoalei.
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Art. 4 1 . Examenele pentru gradul de administrator clasa III se vor
ţine în anul 1 883, după dispoziţiile anterioare.
Art. 4 2 şi cel din urmă. �iinistru nostru secretar de stat la Depar
tamentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui regulament.
Dat în Sinaia, la 6 iulie 1 883.
CAROL
:'.\linistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BR A TIANU

Nr. 1 639

„Jlonitorul oficial", nr. 82 din 16/28 iulie 1883, p . 1 745 - 1 747.

54
Sire,
Î n armată neexistînd pma acum o şcoală de administraţie, în care·
să se poată pregăti ofiţeri cu cunoştinţe speciale în această ramură, s-a prevă
zut în buget fonduri pentru înfiinţarea ei.
î n asemenea scop, pregătind un proiect de regulament după ce el a
fost revăzut şi completat de comitetul Statului maj or general al armatei,
luînd şi autorizaţia Consiliului de Miniştri, consemnată prin j urnalul nr.
1 1 din 2 iulie, am onoarea a-l supune la înalta aprobare a maiestăţei voastre 1•
Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţei voastre, prea plecat
ş1 prea supus servitor.
:'.\linistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel ,
I . C. BR A TIANU
Nr. 4 106

1883, iulie, T

„Jlonitorul oficial", nr. 82 din 16/28 iulie 1883, p. 1 747.

55
Bruxelles, le 25 j uillet 1883·

Sire,
Par Ies depeches que j 'ai fait parvenir au ministere, ainsi que par la_
voix des j ournaux, Votre :Maj este a ete informee de la rigoureuse et inique
mesure prise a l'egard du lieutenant-general Brialmont, et de sa mise en
1 Vezi documentul nr. 53.
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non-activite. Le dernier rapport que j ' ai fait partir pour Bucarest contient
Ies details de cette affaire. J ' ai pense neanmoins qu'il pourrait ne pas etre
sans interet pour Votre Majeste d'avoir des renseignements complementaires
sur les faits qui ont precede, entoure et suivi/cet acte du gouvernement
helge.
Dej a pendent le sejour du general Brialmont en Roumanie, des organes
-de la presse helge notoirement connus pour etre a la devotion du gouver
nement s'etaient complus a reproduire avec satisfaction les havardages des
j ournaux et Ies indiscretions peu patriotiques d'une certaine feuille franc;aise
de Bucarest concernant l'arrivee dans cette ville du lieutenant-general Brial
mont. Le „Moniteur officiel" helge, feignant de mettre ces nouvelles en doute,
insera un communique pour les dementir, se hasant sur !'argument que le
general ayant pris un cange pour l' Allemagne, n' avait pu se rendre en Roumanie.
Mais presque quotidiennement les j ournaux revenaient a la charge, et a
l'insistance qu'ils y mettaient, aux efforts qu'ils se donnaient pour entretenir
le hruit autour de cette affaire et la grossir demesurement, îl etait aise de
deviner que le mot d'ordre etait donne pour creer des emharras au general.
Finalement on fit j ouer les grands ressorts de la politique, et on eut l' air
de s'emouvoir des difficultes diplomatiques que le voyage du general Brial
mont en Roumanie, pour s'y occuper de travaux de fortification, susciterait
a la Belgique. J e ne sais si reellement une reclamation quelconque a ete faite
a ce suj et a Bruxelles, mais d'apres tous les renseignements que j ' ai pu re
cueillir, j 'ai tout lieu de croire qu'elle a fait defaut. Ce n'est pourtant pas
le gouvernement helge qui serait fautif de cette ahsence ; il a tout fait, au
contraire, pour la provoquer et pouvoir s' en armer. Mais quelque ridicule
que put paraître cet argument des ohligations de la neutralite helge dans
le cas present, îl ne manqua point ici de gens pour le prendre au serieux. [. . . ]
Enfin le general Brialmont rentra a Bruxelles, et le gouvernement .
par le canal du ministre de la Guerre, l'interrogea par ecrit s'il avait ete
en Roumanie. Le general fournit, egalement par ecrit, les explications deman
dees en repondant qu'etant en cange et ayant du temps de reste, îl avait
pousse jusqu'en Roumanie comme îl l'avait fait l'annee precedente, sans
qu'on lui en eut fait aucune ohservation ; qu'il s'etait rendu a une invitation
dont Votre Majeste et la reine l'avaient honore de venir faire visite a Sinaia,
et qu'il aurait cru manquer a un devoir de courtoisie en ne faisant pas un
voyage qu'aucune raison, nulle declaration officielle ne l'autorisaient a croire
interdit. Le gouvernement ne repondit rien a la j ustification du general,
mais par un rapport au roi, dont Votre Majeste trouvera ci-joint le contenu 1,
le general Brialmont fut mis en non-activite par mesure d'ordre.
L'opinion puhlique fut vivement emue de cette mesure excessivement
grave en Belgique, ou la loi ne l'autorise qu'envers les officiers ayant com
promis l'honneur de l'epaulette et porte atteinte a la consideration de l'ar
mee. On sentit que le vrai motif n'etait pas a rechercher dans les preoccupa
tions de maintien de l'ordre et de la discipline militaire, mais hien dans les
ressentiment vindicatifs de monsieur Frere-Orhan a l'egard du general Brial1

Raportul nu a fost găsit în arhivă.
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mont pour la franchise de ses opinions militaires, qui n'ont pas le bonheur
de plaire au premier ministre belge. Celui-ci etait d'autant plus furieux de
voir que ces opinions, au point de vue de la science et de l'application pra
tique, sont mieux apprecies en Roumanie, et monsieur Frere en etait vexe, .
lui qui, lors du vote par Ies Chambres roumaines des 1 5 millions pour Ies
fortifications du pays, s'etait ecrie : „C'est un vote politique, ce n'est pas
un vote reel. La Roumanie n'a pas d'argent a depenser en fortifications,
elle n'a fait cette manifestation que pour donner le change aux puissances,.
et ameliorer sa situation dans la question du Danube" .
Enfin tous Ies j ournaux, ceux de l'opposition comme Ies organes inde
pendants, prirent ici le parti du general Brialmont contre monsieur Frere.
Seules Ies feuilles devouees de ce dernier oserent le soutenir, et il y eut des
j ournaux gouvernementaux qui se permirent, a ce propos, des outrages contre
la Roumanie. Votre Majeste pense bien qu'ils ne l'emporterent pas en paradis„
et dans Ies annexes de cette lettre 1 elle verra les attaques en meme temps que
Ia reponse. Mais ou la mesure brutale du gouvernEment produisit un effet
des plus deplorables ce fut dans l'armee, ou le general Brialmont est aime
et estime pour ses merites et ses services, et dans Ies articles du j ournal „La
Belgique militaire" que j 'ai l'honneur de j oindre ici 2, Votre Maj este lira
comment cette mesure y est appreciee. Cette lecture refletera aussi a Votre
�Iajeste l'esprit et Ies tendances qui dominent dans l'armee belge, et c'est
avec orgueil et satisfaction qu'elle verra que l'armee roumaine, dont elle
est le createur et }'auguste chef, est heureusement a l'abri de pareilles ten
dances et d'un pareil esprit.
On a ici de la peine a s'expliquer la condescendance du roi Leopold
pour une mesure si injuste et si desastreuse pour l'armee. On suppose que
la bonne foi du roi a du etre surprise en lui faisant croire a des difficultes in
ternationales, qui n'existaient pas, en employant la pression d'une crise poli
tique et de demission du cabinet pour obtenir l'immolation du general Brial
mont.
Cet incident a eu encore des suites parlementaires. Monsieur Tonissen,_
j urisconsulte distingue, professeur de l'Universite de Bruxelles et membre
considere de la majorite liberale, mais en meme temps ami du general Brial
mont et partageant ses idees sur l'organisation militaire du pays, a inter
pelle le gouvernement, et il n'a pas manque, ainsi que monsieur de Nothomb,
orateur de la droite, de blâmer Ies procedes du ministere.
Voila, Sire, l'etat actuel d'une question ou notre pays s'est trouve
indirectement implique. Si Votre Maj este daigne se faire mettre sous Ies
yeux le rapport que j 'ai adresse a notre ministere des Affaires etrangeres„
elle y trouvera d'autres details sur cette affaire, sur l'attitude que j 'ai ob
servee, sur la maniere dont j e pense qu'il conviendrait d'agir a l'egard du
gouvernement belge, et Ies instructions que je sollicite a cet egard. 11 est
incontestable que nous nous trouvons ici en face d'une serie de faits mal-
veillants de la part de monsieur Frere-Orban, faits que rien ne justifie. 11
est vrai, ainsi que j '.ai eu l'honneur de le <lire verbalement a Votre Maj ester
1 Anexele nu au fost găsite în arhivă.

2

Exemplarul nu a fost găsit în arhivă.
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·ainsi que je l'ai repete a monsieur Stourdza et aux autres ministres, que
·<:ette malveillance procede ou prend pretexte de l'affaire de la „Societe in
.dustrielle belge" a laquelle monsieur Frere porte une tres-YiYe sollicitude,
et ou differentes personnalites politiques de diverses nuances ici sont ega
lement interessees. 11 s'y eleve un litige de difference d'agio et de cours de
monnaie qui occasionnerait des pertes aux quelles on n'est nullement insen
sible en Belgique, si peu importantes qu'elles fussent . 11 est \Tai encore que
tant que cette affaire restera ouverte, nous aurons ici une position difficile,
-car on y est convaincu du fondement des plaintes qu'on croit devoir formuler.
et on estime que notre gouvernement se refuse a donner satisfaction a une
· demande equitable. Mais on ne devrait, certes, pas pousser cette affaire
j usqu'a en faire une cause de refroidissement entre deux pays, et c'est la
l'attitude de monsieur Frere qui apporte dans cette question les procedes
-cassants qui sont dans son temperament.
Que le roi daigne me permettre, avant de finir, d'aj outer a ce respec
tueux expose quelques mots au suj et du general Brialmont. Certes que cet
eminent officier a ete peniblement et profondement affecte de l'enorme peine
·qui le frappe en son honneur et en sa <lignite de soldat, mais il a eu la satis
faction de se voir soutenu par de nombreuses et reelles sympathies qui
etaient autant de preuves irrecusables de l'estime et de la consideration
·que ses merites et son caractere ont su inspirer. Dans la penible crise qu'il
traverse, le general n'a cesse un instant de temoigner la respectueuse admira
tion dont il est penetre pour Votre Majeste, la vive affection qu'il porte a
notre pays qu'il donne comme exemple de virilite et de patriotisme a ses
-compatriotes. Cependant la punition qui lui a ete infligee l'atteint materi
·ellement, autant que moralement . 11 se voit prive de la ·presque totalite de
ses appointements, il retrograde dans ses droits d'anciennete le constituant
le premier officier general belge en activite sur l'annuaire et lui creant des
titres au commandement en chef en cas de mobilisation de l'armee, et, s'il
passe six mois sans qu'il soit rappele en activite, il sera definitivement mis
au cadre de reserve. 11 lui serait certes douloureux de perdre une situation
peniblement et laborieusement acquise par des longs services dans son pays,
-et le seul espoir de salut qui lui reste, serait dans l'auguste intervention de
Votre Majeste aupres de son altesse royale madame la comtesse de Flandre,
qui, par sa haute influence agirait aupres du roi et de la reine des Belges.
L a reine doit partir dans les premiers j ours d'aotlt pour se rendre aupres de
l'archiduchesse Stephanie, qui attend sa delivrance, et l'auguste mere pour
rait peut-etre determiner les cercles officiels viennois a faire entendre a Bru
xelles qu'on n'avait pas pris un tel ombrage de l'incident du general Brial
mont pour exiger une peine aussi severe contre lui. Voila, Sire, les seules
-esperances que nourrit le general pour pouvoir regagner sa position perdue,
-et il m'a lui-meme exprime ce qu'il oserait encore souhaiter dans sa triste
.situation.
84
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Si cependant, nouveau Themistocle, il lui etait donne de subir jus
qu'au bout l'ostracisme et l'ingratitude de r n patrie, peut-etre pour la Rou
manie ne serait-ce pas un mal. Le general serait alors plus libre et plus a
l'aise de repondre a ce que Votre Maj este j ugera utile de lui demander dans
l'interet de notre pays. En dehors de ses eminentes qualites d'ingenieur, il
ne serait certainement pas moins apte a diriger nos naissantes institutions
de haut enseignement militaire, car, il ne faut pa s se le cacher, il est evi
dent que sous ce rapport il faudra nous reposer desormais sur nos propres
ressources. Grâce aux tendances politiques de plus en plus j alouses que
rencontre le developpement militaire de la Roumanie, il est tres probable
que Ies ecoles superieures de l'etranger se fermeront chaque j our davan
tage a nos officiers ; l'acces leur en est presqu'impossible en Allemagne, il
commence a le devenir en France, il pourrait bien se faire que l'Italie et la
Belgique suivissent ces exemples pour ne pas s'exposer au mecontentement
de ceux que troublent Ies progres de notre armee. Nous paralyserons sans
doute ces entraves par la creation chez nous d'un haut et solide enseig
nement militaire, que Votre :M:ajeste y fondera aussi bien qu'elle a su faire
revivre Ies autres forces latentes du pays. D'autres Etats, bien plus grands
et plus puissants que la Roumanie, ont profite en pareilles circonstances.
des concours opportuns qui pouvaient leur venir du dehors ; ainsi l'a fait la
Russie en s'appropriant le general Jomini et bien d'autres officiers etran
gers distingues, ainsi la Prusse le fit j adis en recueillant Ies refugies que
lui donnait la revocation de l'edit de N antes. La Roumanie saura certes.
profiter aussi d'utiles concours etrangers. Le roi est d'ailleurs le supreme
et meilleur j uge de ce qui convient au pays.
Daignez me permettre, Sire, de deposer a Vos pieds l'hommage de pro
fond respect et de loyal devoument avec lesquels j 'ai l'honneur d'etre, Sire,.
de Votre Maj este, le tres humble, tres obeissant serviteur et tres fidele
suj et.
T . YĂ CA RESCO
Arhivele statului Bucureşti, fond Casa regală, dosar nr. 16/1883,.
j. 1 - 5. Original.

Bruxelles, 2.5 iulie 1883 ·

Sire,
Prin rapoartele pe care le·am trimis la minister, precum şi din ziare, maiestatea voastră.
a fost informată despre măsura severă şi nedreaptă luată împotriva generalului·locotenent Brial
mont şi scoaterea sa din activitate. l.:ltimul raport pe care l-am trimis la Bucureşti conţine de
taliile acestei afaceri. M-am · gîndit totuşi că maiestăţii voastre ar putea să nu-i pară lipsit de
interes să aibă informaţii suplimentare asupra faptelor care au precedat, au înconjurat şi au
succedat acestui act al guvernului belgian.
Î ncă din timpul şederii generalului Brialmont în România, organele belgiene de presă„
cunoscute în mod cert ca fiind în slujba guvernului, s-au complăcut să reproducă cu satisfacţie
vorbăria ziarelor şi indiscreţiile, prea puţin patriotice, ale unei anumite gazete franceze din Bu-·
cureşti, cu privire la sosirea în acest oraş a generalului-locotenent Brialmont. „Monitorul oficial"'
belgian , simulînd că pune la îndoială aceste ştiri, a înserat o desminţire, bazîndu-se pe argume11>·
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i:ul că generalul, luîndu-şi concediu pentru Germania, nu putea să se afle în România . Î nsă
.aproape zilnic;: ziarele reluau atacul, iar din insistenţa de care dădeau dovadă , din eforturile pe
.care le depuneau pentru a întreţine zvonurile în j urul acestei afaceri şi pentru a o mări peste
măsură, era uşor să bănuieşti că se dăduse cuvînt de ordine de a se crea neplăceri generalului.
Î n sfirşit, s-au pus în mişcare marile resorturi ale politicii şi astfel s-a simulat neliniştea
pentru dificultăţile diplomatice pe care le-ar provoca Belgiei călătoria generalului Brialmont
în România, pentru a se ocupa de lucrările de fortificare. Eu nu ştiu dacă într-adevăr la Bru
xelles a fost făcut vreun protest în acest sens, dar după toate informaţiile pe care am putut să le
culeg, am toate motivele să cred di aşa ceva nu s-a întîmplat. Cu toate acestea, nu este guvernul
belgian cel '!inovat de această absenţă ; din contră, el a făcut totul pentru a-l provoca, pentru
a putea să-l folosească. Î nsă, oricît de ridicol ar putea să pară acest argument al obligaţiilor neu
tralităţii belgiene în cazul de faţă, n-au lipsit oamenii care să-l ia în serios. [ . . . ]
Î n sfirşit, generalul Brialmont s-a întors la Bruxelles şi guvernul , prin intermediul minis
trului de război, l-a întrebat în scris dacă a fost în România. Generalul a dat, tot în scris, expli
-caţiile cerute, răspunzînd că fiind în concediu şi avînd suficient timp el a ajuns pină în Româ
nia, cum a făcut-o şi în anul precedent fără să i se fi făcut pentru aceasta vreo observaţie ; că
el a răspuns invitaţiei de a face o vizită la Sinaia, inv·itaţie cu care maiestatea ·./Oastră şi regina
l-au onorat şi că el ar fi considerat o lipsă de curtoazie dacă n-ar fi făcut această călătorie, pe
care nici o raţiune, nici o declaraţie oficială nu-l făcea să creadă că ar fi interzisă. Gmrernul nu
.a răspuns nimic la j ustificarea generalului, însă printr-un raport către rege, al cărui conţinut
maiestatea voastră îl va găsi anexat aic_i , generalul Brialmont a fost scos din activitate ca măsură
-disciplinară.
Opinia publică a fost viu mişcată din cauza acestei măsuri excesi•1 de grave în Belgia,
unde legea nu o admite decît împotriva ofiţerilor care au compromis onoarea epoletului şi au
lezat bunul nume al armatei. S-a înţeles că adevăratul motiv nu trebuia căutat în preocuparea
pentru menţinerea ordinii şi a disciplinei militare , ci în animozitatea răzbunătoare a domnului
Frere-Orban faţă de generalul Brialmont, pentru sinceritatea opiniilor sale militare, care nu au
norocul să fie pe placul primului ministru belgian. Acesta era cu atît mai furios cu cit vedea
-că aceste opinii sînt mai bine apreciate în România din punctul de ·„edere al ştiinţei şi al aplicării
în practică, iar domnul Frere-Orban era ofensat din această cauză, el care, atunci cind Camerele
române au votat cele 15 milioane pentru fortificaţiile ţării, a strigat : „Acesta este un vot politic,
acesta nu este un vot real. România nu are bani de cheltuit pe fortificaţii, ea n-a făcut această
manevră decît pentru a riposta puterilor şi a-şi îmbunătăţi situaţia în problema Dunării".
Î n sfirşit, toate ziarele , atît cele ale opoziţiei, cit şi cele independente, au luat aici partea
generalului Brialmont împotriva domnului Frere-Orban. Numai gazetele devotate acestuia
din urmă au îndrăznit să-l susţină şi au fost ziare guvernamentale care şi-au permis , în legătură
<:u aceasta, să aducă insulte la adresa României. Maiestatea voastră poate să-şi închipuie că ele
[ziarele] nu se vor bucura mult timp de succes şi în anexele acestei scrisori ·1eţi găsi atit atacurile
cit şi răspunsul.
Î nsă acolo unde această măsură brutală a gu·1ernului a produs un efect dintre cele mai
deplorabile a fost în armată unde generalul Brialmont este iubit şi stimat pentru meritele ş�
· serviciile sale şi în articolele ziarului „La Belgique militaire", pe care am onoarea de a-l alătura,
maiestatea voastră va citi în ce fel este apreciată aici această măsură. De asemenea, lectura va
reflecta maiestăţii voastre spiritul şi tendinţele care domină în armata belgiană şi ea va vedea,
cu mîndrie şi satisfacţie, că armata română, căreia îi este creator şi august şef, este din fericire
·1a adăpost de asemenea tendinţe şi de un asemenea spirit.
Aici cu greu se poate explica cedarea regelui Leopold în faţa unei măsuri atît de nedrepte
şi atît de dezastruoase pentru armată. Se presupune că regele a fost indus în eroare făcîndu-1
să creadă în existenţa unor dificultăţi internaţionale, care de fapt nu existau, folosindu-se pre
siunea unei crize politice şi a demisiei cabinetului pentru a obţine sacrificarea generalului Brial
· mont.
Acest ·incident a avut şi urmări parlamentare. Domnul Tonissen, distins j urisconsult,
profesor la Universitatea din Bruxelles şi membru apreciat al majorităţii liberale , dar în acelaşi
timp prieten al generalului Brialmont şi care împărtăşeşte ideile acestuia cu privire la organi
zarea militară a ţării, a interpelat guvernul şi nu s-a abţinut, la fel ca şi domnul de Nothomb ,
orator d e dreapta, să blameze procedeele ministerului.
Iată, sire, starea actuală a unei probleme în care ţara noastră se află implicată indirect.
Dacă maiestatea voastră va binevoi să vadă raportul pe care l-am trimis ministrului nostru de
.afaceri străine, ea va găsi în el şi alte detalii cu privire la această afacere, la atitudinea pe care
.am avut-o, la felul în care cred că ar fi bine de procedat faţă de guvernul belgian, precum ş i

86
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

instrucţiunile pe care le cer în legătură cu aceasta. Este neîndoios că ne aflăm în faţa unui şir
de acţiuni răuvoitoare venite din partea domnului Frere-Orban, acţiuni care nu sînt cu nimic
justificate. Este adevărat, aşa cum am avut onoarea să-i spun verbal maiestăţii voastre, aşa
cum am repetat-o domnului Sturdza şi altor miniştri, că această reavoinţă are drept sursă sau
pretext afacerea Societe industrielle belge " , faţă de care domnul Frere are o foarte vie solici
tudine şi în care diferite personalităţi politice , de nuanţe diferite, sînt la fel de interesate. Se
ridică aici litigiul diferenţei dobînzii şi a cursului monedei care ar provoca pierderi, faţă de care
Belgia nu este cîtuşi de puţin indiferentă, oricare ar fi importanţa lor. Este adevărat că atîta
timp cît această afacere va rămîne deschisă, noi vom avea aici o situaţie dificilă, deoarece există
convingerea j usteţei plîngerilor ce se crede că trebuiesc formulate şi se apreciază că guvernul
nostru refuză să dea satisfacţie unei cereri echitabile. Desigur că n-ar trebui împinsă această
afacere pînă acolo încît să devină o cauză de răcire a relaţiilor dintre cele două ţări, or atitudinea
domnului Frere este aceea care introduce în această problemă procedeele tăioase, caracteristice
temperamentului său.
Fie ca regele să-mi permită, înainte de a termina , să adaug la această respectuoasă dare
de seamă cîteva cuvinte cu privire la generalul Brialmont. Este clar că acest eminent ofiţer a
fost afectat în mod neplăcut şi profund din cauza pedepsei foarte aspre care l-a lovit în onoarea
şi demnitatea sa de soldat ; în schimb a avut satisfacţia de a se vedea susţinut prin numeroase
şi reale dovezi de simpatie, care au însemnat tot atîtea dovezi de neîndoielnică stimă şi consi
deraţie, pe care meritele şi caracterul său au putut să le inspire. Î n timpul neplăcutei crize prin
care trece, generalul n-a încetat o singură clipă să manifeste respectuoasa admiraţie de care este
pătruns faţă de maiestatea voastră, p uternica afecţiune pe care o are faţă de ţara noastră, pe
care o dă drept exemplu de bărbăţie şi patriotism compatrioţilor săi. Cu toate acestea, pedeapsa
ce i-a fost aplicată îl afectează atît din punct de vedere material , cît şi moral. El se vede lipsit
de aproape întreaga soldă, fiind retrogradat din drepturile sale de vechime , ca.re făceau din el,
după anuar, primul ofiţer general belgian în activitate şi-i acordau dreptul de comandant-şef
în caz de mobilizare a armatei ; dacă vor trece şase luni fără ca să fie rechemat în activitate .
el va fi trecut definitiv în rezervă. Desigur că pentru el va fi dureros să piardă o situaţie la care
a ajuns cu greu şi prin muncă, prin nenumăratele servicii aduse ţării sale, şi singura speranţă
de salvare care îi rămîne ar fi în augusta intervenţie a maiestăţii voastre pe lingă alteţa sa re
gală, doamna contesă de Flandra care, prin înalta sa influenţă, va înriuri asupra atitudinii re
gelui şi a reginei belgienilor. Regina trebuie să plece în primele zile ale lunii august pentru a
se duce la arhiducesa Ştefania, care trebuie să nască , şi augusta mamă poate că ar putea să
determine cercurile oficiale din Viena să se facă să se înţeleagă la Bruxelles că nu s-a dat o a:tît
de mare importanţă incidentului legat de generalul Brialmont, pentru a se cere împotriva lui
o pedeapsă atît de severă. Iată, sire, singurele nădejdi pe care le nutreşte generalul pentru a-şi
recăpăta situaţia pierdută şi el însuşi mi-a declarat ceea ce ar mai îndrăzni să spere în trista sa
situaţie.
Dacă totuşi asemeni unui nou Temistocle i-ar fi dat să suporte pînă la capăt ostracizarea
şi nerecunoştinţa pa t riei sale , s-ar putea ca pentru România acest lucru să nu fie chiar atit de
rău. Î n acest caz generalul-ar fi mai liber şi-i va fi mai uşor să răspundă la ceea ce maiestatea
voastră va considera util să-i ceară în interesul ţării noastre. Î n afară de eminentele sale calităţi
de inginer, desigur că va fi cel puţin la fel de apt să conducă aşezămintele noastre de învăţă
mînt superior militar, care de-abia se înfiinţează, căci nu trebuie să ascundem faptul că de acum
înainte va trebui sub acest raport să ne bizuim pe propriile noastre puteri. Datorită tendinţelor
politice din ce în ce mai invidioase pe care le întîmpină dezvoltarea militară a României, este
foarte probabil că şcolile superioare din străinătate se vor închide din zi în zi mai mult pentru
ofiţerii noştri ; accesul lor este aproape imposibil în Germania şi începe să fie la fel şi în Franţa ;
s-ar putea ca I talia şi Belgia să urmeze aceste exemple pentru a nu se expune nemulţumirii
acelora pe care îi tulbură progresele armatei aoastre. Desigur noi vom zădărnici aceste piedici
prin crearea la noi a unui învăţămînt militar superior temeinic, pe care îl va întemeia maiesta
tea voastră, la fel cum a ştiut să reînvie şi alte forţe latente ale ţării. Alte state mai mari şi mai
puternice decît România au profitat, în împrejurări asemănătoare, de sprijinul oportun care
le-a putut veni din afară ; astfel a procedat Rusia punînd mina pe generalul J omini şi pe mulţi
alţi distinşi ofiţeri străini , aşa cum a făcut-o şi Prusia odinioară primind pe refugiaţi, după re
vocarea edictului de la Nantes.Desigur că România va şti să profite şi ea de aportul util venit din
afară. Dealtfel, regele este supremul şi cel mai bun j udecător al celor ce sînt mai necesare ţării.
„
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Binevoiţi, sire, să-mi permiteţi să depun la picioarele voastre omagiul adîncului respect
şi cinstitului devotament cu care am onoarea să fiu, sire, al maiestăţii voastre, prea umil, prea
ascultător servitor şi prea credincios supus.
T. C. Y.\ CĂ RESCU

56
Sorrento, l e 2 6 j uillet 1883

Legation royale
de Roumanie
Rapport au roi
( Secret)

Sire,
J e rec;ois d'une source hautement autorisee le renseignement suivant
qui me parait d'une telle gravite que je n'besite pas a le porter a la connai
sance de Votre M aj este.
Des pourparlers tres secrets ont lieu en ce moment entre Vienne,
Berlin, Rome et Londres en vue de placer la Roumanie sous la garantie
collective des grandes puissances. Ce proj et, qui - s'il n'est autrichien pourrait bien avoir une origine italienne, est presente sous les couleurs les
plus riantes pour nous. Il s'agit, bien-entendu, de faire notre bonheur, de
nous garantir contre nos propres entraînements, de nous empecher de <le
vier de la mission civilisatrice et pacifique qui nous est reservee en Orient
etc. etc. Il est egalement question de nous soustraire, une fois pour toutes,
aux necessites et aux preoccupations d'une alliance, preoccupations qui nous
entrainent a des armements ruineux et paralysent notre developpement eco
nomique. En meme temps, on creerait sur le Danube une nouvelle Belgique,
non moins prospere, non moins utile que l'autre a l'equilibre et a la paix
de !'Europe.
Au fond de tout cela il y a le desir de nous mettre sous tutelle,
comme un fils de famille que l'on veut empecher de contracter une union
mal-assortie „ . . L'Autriche convaincue, a tort ou a raison, que nous ne
serions pas de son cote le j our ou une guerre eclaterait entre elle et la
Russie, veut rendre impossible une alliance contre elle. Elle a su grouper
et faire valoir aux yeux des puissances amies tous les faits qui peuvent
nous donner les apparences d'un nouveau Piemont attache a son flanc.
Le comte Kalnoky a fait savoir, ici et ailleurs, que „l'Autriche saurait se
premunir contre ce danger, quand et comme l'interet de sa surete le lui
conseillerait, sans recommencer la faute, cornmise autrefois, d' attendre qu' on
vienne l'attaquer chez elle. „" 1.
1

Probabil aluzie la războiul austro-prusac din 1866.
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L'idee de notre neutralisation a trouve, dans les quatre capitales que

J al nommees, un accueil favorable ; on l'etudie serieusement. Ici s'arrete la
lettre que j 'ai re<;:ue et dont je viens de donner un court resume a Votre
Majeste. Mais comme a cet ordre d'idees se rattache une phrase que mon
sieur Mancini m'a dite, il y a quelques jours, je crois l'occasion opportune
pour la rapporter au roi. C 'etait a propos de la mission du general Brial

mont sur laquelle le ministre italien desirait etre renseigne „parce que disait-il - cette affaire, qui pouvait n'avoir pas beaucoup de gravite, par
elle-meme, empruntait a certaines circonstances une importance tout-particu
liere" . N'etant pas prepare a cette question et ne sachant sur la mission du
general belge, que ce que les journaux en avaient dit je me bornai a faire
observer a son excellence qu'a priori, il paraissait inadmissible que les tra
vaux de defense que nous allions entreprendre sur nos frontieres puissent
inspirer des craintes a l'Autriche : „Je ne crois pas, non plus, que l'Autriche
ait peur de la Roumanie - repondit monsieur Mancini - mais elle doit crain
dre tout ce qui peut mettre le feu a l'Europe ! " .
Je suis, Sire, avec l e plus profond respect, d e Yotre Majeste, l e tres
humbles, tres devoue et tres fidele suj et et serviteur.
J. DE BALATCHANO
Arhivele statului Bucureşti, fond Casa regală, dosar nr. 17/ 1883,
f. 1 - 2. Original.

Sorrento, 26 iulie

Legaţia regală
a României
Raport către rege
( Secret)

1883

Sire,
Dintr-o sursă cit se poate de autorizată am primit următoarea informaţie, care mi s.J
pare de o asemenea importanţă incit nu ezit s-o aduc la cunoştinţa maiestăţii voastre.
Î n acest moment între Viena, Berlin, Roma şi Londra au loc tratative foarte secrete în
vederea punerii României sub garanţia colectivă a marilor puteri. Acest proiect, care dacă nu
este austriac ar putea fi foarte bine de inspiraţie italiană este prezentat sub culorile cele mai
surîzătoare pentru noi. Bineînţeles, proiectul ar făuri fericirea noastră, ne-ar feri de propriile
noastre porniri , ne-ar împiedica să ne abatem de la misiunea civilizatoare şi paşnică ce ne este
rezervată în Orient etc. etc. De asemenea este vorba de a ne elibera, odată pentru totdeauna,
de nevoia şi preocuparea pentru o alianţă, pre?cupare ce ne împinge spre înarmări care ruinează
şi paralizează dezvoltarea noastră economică. In acelaşi timp, s-ar crea la Dunăre o nouă Belgie ,
tot atît de prosperă şi folositoare, ca şi cealaltă, echilibrului şi păcii în Europa.
Pe acest fond există dorinţa de a ne pune sub tutelă, ca un fiu de familie care trebuie
împiedicat să contracteze o căsătorie nepotrivită „ . Austria fiind convinsă, pe nedrept sau pe
drept, că nu vom fi de partea sa în ziua în care un război ar izbucni între ea şi Rusia, doreşte
să facă imposibilă o alianţă împotriva sa. Ea a ştiut să grupeze şi să pună în valoare , în ochii
puterilor prietene, toate faptele care pot să ne dea aparenţele unui nou Piemont, aşezat la flan
cul său. Contele Kâlnoky a adus la cunoştinţă aici şi în alte părţi că „�ustria va şti să se apere
la timp împotriva acestui pericol, în momentul şi în felul în care interesul siguranţei sale ar
cere;o, fără a cădea din nou în greşeala, comisă altădată, de a aştepta să fie atacată la ea acasă . „ , .

Ideea neutralizării noastre a găsit în cele patru capitale, pe care le-am numit, o primire
favorabilă ; ea este studiată cu seriozitate.
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Aici se opreşte scrisoarea pe care am primit-o şi din care am prezentat un scurt rezumat
maiestăţii voastre. Dar cum la această ordine de idei se adaugă o frază, pe care domnul Mancini
mi-a spus-o acum cîteva zile, cred că este momentul potrivit spre a o aduce la cunoştinţă regelui.
Este vorba de misiunea generalului Brialmont, asupra căreia ministrul italian ar dori să fie in
format „pentru că - spunea el - această problemă care prin ea însăşi n-ar avea o mare gra
"Jitate, ar putea să capete în anumite împrejurări o importanţă cu totul deosebită" . Nefiind
pregătit în această chestiune şi neştiind despre misiunea generalului belgian decît ceea ce s-a
spus în ziare m-am mărginit să atrag atenţia excelenţei sale că a priori, ar părea de neconceput
ca lucrările de apărare, pe care urmează să le întreprindem la frontierele noastre, ar p utea să
inspire temeri Austriei. „Nici eu nu cred că Austria s-ar teme de România - a răspuns domnul
Mancini - dar ea trebuie să se teamă de tot ceea ce ar putea să dea foc Europei".
Rărnîn, sire, cu cel mai profund respect, al maiestăţii voastre, prea umil, prea devotat
şi prea credincios supus şi servitor.

I. BA L\ CEANU

57
No. 66 B .

Bucarest, 27. J uli 1883

Hochgeborener Graf,
In cler Anlage beehre ich mich Eurer Excellenz die deutsche Ober
setzung einer im „Moniteur Offiziel" vom 22. letztes Monates veroffentlichten
Concursausschreibung des hiesigen Kriegsministeriums fiir die Lieferung von
1 OOO OOO OOO kleiner oder 475 OOO OOO grosser Ziegel ganz ergebenst zu un
terbreiten.
Diese Ziegel sollen fiir die geplante Befestigung von Bucarest verwendet
werden. Es ist anzunehmen class die hiesige „Banque de Construction", an
deren Spitze Fiirst Demeter Ghica steht, die Lieferung ubemehmen wird.
Die genannte Bank ist in engster Verbindung mit cler wiener „Union Bau
gesellschaft" mit welcher sie erst kiirzlich einen contract abgeschlossen, cler
dahin abzielt alle Geschăfte gemeinsam auf Theilung auszufiihren.
Zu diesem Zwecke weilten hier noch vor wenigen Tagen zwei Direk
toren cler wiener Gesellschaft.
Ob die Lieferung aber in cler bestimmten Zeit von fiinf J ahren vom 1 .Mai
1 885 angefangen ausgefiihrt werden kann, steht wol sehr in Frage. Abgese
hen von cler sofort zu erlegenden Caution von 1 Million Franken besitzt
die Baubank heute nur einen Ringofen welcher in fiinf J ahren kaum den
fUnften Theil cler verlangten Ziegelnzu kommen vermag. Die Gesellschaft
miisste daher mindestens noch vier derartige Ofen errichten, deren Bau
j edenfalls Monate in Anschauh nehmen und auf ungefăhr 800 OOO Franken zu
stehen kommen wiirde. Trotzdem konnte clas Geschăft, wie ich aus zuver
lăssiger Quelle weiss, einen Gewien von fast 6 OOO OOO Franken abwerfen.
Hier hat diese Ausschreibung viel krigerischen Staub aufgewirbelt und
zu den unglaublichsten Geruchten, wie Einberufung unserer Reserven, An
lass gegeben.
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Die Anwesenheit des Kruppschen Vertreters Herrn Bartels trăgt auch
dazu bei die erregte Stimmung der Gemiihter zu erhalten.
Der seit Wochen hier weilende Herr Bartels verhandelt mit dem hie
sigen Kriegsministerium betreffs einer Bestellung welche sich vorlăufig
auch gewohnliche Feldbatterien beschrănken soli. Doch hat man ihm zu ver
stehen gegeben dass in Verbindung mit den auszufiihrenden Befestigungen
grossere Bestellungen auf Festungsgeschiitze erfolgen durften.
Bis zur Stunde ist noch keinerlei Contract mit Herrn Bartels ab
geschlossen und begibt sich derselbe heute zum Kriegsministerstellvertreter
General Dabij a um eine engiiltige Antwort zu erlangen. Moglicher Weise
werden sich aber diese Unterhandlungen noch bis zur Riickkehr des auf
vierzig Tage beurlaubten Kriegsministers Herrn Bratiano hinausziehen. Auch
die englische Firma „Armstrong" bemiiht sich die Lieferung fiir Kanonen zu
erhalten. Fiir die Stimmung im Kriegsministerium diirfte nachstehende
Ausserung eines Obersten kenntzeichnend sein. Derselbe sprach sich Herrn
Bartels gegeniiber dahin aus dass er die Anschaffung von Kruppschen Ka
nonen nicht billige, weil die Fabrik in Essen wegen zu zahlreicher Bestel
lungen die Lieferungen nicht rasch genug ausfiihren konne und dann weil
Russland und Osterreich-Ungarn ebenfalls Kruppsche Kanonen hătten
so dass sie eventuell die rumănischen beniitzen kf.nnten.
Genehmigen, Euer Excellenz, den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht.
SALZBERG
Seiner Excellenz,
Herrn Grafen Kalnoky, Wien.
A rhivele statului Bucureşti , Microfilme Austria, rola 1 16, c. 809 815 (Haus-Hof i111d Staatsarchiv- Wien , Informationsbureauakten ,
Karton 174 ) .

Bucureşti, 2 7 iulie 1883

Nr. 66 B.

Prea nobile conte,
Î n anexă am onoare să vă transmit în traducere germană un anunţ al unei licitaţii a
M inisterului de Război de aici pentru livrarea a 1 OOO OOO OOO de cărămizi mici sau 475 OOO OOO
cărămizi mari, p ublicat în „Monitorul oficial" din 22 luna curentă.
Aceste cărămizi vor fi folosite pentru prevăzuta fortificare circulară a oraşului Bucureşti.
Se consideră că această livrare va fi preluată de „Banque de Construction", în fruntea căreia
se află prinţul Dimitrie Ghica. Numita bancă este strîns legată de „Union Baugesellschaft"
din Viena, cu care nu de mult a încheiat u n contract, cu scopul de a duce la capăt, în comun,
toate afacerile.
Î n acest scop, au venit aici de cîteva zile doi directori ai societăţii vieneze.
Este problematic însă dacă livrarea va putea fi efectuată în timpul stabilit de 5 ani, înce
pînd cu l mai 1885. Lăsînd la o parte garanţia de un milion lei cerută imediat, „Banque de Cons
truction" posedă astăzi numai un singur cuptor rotativ, care ar putea da în 5 ani abia o cincime
din cantitatea de cărămizi cerută. De aceea societatea ar trebui să construiască încă cel puţin
patru cuptoare de acest fel, a căror construcţie va dura luni de zile şi va costa aproximativ 800 OOO
lei. Totuşi, după cum ştiu din surse de încredere, afacerea poate să aducă un cîştig de aproxima
tiv 6 OOO OOO lei.
Aici, acest anunţ de licitaţie a răscolit sentimentele războinice şi a dat frîu liber la zvo
nuri din cele mai incredibile, cum ar fi concentrarea rezervelor noastre.
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Prezenţa reprezentantului lui If rupp, domnul Bartel , contribuie şi ea la menţinerea stării
de spirit agitate a celor care răspîndesc zvonurile.
Domnul Bartel, care se află aici de săptămîni de zile, duce tratative cu Ministerul de
Război pentru o comandă, care deocamdată se limitează la baterii obişnuite de cîmp. Totuş i
i s-a dat de înţeles că, în legătură cu fortificaţiile ce urmează să fie executate, ar putea să urmeze
comenzi mai mari de tunuri de poziţie.
Pînă acum nu a fost încheiat nici un contract cu domnul Bartel şi astăzi el se duce la
generalul Dabija, locţiitorul ministrului de război, ca să-i ceară un răspuns definitiv. Dar, este
posibil ca aceste tratative să mai tărăgăneze pînă la întoarcerea ministrului de război, domnul
Brătianu, care are un concediu de patruzeci de zile. Şi firma engleză „Armstrong" se străduieşte
să obţină comanda pentru livrarea de tunuri. Cu privire la starea de spirit din Ministerul de Răz
boi ar putea fi semnificativă declaraţia unui colonel. Acesta i-a mai spus domnului Bartel că
el nu este de acord cu procurarea de tunuri de la firma Krupp, deoarece fabrica din Essen din
cauza prea multor comenzi nu poate să livreze destul de repede şi apoi deoarece atît Rusia cît
şi Austro-Ungaria au de asemenea tunuri Krupp, aşa că ele ar putea folosi , eventual, tunurile
româneşti.
Primiţi , excelenţa voastră, expresia profundului meu respect.
SALZBERG
Excelenţei sale,
domnului conte Kâlnoky, Viena.

58
1883, iulie, 3 1

România
Regimentul 13 dorobanţi-Ia�i
� r. 2 10 1

Domnule prefect,
Pe lîngă ordinul domnului comandant Divizii a 7 militare-Roman,
primindu-se în copie ordinul domnului ministru de război nr. 4 474 adresat
domnilor prefecţi, relativ la măsurile ce urmează a se lua spre a deprinde
pe tot cetăţeanul român la exerciţiurile militare şi tragerea în ţintă, în
scopul de a stimula amorul armelor, una din puteri pe care se rezemă ţara.
Am onoare a vă pune în cunoştinţe, domnule prefect, că de îndată
am dat ordin comandanţilor de companii de a se pune în înţelegere cu auto
rităţile locale din raionul companii ce comandă pentru regularea cîmpurilor
de tragere şi a se aviza la măsurile cele mai practice, care ar putea conduce
la îndeplinirea scopului.
Domnule prefect, făcînd apel la patriotismul dumneavoastră, am onoa
rea a vă ruga să binevoiţi, pe de o parte a da cuvinitile ordine domnilor
subprefecţi şi primari de a se pune în înţelegere cu comandanţii companiilor,
care dej a au ordine în această privinţă, iar pe de alta a hotărî o zi de
întrunire pentru înţelegere, ca în comun acord să se poată stabili primele
baze, ce vor trebui să servească măsurilor celor mai practice care ar con
duce la realizare deplin a unor întreprinderi atît de naţionale şi folosi
toare ţării întregi.
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Aştept ca mai neîntîrziat să binevoiţi a-mi comunica ziua ce o veţi
fixa. Domnul ministru cere a i se raporta urgent despre dispoziţiile luate.
Primiţi vă rog, domnule prefect, asigurarea distinselor consideraţii ce vă
păstrez.
Pentru comandantul regimentului,
Maior BOTEZ
[Rezolit ţie : J
9 022 , din 2/8

Se va da recomandări subprefecţilor.
[Semnat,
I ndescifrabii}

Domniei sale,
domnului prefect al j udeţului Iaşi. Loco.
Arhivele statului Iaşi.fond Prefectura judeţului Iaşi, dosar nr. 23/ 1883,
f. 2. Original.

59
Direcţia armelor speciale

Prin înalta deciziune regală s-a aprobat mergerea în Englitera a colo
nelului N. Dimitrescu-Maican, comandantul Corpului flotilei, pentru a în
cerca şi primi la locul de fabricaţiune 2 şalupe, comandate de Ministerul de
Rezbel la casa „Yarrow", în Englitera .
„Monitornl oastei", nr. 51 din 2 august 1883, p. 856 .

Regatul României
Inspectoratul generai
al guardei civice
din România
Nr. 533

60

Bucureşti, 1883, luna august, 4/ 16

Domnule ministru,
După cum am avut onoare a supune în mai multe rînduri la cunoş
tinţa domniei voastre, cea mai mare parte din comunele pe unde funcţio
nează guarda întrebuinţează diferite pretexte, dînd loc la corespondenţe za93
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darnice, numai cu scopul de a întîrzia cit mai mult posibil achitarea diur
nelor personalului şi înaintarea cotizaţiunei inspectoratului. Aşa, spre exem
plu, după cum se poate vedea din anexata copie după raportul domnului
comandant al Legiunei VIII (Ploieşti) sub nr. 1 04 1 , comuna respectivă re
fuză liberarea diurnelor personalului acelei legiuni, pretextînd că a expirat
termenul de trei ani pentru care sunt numite actualele grade.
Î n consecinţă am onoare a vă ruga, domnule ministru, să binevoiţi
a da cuvenitele ordine atît primăriei Ploieşti de a libera diurnele persona1ului legiunei din acel oraş, cit şi primăriile notate în anexata listă, să înain
teze cotizaţia pe trimestrele ce datorează, deoarece din această cauză in
spectoratul nu mai are cu ce face faţă cheltuielilor.
Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a primi încredinţarea deosebitei
mele consideraţiuni.
Pentru inspectore general,
G Ă RDESCU
Domniei sale,
domnului ministru de interne.

Rimnicu Yîlcea
Huşi
Roman
BirIad
Turnu Severin
Turnu Măgurele
Cimpulung
Tîrgovişte
Buzău
Bacău
Peatra
Tîrgu J iu
Călăraşi
Rîmnicu Sărat
Fălticeni

{

Listă de comunele cari datorează
cotizaţiunea Inspectoratului
general al guardei civice
Aceste trei comune datoriză cotizaţia pe trimestrele aprilie şi iulie
anu curent.

Aceste douăsprezece comune datoriză cotizaţia pe trimestrul iulie
anu curent.

Pentru inspectore general,
G A RDE SCU
A rhivele statului Bucureşti, fond .\finisterul de Interne, Diviziunea
administraţiei centrale, inventar nr. 320, dosar nr. 90/1883, f. 226
- 227. Original.
!}4
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61
Secţia

sanitară

Î n urma propunerei făcută de domnul ministru de rezbel prin rapor
tul nr. 1 960 de la 25 iulie 1 883, maiestatea sa regele a binevoit a aproba
trimiterea medicului de corp de armată doctor Petrescu Zaharia, din Ad
ministraţia centrală a rezbelului, pe timp de 25 zile, la Expoziţiunea de
igienă din Berlin, pentru a studia diferitele mijloace de transport şi de ajutor
pentru bolnavi şi răniţi, diferitele aparate şi instrumente pentru darea pri
melor ajutoare răniţilor pe cîmpul de luptă şi diferite modele de barace
şi spitale militare, după cele mai noi sisteme de construcţiune.
Asemenea farmacistul-şef Nicolescu Dimitrie, din serviciul spitalelor,
la Expoziţiunea de farmacie din Viena, pe timp de 1 5 zile, pentru a studia
tot ce priveşte tehnica farmaciei militare.
Ambii pe tot timpul acesta vor avea drept la soldă şi accesoriile gra
dului, la indemnitate de transport ; medicului de corp de armată doctor
Petrescu Zaharia 700 lei şi farmacistul-şef Nicolescu Dimitrie 400 lei, atît
pentru ducere cît şi pentru întoarcere, precum şi la indemnitate de misie
reglementară pentru străinătate.
„ Monitorul oastei" , nr. 55 din 5 august 1883, p . 862.

62
Legation

de France
Xo. 8 19

en

Sinaia,

Houmanie

le

12

aout

1883

Monsieur le Ministre,
J e viens de recevoir de monsieur le general Thibaudin l' avis qu'il au
torise volontiers messieurs le colonel Jarca et le lieutenant Vasesco a suivre
des manoeuvres combinees des 7-e et 8-e corps d'armee. Ces officiers de
vront, en consequence, se trouver, le 1 2 septembre prochain a Gray dans le
departement de la Haute-Saâne.
Monsieur le colonel Baicoiano, specialement designe pour assister aux
manoeuvres de cavalerie qui seront executees au Camp de Châlons du
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1 6 au 22 a01ît, est invite a se rendre au quartier general du directeur des
m anoeuvres le 1 6 aout prochain.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, Ies assurances de ma haute con
sideration.
N. DE R I N G
Son Excellence,
Monsieur D. Stourdza, ministre des Affaires etrangeres.
Arhiva Ministerului A.facerilor Externe, fond Problema 81, Chesto 1111i
privitoare la armată, voi. nr. 1 7/1878 - 1 922, nepaginat. Original.

Legaţia Franţei în România
Nr. 8 1 9

Sinaia, 12 august 1883

Domnule ministru,
Am primit înştiinţare de la domnul general Thihaudin în sensul că aprobă cu plăcere
<:a domnii colonel larea şi locotenent Văsescu să asiste la manevrele combinate ale corpurilor
7 şi 8 de armată. Ca urmare aceşti ofiţeri vor trebui să se afle la 12 septembrie viitor la Gray,
în departamentul Haute-Sa6ne.
Domnul colonel Băicoianu, desemnat în mod special ca să asiste la manevrele de cavalerie ,
<:are vor fi executate pe Cîmpul de la Châlons, de la 16 pînă la 22 august, este invitat să se pre
zinte la 16 august la cartierul general al directorului manevrelor.
Primiţi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
N . DE H l e{ G
Excelenţei sale ,
domnului D. Sturdza, ministru al afacerilor străine.

Legation de France en Roumanie
No. 6 9
Confidentielle

63

Sinaia, le 13 ao\1t

1883

Monsieur le Ministre,
Les depeches que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser
me sont exactement parvenues j usqu'au no. 26 inclusivement.
La derniere contient, en annexe, un rapport de monsieur le baron
de Courcel du 28 j uillet, qui a trait a !'incident Brialmont. Monsieur l'am
bassadeur de la Republique a Berlin, apres avoir releve le blâme que la presse
allemande deverse sur le general belge et Ies eloges dont elle gratifie
son gouvernement, fait observer qu'il y a la un symptome.
« La presse allemande - ajoute-t-il-ne s'enflamme en general que
sur Ies questions dans lesquelles Ies interets de I' Allemagne peuvent etre
engages ou bien ses pretentions et ses rancunes nationales mises en cause.
Elle obeit d'ailleurs avec une discipline parfaite, pour toutes Ies appreciations
touchant la politique etrangere, aux mots d'ordre venus de haut. Aussi la
susceptibilite qu'elle temoigne a l'egard du general Brialmont semhle-t-elle
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https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

indiquer qu'il a, par sa demarche, atteint un point que Ies Allemands, dans
leurs previsions d'avenir, se sont habitues a considerer comme particuliere
ment sensible ». Que Votre Excellence me permette de lui soumettre quelques
observations a ce suj et.
11 est evident pour moi, comme pour monsieur le baron de Courcel.
que l'unanimite avec laquelle la presse allemande s'est prononcee dans cette
affaire trahit un mot d'ordre, et que celui-ci a ete d'autant plus facilement
accepte qu'il cadre avec les sympathies, moitie de race moitie de calcul, que
tout le mondc professe actuellement en Allemagne pour l'alliance autrichi
enne. Mais ce mot d'ordre devoile-t-il le fond de la pensee du cabinet de
Berlin ? Je me permets d'en douter. Avant que le general Brialmont vint
pour la premiere fois en Roumanie, des officiers du Grand etat-major prus
sien y avaient, en effet, ete envoyes avec un mandat pareil au sien. Ces mes
sieurs avaient etudie les defenses naturelles du pays, leve des plans et, fina
lement, indique dans des memoires qui se trouvent actuellement aux mains
du roi Charles, les fortifications a elever en divers rndroits. Monsieur le
general Brialmont s'est servi de leurs travaux, dont on n'a j amais songe a
lui faire mystere, il les a completes et rectifies, mais en conservant, dit-on,
de notables parties. En fait, ces missions allemandes ne prirent fin que lors
qu'on se fUt aptr<;U a Berlin qu'elles avaient eveille l'attention de la police
austro-hongroise ; ce n' est qu' alors que le roi Charles appela le general Brial
mont. Rien ne prouve que sa majeste l'aît fait a l'insu de la cour de Prusse
et de l'etat-major prussien. Je veux bien, en effet, que dans l'histoire des
missions dont je viens de parler il y aît un part a faire aux liens de famille
qui unissent le roi de Roumanie a la maison imperiale d'Allemgne. Nean
moins, j 'ai trop bonne opinion du concert de volontes qui preside au gou
vernement de nos voisins pour admettre que dans une affaire de cet or
dre, monsieur de Moltke ait prete en secret des officiers au cousin de son
empereur sans avoir, au prealable, consulte un peu le chancelier de ce cler- nier.
L'alliance austro-hongroise, Monsieur le Ministre, est, sans contre
dit, la carte maîtresse dans le jeu diplomatique du prince de Bismarck ;
ce n'est cependant pas une rairnn pour qu'il neglige Ies autres ; or l'in
fluence que lui donne sur la Roumanie le Hohenzollern qui y regne en est
une qui ne manque pas de valeur. Que Ies j ournaux allemands s'indignent
plus ou moins spontanement a la pensee que ce pays va �e donner le luxe
de quelques forteresses, cela ne prouve pas du tout que l' empcreur et Ies.
principaux depositaires de son pouvoir Ies voient d'un mauvais oeil. Qui
sait ? Peut-etre serviront-elles un j our a retenir l'Autriche dans l'alliance
allemande ?
En general j e crois qu'il ne faut pas s' exagerer ks r ncrifices que l a
diplomatie prussienne est disposee a faire c n faveur de qui s'associe a
elle. Son langage est toujours correct, Ies bons procedes ne lui c011 tent guere �
elle tient largement corupte des intfrets de ses allies et meme de leurs sus
ceptibilites, mais elle ne se livre j amais abrnlument a eux. Dans �es rapports.
avec l'Autriche en ce qui regarde la Roumanie, cette regle de conduite
n'a, en tous cas, j amais ete enfreinte, car il est bien certain que tcut en
se pronon<;ant pour l'Autriche, chaque fois que l'occasion s'en est presentee.
97
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

monsieur de Bismarck n'a cependant j amais exerce ici, au service du cabinet
de Vienne, une pression capable de creer des embrras serieux au roi. L'atti
tude du gouvernement roumain dans la question du Danube, la serenite
avec laquelle sa majeste envisage Ies eventualites qui peuvent s' en degager
ne s'expliqueraient pas sans cela. Recemment, mon collegue d'Allemagne
me disaiţ : «l'empereur Guillaume a beaucoup de sympathie pour le roi
Charles, ,le pi;�nce imperial davantage encore. Neanmoins ni l'un ni l'autre
ne sacrifierait un grand inţeret allemand pour le tirer d'un mauvais pas dans
lequel U s'engagerait etourdiment avec ses ministres. On ne fait pas de la
politique dynastique en Prusse ; ce serait contraire a nos plus precieuses
traditions ; en revanche, il y aurait exageration a pretendre que l ' interet ou
Ies . conven,ances de la dynastie ne tiennent aucune place dans la politique
prussienne. 11 y a la, en definitive, une question de j uste mesure . . . » Ce
propos est tout a fait caracteristique, et merite, · comme tel, d'etre retenu.
J e prie Votre Excellence de ne pas le laisser ignorer a monsieur le baron
de Courcel. Peut-etre y aurait-il d'autre part quelque avantage a recommander
a l'attention de notre ambassadeur Ies relations tres suivies qui existent entre
le roi et le prince imperial. 11 lui serait, peut-etre, plus facile qu'a moi de
demeler s'il existe entre les deux princes des engagements positifs et precis
pour certaines eventualites.
Le plan de defense elabore par le general Brialmont pour la Rouma
nie prevoit, a ce qu'il paraît, un grand camp retranche autour de Bucarest,
une place forte sur Ies bords du Syreth a la hauteur de J assy, quelques
forts autour de Craiova, en Petite Valachie, des defenses au debouche des
principaux defiles des Carpates ; enfin quelques casernes massives sur le pla
teau qui domine Galatz [ . . ]. 11 va sans <lire qu'on ne commencera pas tous
ces travaux a la fois. Ce que l'on considere comme le plus presse, c'est de
mettre la capitale a l'abri d'un coup de main. Cest donc le camp retranche
-<le Bucarest qui aura la priorite, et Ia on va se mettre incessamment a l'ou
vrage. On a dej a fait appel a !'industrie privee pour une tres forte fourni
ture de briques destinees aux ma�·onneries et livrables a des delais assez rap
proches. Comme Bucarest est situe au milieu d'une vaste plaine, j e ne sais, en
verite, si l'on parviendra j amais a en faire une place bien serieuse. 11 y a
cependant, sur deux de ses fronts, a peu de kilometres de ses faubourgs,
quelques marais et bois marecageux qu'on croît pouvoir utiliser pour la
defense au moyen de retenues d'eau qui en rendraient l'acces impracticable.
La ville elle-meme n'aura pas d'enceinte continue.
D'apres les informations que j 'ai recuiellies, le general Brialmont au
rait decline les ouvertures qu'on dit lui avoir ete faites dans le but de l'atti
rer definitivement au service du roi Charles.
Il n'y aura pas, cette annee, de grandes manoeuvres en Roumanie. Pour
developper l'instruction des troupes, on a fait sortir recemment de leurs
garnisons et loge sous la tente un certain nombre de regiments. Du l 5/27
septembre au 30 septembre/ 1 2 octobre, l'effectif des bataillons de chasseurs
sera augmente de 250 reservistes ; celui des regiments de ligne de 500 (cette
mesure ne s'appliquera pas aux 3 regiments de ligne en garnison dans la
Dobroudj a) . La cavalerie et l'artillerie seront renforcees dans la meme pro.

.
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portion, et il y aura sur differents points du territoire des rnanoeuvres divi
sionnaires.
Veuillez agreer, :Monsieur le Ministre, les assurances de ma tres haute
consideration.
·

N.

DE R I N G

P. S. Le bruit s'est repandu ce rnatin, que le roi doit partir ces j ours
ci pour Berlin. Il ne rne sera pas possible d'en verifier l'exactitude avant le
depart de cette depeche. Des que j 'apprendrai quelque chose de positif,
j 'aurai l'honneur de la rnander a Votre Excellence par le telegraphe .
. Don Juan de Aladro, rninistre d' Espagne pres la cour de Rournanie, a
ete charge par son gouvernernent de porter le grand cordon de Charles I I I
a u prince ·Alexa�dre de Battenberg. I l se rendra sous peu de j ours a Sophia .
. N. R . .

·

So n Excellence,
Monsieur Cha!Je.m eL-i.acour, ministre des Affaires etrangeres. Direction politique.
A rhfrele statului Bucureşti, Microfilme Franţa_, rola 49, voi. 8 , j. 182.188 (,\finistere des Affaires itrangeres - Paris, A rchives diplo,ma
tiques , C.P. Roumanie, vol. 8, j. 182 - 188 ).

Sinaia, 13 august 1883

Legaţia Franţei în România
Nr. 69
Confidenţial

Domnule ministru,
Depeşele pe care excelenţa ·,roastră mi-a făcut onoarea a mi le trimite m i-au parvenit,
şi anume pînă la nr. 26 inclusiv.
Ultima conţine, în anexă, un raport din 28 iulie al domnului baron de Courcel, care se
referă la incidentul Brialmont. Domnul ambasador al Republicii la Berlin , după ce relevă blamul
pe care presa germană îl revarsă asupra generalului belgian şi elogiile cu care gratifică guvernul
acestuia, atrage atenţia asupra faptului că aceasta reprezintă un simptom.
„Presa germană, adaugă el, nu se înflăcărează în general decît în problemele în care ar
putea fi angajate interesele Germaniei sau măcar puse în joc pretenţiile şi ranchiunele sale na
ţionale. Î n toate aprecierile pfr,rind politica externă ea respectă dealtfel o disciplină perfectă şi
cuvintele de ordine venite de sus. Astfel, susceptibilitatea pe care a dovedit-o în privinfa gene
ralului Brialmont pare să indice faptul că, prin demersul său, el a atins un punct pe care germa
nii, în previziunile lor de viitor, s-au obişnuit să-l considere ca fiind de9sebit de sensibil".
Să-mi permită excelenţa voastră să-mi exprim cîteva observaţii pe această temă.
Este evident pentru mine, ca şi pentru domnul baron de Courcel, că u nanimitatea cu care
presa germană s-a pronunţat î n această problemă trădează un cuv.î nt de ordine şi că acesta a
fost cu atît mai uşor acceptat cu cît el cadrează cu simpatiile, pe de o parte de sînge, pe de altll
parte de calcul, pe care toată lumea le profesează actualmente în Germania pentru alianţa �us
triacă. Dar acest cuvînt de ordine dezvăluie oare fondul gîndirii cabinetului de la Berlin ? Imi
permit să mă î ndoiesc de aceasta. Î nainte ca generalul Brialmont să fi venit pentru prima oarll
în România, ofiţeri ai Marelui stat major prusian fuseseră trimişi aici de fapt cu u n mandat ase
mănător cu al său. Aceşti domni au studiat obstacolele naturale ale ţării, au făcut proiecte şi,
în final, au indicat, în nişte memorii, care se află actualmente în mîinile regelui Carol", fortifi
caţiile care ar fi de ridicat în di·,rerse locuri. Domnul general Brialmont s-a servit de lucrările
lor, pe care nimeni nu s-a gîndit să i le ascundă ; el le-a completat şi rectificat, păstrind fnsă,
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după cum se spu ne, părţi însemnate din ele. De fapt, aceste misiuni germane au fost suspendate
abia atunci cînd la Berlin s-a observat că ele au trezit atenţia poliţiei austro-ungare ; numai
după aceea regele Carol l-a chemat pe generalul Brialmont. Nimic nu dovedeşte că maiestatea
sa ar fi făcut-o fără ştirea curţii Prusiei şi a statului major prusian. Aş accepta că în tr-ade·1ăr
această poveste cu misiunile, despre care am vorbit, ar putea fi atribuită legăturilor de familie
care unesc pe regele României cu casa imperială a Germaniei. Totuşi, am o părere prea hună
despre consensul existent în conducerea vecinilor noştri pentru a admite că, într-o afacere de
acest gen , domnul Moltke ar fi trimis în secret nişte ofiţeri vărului impăratului său , fără a-l con
sulta în prealabil cit de cit pe cancelarul acestuia din urmă.
Alianţa austro-ungară, domnule ministru, este, fără îndoială, cartea de hază în jccul
diplomatic al prinţului von Bismarck ; acesta nu este totuşi un moti·1 pentru ca el să le negli
jeze pe celelalte ; or, influenţa pe care o are asupra României printr-un Hohenzollern domnind
aici , nu este lipsită de valoare. Faptul că ziarele germane se indignează , mai mult sau mai puţin
spontan , la gîndul că această ţară îşi va oferi luxul cîtorva fortăreţe, nu dovedeşte deloc că împă
ratul şi principalii depozitari ai puterii sale le văd cu ochi răi. Cine ştie ? Poate că ele vor
servi cîndva pentru a reţine Austria în alianţa cu Germania ?
Î n general, eu cred că nu trebuie exagerate sacrificiile pe care diplomaţia prusiană este
dispusă să le facă în favoarea celui care se asociază cu ea. Limbajul său este întotdeauna corect ,
bunele procedee n-o costă nimic ; în mare măsură e a ţine cont de interesele aliaţilor săi s i chiar
de susceptibilităţile lor, dar nu li se dăruie niciodată în întregime. Î n raporturile sale cu ..\ ustria,
în ce priveşte România, această regulă de conduită nu a fost, în orice caz, niciodată încălcată,
deoarece este cert faptul că, pronunţîndu-se de fiecare dată cînd s-a ivit oca,ia pentru Austria,
<lomnul von Bismarck n-a exercitat, totuşi, niciodată o presiune capabilă că creeze regelui greu
tăţi serioase . Atitudinea guvernului român în problema Dunării, seninătatea cu care maiestatea
sa întrevede eventualităţile care pot să rezulte din această problemă, n-ar putea fi explicate
altfel. Recent, colegul meu german îmi spunea : „ Î mpăratul Wilhelm are multă simpatie pentru
regele Carol, iar prinţul imperial şi mai multă. Cu toate acestea, nici unul şi nici celălalt n-ar
sacrifica un mare interes german pentru a-l scoate pe rege dintr-un impas în care acesta s-ar
angaja prosteşte cu miniştrii săi. Î n Prusia nu se face politică dinastică, ar fi în contradicţie cu
cele mai preţioase tradiţii ale noastre ; în schimb, ar fi exagerat să se pretindă că interesul sau
bunăstarea dinastiei nu ocupă nici un loc în politica prusiană. Aceasta este, în definitiv, o pro
blemă de apreciere j ustă . . . ". Cele spuse sînt cu totul caracteristice şi merită ca atare să fie
reţinute. Rog pc excelenţa voastră să le semnaleze domnului baron de Courcel. Pe de altă parte
poate că ar fi bine de recomandat atenţiei ambasadorului nostru relaţiile susţinute care există
între rege şi prinţul imperial. I-ar fi poate mai uşor decît mie să afle dacă între cei doi prinţi
există angajamente pozitive şi precise cu pfrlire la eventualitatea unor anumite împrej urări.
După cît se pare planul de apărare elaborat de generalul Ilrialmont pentru România
prevede fortificaţii de cetate în j urul Bucureştilor, fortificaţii pe malurile Siretului la ni·1elul
laşilor, cîteva puncte întărite în j u rul Craiovei , în Oltenia, cîteva întărituri la ieşirile din princi
palele defilee ale Carpaţilor, în fine, cîteva cazărmi masive pe platoul care domină Galaţii [ . . . ] .
Se înţelege d e l a sine c ă toate aceste lucrări n u vor fi începute în acelaşi timp. Asigurarea capi··
talei în faţa unui eventual atac se apreciază ca fiind lucrul cel mai presant. Aşadar fortificaţiile
de la Bucureşti sînt acelea care vor avea prioritatea şi aici se ·1a trece fără întîrziere la lucru .
S-a făcut deja apel la industria particulară pentru o comandă foarte importantă de cărămizi
destinată construcţiilor şi care să fie livrabile la termene destul de apropiate . Deoarece Bucu
reştii sînt situaţi în mijlocul unei cîmpii vaste mă îndoiesc , într-adevăr, că se va reuşi vreodată
.să se facă ceva serios. Există totuşi, pe două din laturile sale, la cîţiva kilometri de cartierele
sale mărginaşe , cîtcva mlaştini şi păduri mlăştinoase care se pare că ar putea fi folosite pentru
apărare prin stăvilirea apei , aceasta urmînd să facă impracticabil accesul spre oraş. Oraşul în
sine nu va avea incintă continuă.
Potrivit informaţiilor pe care le-am primit, generalul Brialmont ar fi declinat propunerile
care se spune că i-ar fi fost făcute în scopul de a-l atrage definitiv în serviciul regelui Carol.
Î n acest an, în România, nu vor fi manevre mari. Pentru a dezvolta instrucţia trupelor,
.au fost scoase recent din garnizoanele lor şi aşezate în corturi un anumit număr de regimente.
De la 15/27 septembrie pînă la JO septembrie/ 12 octombrie, efectivul batalioanelor de vînători
va fi mărit cu 250 de rezervişti ; cel al regimentelor de linie cu 500 (această măsură nu se va
aplica celor J regimente de linie din garnizoana Dobrogea). Cavaleria şi artileria vor fi întă
rite în aceeaşi proporţie, iar în diferite puncte ale teritoriului vor avea loc manevre divizi
onare.
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Lcgation ele

Houmanie

ii

Berl i n , l e

Be r l i n

14/26 aoi1 t

Conficlentielle c t personnelle

1 8 83

Monsieur l e Ministre,
Le telegraphe vous

a

dej a resume une inte ressante convcrsation quc

J a1 eue clernierement avec le comte ele H a tzfelcl t , l e ministre des Affaires

etrangeres. Son excellcnce m ' a d ' abord exprime combien l a famille imperiale
e t l e gouvernement allemand etaient heureux de l ' arrivee du roi, notre au
guste souverain ,

a Pot sdarn , et m ' a fait comprendre q u ' on at tendait de ce

voyage Ies plus heureu x resultats cn faveur d ' u n e negociation particuliere
a u suj et de l a qucstion du Danube et par rapport a une enten t e generale
avec l ' A u trich e- Hongrie . Jai dit au comte de Hatzfelclt que l e roi avait
saisi avec empressement l ' occasion qui l u i etait offerte par l ' invitation du
prince Guillaume de t cnir sur Ies fonds de bapteme l e prince nouveau-ne

pour venir a Berlin repondrc ele vive voix a l a l e t tre que sa majeste l ' empereur
lui avait ecrite par l ' i nt crmecliaire d u prince Antoine ele Hohenzollern. J ' a i
a j o u t e que le president d u Con�eil, monsieur Bratiano, avait con5:eille c e t t e
demarche a s a maj este pour donner une preuve n o n equi\'oque de l a since
rite de nos efforts de nous rapprocher des puissances allemandes ct dans la
certitude que la presence e t Ies paroles royales non seulement auraient plus
de poids et sera ient ecoutees avec a t t en t ion et avec intere t , mais qu' elles
avancera ient Ies negociations plus que t outes Ies correspond ances des minis
tres.

Le secretaire d ' E t a t a repondu qu'il croyait egalement que l e voyage
du roi pouvait produire de grands av ant age pour nous et qu ' en j ustifiant nos
esperances, il realiscrait en meme temps u n des desirs du gouvernemen t d ' Alle
m agne. (( N ou s tenons - a continue l e m i nistre
a \'OUS \'Oir aboutir a
des arrangements amicaux avec le cabinet de Vienne ; nous cro.yons agir, e
.
-

.

-
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vous y cngageant, d'unc maniere de vous renouveler l'a5surance conforme aux
vrais interets de la H.oumanie. Situes entre deux grandes puissances, vous
pouvez dans Ies circonstances ordinaires pratiquer avec profit une politique
de j uste equilibre, mais s'il vient, comme il arrive parfois, un moment ou
il est necessaire de prendre un parti et de se mettre franchement d'un
cote, vous n'avez pas a hesiter entre vos voisins. L'un a toujours vise a l'ab
sorbtion complete de votre pays ; l'autre ne saurait former contre vous un
tel projet, par la simple raison qu'il serait incapable de le mettre a execu
tion au milieu des embrras crees par le grand nombre des nationalites qui
le composent et dont îl ne pourrait augmenter Ies forces sans peril. Cest le
soin meme que vous prenez de votre independance et de votre avenir qui
vous conseille de marcher sur la meme ligne que l' Autriche. 11 serait donc
prudent et sage de s'appliquer a regler d'un commun accord une question
epineuse, comme celle du Danube, qui donne lieu a d'incessantes difficultes,
qui entretient une fâcheuse mefiance dans Ies rapports des deux gouverne
ments. Nous n'avons aucun interet special a la solution des affaires danu
biennes ; mais nous avons un interet general, celui qui s'attache au maintien
<le la paix ; et, si vous consentez a vous entendre dans ce but avec le cabinet
<le Vienne, vous contribuerez pour votre part, autant que la force des choses
le permettra, a la conservation de ce bienfait » .
] ' ai repondu au comte de Hatfeldt que mon gouvernement conside
rait l'Autriche comme un allie naturel, comme une puissance a l'existence de
laquelle notre propre salut se trouvait essentiellement lie, quc nous faisions
par consequent tout ce qu'il etait en notre pouvoir pour la satisfaction de
ses interets sur le Danube, et que si nous n'y parvenions pas autant que
nous le desirions, c'etait qu'il y avait des points sur lesquels il nous paraissait
impossible de ceder, sans provoquer dans le pays une irritation qui s'ele
verait commc un obstacle moral a un rapprochement amical ct durable.
J 'ai avance que dans l'etat des choses actuel un retour du comte Kcilnoky
a la moderation et a l'equite et une plus exacte appreciation de notre si
tuation interieurc conduir aient seuls a des arrangements tels que le prince
de Bismarck aimerait a nous voir conclure.
Le comte de Hatzfeldt, apres avoir emis qu'tm gouvernement fort et
eclaire comme le notre ne doit pas se laisser entraîner a des mouvements
d'opinion peu raisonnes, m'a declare qu'aujourd'hui, a la suite du voyage
de sa mejeste le roi, nous trouverions a Vienne Ies meillcures dispositions,
et que si nous y portions de notre cOte un peu de bonne volante, un de
noument heurcux et final des difficultes existantes ne saurait plus faire
defaut. 11 m'a dit qu'il en etait pleinement convaincu, et îl cn a pris occasion
pour revenir sur la necessite de faire disparaître Ies barriercs qui pouvaient
nous separer de l' Autriche et de contracter avcc elle une intimi te qui pro
duirai t Ies meilleurs frui ts.
Deux choses ressortaient, Monsieur le Ministre, de cet entretien que jc n'ai
fait que resumer avec la plus scrupuleuse exactitudc :
1
que l'essentiel etait de nous allier a l'Autriche, le reste, comme
la question du Danube, n'avait ou ne semblait avoir aux yeux de l'Alle
m agne que peu d'importance ;
-
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2- que le mentien de la paix, dont on parle, est difficile et laborieux
et que, malgre tous les efforts pour en conserver le benefice a !'Europe,
on n'est en verite sur de rien et qu'on peut a chaque instant s'attendre a
l'imprevu.
Tel est, Monsieur le .Ministre, le resume fidele de ma demiere conver
sation avec le comte de Hatzfeldt. J'en ai fait l'objet d'une lettre particu
liere, parce que sa majeste le roi auquel j 'ai eu l'honneur de le rapporter
m'a donne l'ordre de preferer cette forme confidentielle. Je vous prie de
vouloir bien la mettre sous les yeux de monsieur le president du Conseil, et
de me permettre de vous renouveller l'assurance de mes sentiments de
tres haute consideration.
V. LITEANT
Son Excellence ,
Monsieur D. Stourdza, ministre des Affaires etrangeres d e Roumanie.
Arhivele statului Bucureşti, fond Casa regală, dosar nr. 19/1883,
j. 1 8 - 2 1 . Original.

Legaţia României la Berlin
Confidenţială şi personală

Berlin, 14/ 16 august 1883

Domnule ministru,
Telegraful v-a rezumat deja interesanta conversaţie pe care am avut-o recent cu contele
von Hatzfeldt, ministrul afacerilor străine. Excelenta sa mi-a arătat mai întîi cît de mult se
bucură familia imperială şi guvernul german de so�irea regelui, augustul nostru suveran, Ia
Pofsdam, şi mi-a dat să înţeleg că de la această călătorie se aşteaptă cele mai fericite rezultate
in favoarea unei negocieri speciale cu privire la problema Dunării şi, în legătură cu aceasta, la
o înţelegere generală cu Austro-Ungaria. I-am spus contelui von Hatzfeldt că regele s-a grăbit
să profite de prilejul oferit de invitaţia prinţului Wilhelm, de a participa la botezul prinţului
nou născut, pentru a veni la Berlin ca să răspundă prin viu grai la scrisoarea pe care maiestatea
sa împăratul i-a scris-o prin intermediul principelui Anton von Hohenzollem. Am adăugat că
preşedintele Consiliului, domnul Brătianu, a sfătuit-o pe maiestatea sa să facă acest pas pentru
a dovedi sinceritatea fără echivoc a eforturilor noastre de a ne apropia de puterile germane şi
avînd certitudinea că prezenţa şi cuvintele regale , nu numai că ar avea mai multă greutate şi
ar fi ascultate cu atenţie şi interes, dar ar contribui la progresul negocierilor mai mult decît
orice corespondenţă a miniştrilor.
Secretarul de stat a răspuns că el crede, de asemenea, că voiajul regelui ar putea să ne
aducă mari foloase şi că, îndreptăţindu-ne speranţele , ar împlini în acelaşi timp una din dorin
ţele guvernului Germaniei . „Noi ţinem - a continuat ministrul - să vă vedem ajunşi la aran
j amente prieteneşti cu cabinetul de la Yiena ; îndemnîndu-vă la aceasta considerăm că acţionăm
în scopul întăririi securităţii voastre, conform adevăratelor interese ale României. Fiind situaţi
între două mari puteri, puteţi - în împrejurări obişnuite - să practicaţi cu folos o politică de
echilibru stabil ; dar dacă, aşa cum se întîmplă uneori, va veni momentul cînd va fi necesar
să luaţi o hotărîre şi să vă aliniaţi cu sinceritate de partea uneia, nu va fi cazul să ezitaţi între
vecinii voştri. Unul a vizat î ntotdeauna absorbirea completă a ţării voastre ; celălalt n-ar putea
urzi împotriva voastră un asemenea· plan pentru simplul motiv că el n-ar putea să-l pună în
aplicare în mijlocul complicaţiilor create de marele număr de naţionalităţi din care se compune
şi ale căror forţe nu le-ar putea mări fără primejdie. Grija însăşi pe care o aveţi pentru inde
pendenţa voastră şi viitorul vostru vă sfătuieşte să mergeţi pe aceeaşi linie cu Austria.
Ar fi deci prudent şi înţelept să se depună stăruinţă pentru a reglementa de comun acord
o problemă spinoasă ca aceea a Dunării, care crează dificultăţi neîncetate, întreţinînd o neîn
credere supărătoare î n raporturile celor două guverne .
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Noi nu avem nici un interes special în rezolvarea afacerilor dunărene, dar avem un inte
res general, acela legat de menţinerea păcii ; şi, dacă consimţiţi să vă înţelegeţi în acest scop cu
cabinetul de la Viena, în ceea ce vă priveşte, veţi contribui, în măsura în care lucrurile o vor
permite, la păstrarea acestei binefaceri" .
Am răspuns contelui von Hatzfeldt că guvernul meu consideră Austria drept un aliat
natural , ca o putere de existenţa căreia este legată strîns propria noastră salvare ; că, în conse
cinţă, facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a satisface interesele sale pe Dunăre şi că, dacă
nu reuşim s-o facem atît cit am dori-o, aceasta se datorează faptului că sînt puncte în care con
siderăm că este imposibil să cedăm, fără a provoca în ţară o iritare care s-ar ridica drept o pie
dică morală în faţa unei apropieri prieteneşti şi durabile. Am mai arătat că, în starea de lucruri
actuală, o revenire a contelui Kâ.lnoky la moderaţie şi echitate şi o mai exactă apreciere a situa
ţiei noastre interne ar duce singure la aranjamentele pe care prinţul von Bismarck ar dori să
le vadă încheiate.
După ce s-a exprimat că un guvern puternic şi luminat ca al nostru nu trebuie să se lase
influenţat de mişcări de opinie puţin gîndite, contele von Hatzfeldt mi-a declarat că în prezent,
ca urmare a călătoriei maiestăţii sale regelui, vom găsi la Viena atitudinea cea mai bună şi că,
dacă la rîndul nostru vom arăta puţină bunăvoinţă, un deznodămînt fericit nu va întirzia să
survină, punînd capăt dificultăţilor existente. Mi-a spus că el este pe deplin convins de acest
lucru şi a profitat de ocazie pentru a reveni asupra necesităţii dispariţiei barierelor care ar putea
să ne separe de Austria şi a realizării unei apropieri de ea, care ar putea da cele mai bune roade ·
Două lucruri au reieşit, domnule ministru, din această convorbire pe care am căutat s-o
rezum cu cea mai scrupuloasă exactitate :
I
că esenţialul ar fi să ne aliem cu Austria, restul , cum este problema Dunării , nu
ar avea, sau nu pare să aibă <lecit puţină importanţă în ochii Germaniei ;
2
că menţinerea păcii despre care se vorbeşte este dificilă şi anevoioasă şi că, în pofida
tuturor eforturilor pentru păstrarea ei în avantajul Europei , nu se ştie nimic sigur şi în orice
moment trebuie să ne aşteptăm la o situaţie neprevăzută.
Acesta este, domnule ministru, rezumatul fidel al ultimei mele convorbiri cu contele von
Hatzfeldt· . Am făcut din ea obiectul unei scrisori particulare , deoarece maiestatea sa regele,
căruia am avut onoarea să-i raportez, mi-a ordonat să folosesc de preferinţă această formă con
fidenţială. Vă rog să binevoiţi să o prezentaţi domnului preşedinte al Consiliului şi să-mi permi
teţi să vă exprim din nou asigurarea sentimentelor mele de înaltă consideraţie.
-

-

V. LITEANU
Excelenţei sale ,
domnului D. Sturdza, ministru al afacerilor străine al Homâniei .

Regatul României
Prefectura j udeţului Neamţ
Biroul administraţiei generale
Nr. 9 358

65

1883, luna august, în 20 zile

Domnule ministru,
Domnul primar al comunei Dochia îmi spune că acea comună are
imperioasă necesitate de un număr arme pentru gardă la casetă, pentru tir
spre a-l putea înfiinţa, precum şi pentru diferite cazuri.
1 04
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Din asemenea motiv am onoare a vă ruga să binevoiţi a face să se
procure comunei armele cerute, cu arătare că dacă ele vor trebui a fi plă
tite, nu se poate prevedea plata decît în bugetul anului viitor.
Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea înaltei mele
consideraţiuni.
.M . E .

Prefect,
ADAME SCL"

Şef birou lui,
A . COMAN
[Rezoluţie :]

1 1 /23 august

Se va răspunde ca în această privinţă să se adreseze domnului minis
tru de rezbel.
Domniei sale,
domnului ministru de interne.
Arhivele statului Bucureşti, fond Min isterul de I nterne, Diviziunea
administraţit i antrale, inventar 11r. 320, dosar 11r. 1 1 1/1883, f. 6.
Original.

No. 388
U rgent

66

Bucarest, le 22 aoi1t 1883

Monsieur le Ministre,
Ayant appris que le gouvernement roumain avait l'intention d'envoyer
en !talie une mission militaire pour assister aux grandes manoeuvres de
i 'armee royale, j e me suis empresse de me procurer tous Ies renseignements
necessaires afin que Ies officiers roumains puissent, sans perte de temps,
se rendre sur Ies champs de manoeuvres.
J e j oins a cette lettre une aide-memoire contenant toutes ces indica
tions.
Le gouvernement de sa majeste a appris avec la plus vive satisfac
tions la decision que le ministere de la Guerre de Roumanie a prise d'en
voyer quelques officiers de l'armee roumaine pour suivre Ies manoeuvres de
cette annee. 11 regrette de devoir limiter l'invitation pour deux officiers
seulement, car le nombre des missions etrangeres qui assisteront a ces ma
noeuvres etant considerable, il deviendrait difficile de pourvoir aux besoin s
de leur membres si le nombre en etait illimite.
J e prie Votre Excellence de vouloir bien me fairc conaître le plus
tOt possible le nom des officiers roumains qui seront designes pour cette
105
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.
mission, leurs grades et la classe des ordres roumaines dont ils seraient dej a
.
decores.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, Ies assurances de ma plu� haute
considera tion.
L; TORNIELLI

A Son Excellence,
Monsieur le ministre des Affaires etrangeres de Roumanie.
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Problema 81, Chestiuni
privitoare la armată, vol. 18/1880 - 1 926, nepaginat. Original.
�r. 388
urgent

Bucureşti, 22 august 1883

Domnule ministru,
Aflînd că guvernul român are intenţia să trimită în Italia o misiune militară care să asiste
la marile manevre ale armatei regale, m-am grăbit să procur toate informaţiile necesare, astfel
ca ofiţerii români să poată ajunge la cîmpul de manevre fără pierdere de timp.
Anexez la această scrisoare un aide-memoire conţinînd toate aceste indicaţii.
Guvernul maiestăţii sale a luat cunoştinţă cu cea mai vie satisfacţie de hotărîrea luată
de Ministerul de Război al României de a trimite cîţiva ofiţeri ai armatei române pentru a urmări
manevrele din acest an şi regretă că trebuie să limiteze invitaţia doar la doi ofiţeri , întrucît
numărul misiunilor care asistă la aceste manevre fiind destul de mare, ar fi dificil să se satisfacă
nevoile membrilor acestora în cazul în care numărul lor nu ar fi fost limitat.
Rog pe excelenţa voastră să binevoiască să-mi facă cunoscute , cit mai curînd posibil,
numele ofiţerilor români care vor fi desemnaţi pentru această misiune, gradul şi clasa ordinelor
române cu care au fost deja decoraţi.
Primiţi , domnule ministru, asigurarea celei mai înalte consideraţii.
L. TORNIELLI
Excelenţei sale,
domnului ministru al afacerilor străine al României.

67
Bucureşti , 23 [august]/5 septembrie ·1883

România
Ministeriul de Interne
Diviziunea serviciului administrativ
Nr. 16 759

Domnule prefect,
Domnul ministru de rezbel îmi comunică prin adresa nr. 8 370 că, cu
toate intervenţiile făcute către j udeţe pentru cazannarea regimentelor de
dorobanţi şi călăraşi, totuşi pînă astăzi a rămas fără efect, căci dorobanţii
şi călăraşii sunt în cea mai mare suferinţă din cauza lipsei complecte a . lo
cuinţei trupei, conservării muniţiunei, efectelor şi a cazării cailor.
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Cunoaşteţi, domnule prefect, că legea organizărei puterii armate 1 şi a
organizărei comandamentelor 2 pune sarcina j udeţelor a procura sus-ziselor
trupe locuinţele de care vor avea necesitate.
Asemenea cunoaşteţi sacrificiile ce Ministerul de Rezbel a făcut şi
face prin bugetele sale anuale şi prin creditele extraordinare pentru spo
rirea şi perfecţionarea materialului de tot felul, armament şi muniţiuni ; cu
toate acestea, după cum încredinţează colegul meu de la rezbel, nu numai
că suferă trupa, dar şi acel material se degradează din cauza lipsei de local
unde urmează a se conserva.
Î n faţa dar a trebuinţelor ce are armata teritorială pentru buna ca
zarmare a trupelor şi conservării materialului de tot felul şi pentru a înceta
orice reclamaţiuni din partea corpurilor, vă rog, domnule prefect, ca la vii
toarea sesiune ordinară să stăruiţi pe lîngă consiliul j udeţean ca, prin în
ţelegere cu comandanţii regimentelor de dorobanţi şi călăraşi, să prevază în
bugetul j udeţului pe exerciţiul viitor sumele necesarii pentru construcţiuni
de cazarme şi alte locuinţe, conform planurilor tip dej a înaintate dumnea
voastră.
Primiţi, domnule prefect, încredinţarea consideraţiunei mele.
Pentru ministru,

A. MOSCHUNEA

Pentru seful diviziei ,
G. CERNESCU

Domnului prefect de Vîlcea.
Arhivele statitlui Rîmnicu Vîlcea , fond Prefectura judeţului Vi/cea
dosar nr. 85/1883, nepaginat. Original.
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Homânia
�r. telegrafic al depeşei : 83
Data prezintării :
anul 1883, 27, luna august

Berlin
staţie

Staţiunea de transmitere : Temeş
Data sosirii : 27, luna august

Personnel
Son Excellence Monsieur Stourdza, ministre
Affaires etrangeres, Bucarest
Je viens de regler une entrevue entre prince Bismarck et Bratiano.
] ' �spere Ies meilleurs resultats. 11 sera d'abord une le<;on pour opposition
qm verra que nos rapports avec etranger sont plus satisfaisants qu'elle croy
ait. Elle servira ensuite a raffermir nos relations amicales avec Allemagne
1

Vezi „ Monitorul oficial" , nr. 64 din 19/31 martie 1874, p. 4 17 .

2 Vezi „ Monitorul oficial " , n r . 5 9 din 1 1 / 23 iunie 1882, p . 1 459 ş i Documente privind istoria

militară a poporului român , iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 359.

107
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

et a ameliorer nos rapports avec Autriche. Princc Bismarck parlera a mon
sieur Bratiano tres peu de la question Danube a laquelle son altesse n'attache
pas une grande importance. 11 insistera principalement sur l'interet et l'uti
lite de nous rapprocher des cabinets allemands et de marcher sur la meme
ligne qu' eux .
.J e vous al ecrit hier une importante lettre confidentielle.
LITEANO

A rlii1•ele statului Bucureşti, fond Casa Hgală, cosar nr. 19/ 1883,
f. 39.

România
Nr. telegrafic al depeşei : 83
Data prezintării :
anul 1883, 2 7 , luna august

Berlin
staţie

�taţi unea de transmitere : Timiş
Data sosirii : 27, luna august

Personal
Excelenţei sale domnului Sturdza, ministru
al afacerilor străine, Bucr:reşti
Tocmai am aranjat o întrevedere între prinţul Bismarck şi Brătianu. Sper cele mai bune
rezultate. Va fi mai întîi o lecţie pentru opoziţie, care va vedea că raporturile noastre cu străi
nătatea sînt mai satisfăcătoare decît credea ea. Aceasta va servi apoi la întărirea relaţiilor noastre
prieteneşti cu Germania şi la îmbunătăţirea raporturilor noastre cu Austria. Prinţul Bismarck
va vorbi foarte puţin domnului Brătianu despre problema Dunării, căreia alteţca sa nu îi dă o
mare importanţă. El va insista în principal asupra interesului şi utilităţii de a ne apropia de ca
binetele germane şi de a merge pe aceeaşi linie ca ele.
Ieri v-am scris o importantă scrisoare confidenţ ială.
LITEANU

69

Yiena, în 5 septembrie 1883

Dragă Miticus,
Nu t-am scris de mult că nu era nimic alta de ffris dccît acele ce
vei fi afla't mai pe larg de la rege şi de la domnul Brătianu. Precum ţ-am
telegrafiat, întrevederea cu Kalnoky nu a dat nici un rezultat în chestiunea
Dunării, dacă înţelegem prin rezultat o soluţiune definitivă.
Noi nu putem ceda şi lor nu le vine să pără�eaffă aşa deodată tratatul
de la Londra 1. Au hotărît acu să lese chestiunea baltă şi să ne înţelegem
în politica generală. Aceasta cel puţin a fost teza lui Kalnoky faţă de Bră1 Convenţia de la 10 martie 1883, încheiată la Conferinţa marilor puteri de la Londra
din 8 februarie
12 martie 1883, în problema Dunării. Convenţia prevedea : extinderea juris
dicţiei Comisiei europene a Dunării pînă la Brăila, prelungirea pe încă 21 de ani a mandatului
comisiei, intrarea în vigoare a regulamentelor navigaţiei pe Dunărea de jos etc.
-

108
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

tianu . Î n adevăr, dacă este să fie război, acest război va modifica atît de
tare întreaga situaţiune încît chiar de ne-am împăca astăzi în chestiunea
Dunării tot nu am face decît un op provizoriu.
De nu este război alianţa cu puterile centrale nu va persista mai
puţin şi va fi foarte anevoe pentru Kalnoky să cedeze, dar îi va fi tot atît
de imposibil să aplice tratatul faţă cu aliatul ei. Oricum privim lucrurile
putem zice că în momentul de faţă noi avem tot j ocul în rnînă, pentru că
îmi pare cu neputinţă să nu ne înţelegem cu Bisrnarck în chestiunile generale.
Am rugat pe Brătianu dacă cumva va fi vorba nu numai de o alianţă în mod
general, dar de anume stipulaţiuni, să nu meargă pre departe cu revendi
caţiunile naţionale. Să nu ne facem iluziuni, o mărire pre mare a României
nu poate conveni Austriei şi nu va fi primită de Germania [ . . . ]. Dar în fine,
Brătianu e la Gastein 1 şi cred c-a să facă treabă bună.
De o bucată de vreme cercurile politice austriace vorbesc cu un soi
de ostentaţiune de trebile bulgare, astfel încît ar crede cineva că chestiunea
bulgară are să devină cauza ori pretextul viitoarelor complicaţiuni, cum
anume nu ştie nirne, dar este o lozincă de a fi neliniştit de chestiunea bul
gară. Chiar Reuss a eşit din rezerva lui şi spune că Bulgaria este un punct
negru la orizont 2 (a propos de Reuss, de ce te temi că mi să face din el
un duşman ? El va mîrîi în adevăr que je lui tienne tete 3, dar raporturile
noastre sociale devin din ce în ce mai intime şi sper că dacă va să mai
mîrîie de vre trei ori avem să fim cu totul arnici) .
Ca să mă rezum, dragă Miticus, iată cum văd eu lucrurile :
1 - războiul este apropiat şi pe cît mă taie capul inevitabil ;
2- cooperaţiunea noastră le aduce atîte foloase că vor părăsi cu totul
tratatul de la Londra fără să [ . ] 4 astăzi în mod formal de aceasta ;
3
în materie de foloase trebui ca toate revendicaţiunile noastre să
fie strategice, iar nu naţionale.
..

-

Al tău devotat Irate for
P . P. CARP

n·er

5,

Post. Brătianu nu va trece prin Viena decît după cura lui, aşa a
convenit cu Kalnoky a.d. peste cel puţin 20 zile. Dăm voi prin telegraf să
merg pe I O zile acasă unde am lăsat toate baltă.
Post. De cîteva zile sunt conferinţe numeroase între Kalnoky şi am
basadorul turc ; nu a transpirat încă nimic dar cred că chestiunea bulgară,
1

Vezi documentul nr. 73.

2 Se avea în vedere situaţia în care instabilitatea politică din Bulgaria putea să devină

o sursă de tensiuni internaţionale.
3 Pentru că îl înfrunt.
4 Şters în manuscris.
1 Pentru totdeauna.
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candidatura lui Karagheorghevici la postul lui Aleco paşa şi călătoria lui
)fontenegro constitue fondul comunicaţiunilor. Ambasada rusască de aici
pare neliniştită şi Fonton spune „On n'y comprend plus rien" 1 .
P. P. C .
Arhivele statului Bucureşti, fond Casa regală, dosar nr. 1 9 / 1883,
f. 58 - 60. Original.

70
Galatz, le 6 septembre 1883

Consulat de France a Galatz
!\o. 36

Monsieur le Ministre,
Le « Mircea », brick de l'Etat, est arrive dernierement a Kustendje
de retour d'un voyage d'evolutions qui lui a permis de touch.er a Constan
tinople, Sinope, Trebizonde et Odessa. On peut dire que c'est le premier essai
de navigation effective que la marine royale a fait dans la mer Xoire,
essai ayant donne d'excellents resultats. Le <cMircea » est attendu prochaine
ment a Galatz et j e crois necessaire de joindre a cette lettre la photo
graphie des bâtiments de guerre roumains que presentait notre port, il y a
quelques mois.
Le gouvernement apporte toute son attention au perfectionement de
cette arme, laquelle, a un moment donne, saurait rendre des services serieux
dans le Danube. Ainsi, le colonel Dimitresco-Maican, directeur de notre
arsenal, s' est rendu a Londres pour y recevoir deux chaloupes canonnieres et
cet officier superieur est charge egalement d'aller assister a des experiences
de torpilles a Dantzig.
Les manoeuvres ont ici commence. Le colonel Holban, chef du regi
ment des dorobantzi de ce district, se trouve a Focshani et le colonel For
mak concentre sur le plateau de Tziglina les escadrons de calaraschi dont
les principaux depâts sont a Berlad. Les dorobantzi et les calaraschi appar
tiennent a l'armee territoriale. Durant l'exercice ecoule, les operations que la
j eune armee effectuait pres de Galatz, a pareille epoque, avaient reussi en
ce qui regarde la solidite des hommes et la rapidite des mouvements ; seu
lement, les services administratifs avaient laisse beaucoup a desirer, les trou
pes - pendant trois j ours - etant restees exposees a la pluie sans aucun
abri, sans les capotes d'hiver et sans les rations. Ma residence ne renferme
d'habitude, en fait de garnison, que les etats-maj ors de division et de bri
gade, quelques compagnies de ligne, une de dorobantzi, un peloton de calaraschi
et deux cents marins des equipages de la flotte. L'artillerie campe a
1 �u se mai înţelege nimic.
1 10
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Braila (un regiment complet -magnifique corps) et nous n'avons que deux
pieces Krupp servies, et mal servies, par les pompiers, en meme temps, ca
nonniers territoriaux. L'etat-major reconnait la defectuosite de ce dernier
systeme et veut y remedier. Les chevaux de la Landwehr ont une apparence
bien chetive et il faut declarer que Ies cavaliers Ies nourrissent a leurs frais ;
la remonte se fait en Bessarabie principalement, Ies betes sont nerveuses
et fourniraient, a une occasion quelconque, une resistance inappreciable ;
dans ces conditions, je doute neanmoins qu'elles puissent soutenir une longue
campagne.
Le corps d'armee de la Dobroudj a ne participera pas cette annee aux
manoeuvres. On me rapporte que le partage des proprietes donne lieu dans
ce district a des plaintes, plus ou moins justifiees je l'admets, mais que sont
generales en ce sens que Tartares, Bulgares, Roumains meme, tous paraissent
mecontents. Je transmets ces informations sous reserve - n'etant pas
sur Ies lieux pour en verifier l'authenticite. Monsieur Degrand m 'ecrit de
Kustendj e au suj et des Tartares que des emissaires s'cfforcent de faire emi
grer ; d'autre part, le chancelier du consulat de Russie a Toultcha m 'assure
que Ies ordres de son gouvernement prescrivent de s'opposer a ce qu'un
individu emigre en Crimee lorsqu'il ne j ustifie d'aucun moyen d'existence ;
quant a la protection des Russes appartenant a des sectes non autorisees,
elle devrait etre purement officieuse.
D'apres Ies informations que j 'ai ete a meme de completer sur place,
Ies gouvernements austro-hongrois et russe auraient exerce - dans la ques
tion des quarantaines - une pression sur la Roumanie : celle-ci aurait ete
avisee que, si elle ne prenait pas des mesures contre Ies provenances de l a
Turquie d'Asie, ou I 'epidemie s'etait declaree, on appliquerait a ses frontieres
Ies prescriptions sanitaires Ies plus severes. J 'apprends aussi que les Rus
ses, ayant ferme ses ports aux expeditions de Turquie, voient avec peine
Ies voyageurs et Ies marchandises suivre de preference la voie du Danube ;
dans tous les cas, le cabinet de Bucarest s'etait d'abord trompe en frappant
les provenances des ports ottomans d'Europe et il n'a pas tarde a rapporter
la mesure.
Veuillez agreer l'hommage du profond respect avec lequel j 'ai l'honneur
d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le tres humble et tres
obeissant serviteur.
G. WIET

P.S. Monsieur le chancelier du consulat me remet a !'instant la liste
des bateaux de guerre de la Roumanie, liste que j 'annexe ci-joint.
Son Excellence,
Monsieur Challemel-Lacour, ministre des Affaires etrangeres, Paris. Direction des affaires poli
tiques. Sous-dircction du M idi.
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Consulat de France a Galatz

Annexe No. 2 a la lettre du 6 septembre 1883,
No. 36, a la Direction des affaires politiques

Liste
des bâtiments de guerre de la
marine roumaine en 1883
„Alexandru cel Mare" 1
corvette a vapeurs
„Mircea" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brick-idem
„Alexandru cel Bun" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . canonniere-idem
Roumania" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem
„Fulger" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem
„ Ra �ova" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � haloupe-idem
„ Smardan "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem
„Opanez" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem
„ Schoimul" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . torpilleur
„Vultur" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem
Trois canots a vapeur : police du Danube
. • • . . . . . .

• • • . • • • . .

„

N.B. On attend, en outre, prochainernent deux chaloupes cornrnandees
a Londres.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa , rcla 63, ml. 1 , f. 280 285 (Ministere des Affaires itrangires - Paris, A rchives diploma
tiques, C. P. C. Roumanie, Galatz, 1·0/. 1 , f. 280 - 285 ).

<:onsulatul Franţei la Galaţi
Nr. J6

Galaţi, 6 septembrie 1883

Domnule ministru,
„Mircea" , bric al statului, a sosit de curînd la <;:onstanţa, întorcîndu-se dintr-o călătorie
probă care i-a permis să aj ungă la Constantinopol, Sinope, Trebizonda şi Odesa. Se poate
spune că aceasta este prima încercare de navigaţie efectivă pe care marina română a făcut-o
pe Marea Neagră, încercare care a dat rezultate excelente. În curînd „Mircea" este aşteptat la
Galaţi şi consider că este necesar să adaug la această scrisoare fotografia navelor de război ro
mâneşti, care se aflau în portul de aici acum cîteva luni.
Guvernul acordă întreaga sa atenţie perfecţionării acestei arme care, la un moment dat,
.ar putea să aducă servicii serioase pe Dunăre. Astfel, colonelul Dimitrescu-Maican , directorul
arsenalului de aici s-a dus la Londra pentru a recepţiona acolo două şalupe canoniere ; acest ofiţer
superior a mai fost însărcinat să meargă să asiste la experienţele cu torpile de la Dantzig.
Aici au început manevrele. Colonelul Holban , comandantul regimentului de dorobanţi
din acest judeţ, se află la Focşani, iar colonelul Formac concentrează pe platoul de la Ţiglina
·escadroanele de călăraşi, can_ţonamentul acestora fiind la Bîrlad . Dorobanţii şi călăra�ii fac
parte din armata teritorială . I n timpul exerciţiului trecut, operaţiile pe care tînăra armată le-a
·efectuat în apropiere de Galaţi într-o perioadă asemănătoare au reuşit în ceea ce priveşte rezis
tenţa oamenilor şi rapiditatea mişcărilor ; numai serviciul administrativ a lăsat mult de dorit,
ţrupele fiind expuse timp de trei zile ploii, fără nici un adăpost, fără mantale de iarnă şi fără raţii.
I n mod obişnuit reşedinţa mea nu are drept garnizoană decît statele majore de divizie şi brigadă,
<:îteva companii de linie, una de dorobanţi, un pluton de călăraşi şi două sute de marinari din
echipajele flotei. Artileria se află cantonată la Brăila (un regiment complet - un corp magni
fic ) , iar aici nu există decît două piese Krupp, servite , dar rău, de pompierii care în acelaşi timp
:sînt şi tunari teritoriali. Statul major recunoaşte lipsurile acestui ultim sistem şi intenţionează
-Oe

1

Greşit trecut în listă ; este vorba de nava „Ştefan cel Mare" .
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să-l remedieze. Caii armatei teritoriale au o înfăţişare destul de jalnică şi trebuie spus că sînt
hrăniţi pc socoteala călăreţilor. Achiziţionările de cai se fac în principal în Basarabia ; animalele
sînt nervoase şi nu se poate aprecia cit de rezistente vor fi într-o anumită împrejurare ; în aces
te condiţii mă îndoiesc totuşi că ele ar putea să susţină o campanie lungă.
Corpul de armată din Dobrogea nu va participa anul acesta la manevre. Mi se raportează
că împărţirea proprietăţilor în acest j udeţ provoacă plîngeri mai mult sau mai puţin j ustificate.
o admit, dar care sînt generale în sensul că toţi, tătari, bulgari şi chiar români par nemulţumiţi.
Transmit aceste informaţii sub rezerva de a nu fi fost la faţa locului pentru a le putea verifica.
autenticitatea. Domnul Degrand îmi scrie din Constanţa cu privire la tătari că emisarii încearcă
să-i facă să emigreze ; pe de altă parte, cancelarul consulatului Husiei la Tulcea mă asigură că
ordinele guvernului său recomandă opoziţie la emigrarea oricărui individ în Crimeea în cazul
în care nu j ustifică vreun mijloc de existenţă ; în ce priveşte protecţia ruşilor aparţinînd unor
secte neautorizate , ea ar trebui să fie numai oficioasă.
Conform informaţiilor pe care le-am putut completa la faţa locului, guvernul austro
ungar şi cel rus exercită - în problema carantinelor - o presiune asupra României ; aceasta
a fost anunţată că, în cazul în care nu va lua măsuri în privinţa mărfurilor provenite din Turcia
asiatică, unde s-a declarat epidemia, ele vor aplica la frontierele lor prescripţiile sanitare cele
mai se·,ere. Am aflat, de asemenea, că ruşii , închizîndu-şi porturile pentru exporturile din Turcia.
privesc cu îngrijorare călătorii şi mărfurile care urmează de preferinţă calea Dunării ; în orice
caz, cabinetul din Bucureşti s-a înşelat la început, luînd măsuri împotriva mărfurilor provenite
din porturile otomane ale Europei şi n-a întîrziat să le anuleze.
Primiţi, domnule ministru, omagiul profundului respect c u cart' am onoarea a fi, al exce
lenţei •wastre, prea umil �i prea plecat servitor.
G. W I ET
P. S. Domnul cancelar al consulatului îmi înaintează în acest moment lista navelor de·
război ale Homâniei, listă pe care o anexez.
Excelenţei sale,
domnului Challemel-Lacour, ministru al afacerilor străine , Paris. Direcţia afacerilor politice_
Subdirecţia sudului.
Consulatul Franţei la Galaţi

Anexa nr. 2 la scrisoarea nr. 36, din 6 septembrie 1883.
către Direcţia afacerilor politice.

Lista navelor de război ale
marinei române în 1883
„Alexandru cel Mare" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Mircea" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Alexandru cel Bun" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ H omânia"
............................
„Fulgerul" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ Hahova"
„ Smîrdan"
„Opanez"
„Şoimul"
„ Vulturul"
Trei bărci cu aburi : poliţia Dunării

corvetă cu aburi
bric - idem
canonieră - idem
idem
idem
şalupă - idem
idem
idem
torpilor
idem

N. B. Î n plus, se aşteaptă în curînd două şalupe comandate la Londra.
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71
.Ministere de la Guerrc
3 · Direction artilkrie
-et eq ui pages mili taires
2e Bureau-Materiel

Paris, le

6

septembre 1883

Monsieur le Ministre plenipotentiaire,
J ' ai l'honneur de vous informer que sur la demande que vous avez
bien voulu m'adresser, j 'autorise monsieur le colonel Tell, de l'armee rou
maine, a visiter l' Atelier de construction de l'artillerie, a Tarbes.
Cet officier superieur devra se presenter a monsieur le directeur de
l'etablissement precite, qui est invite par depeche de ce j our, a lui procurer
toutes facilites pour la visite de cet atelier.
J e vous serai oblige de notifier cette autorisation a monsieur le colonel
Tell.
Agreez, Monsieur le Ministre plenipotentiaire, l'assurance de ma haute
considerat ion.
Pour le ministre et par son ordre,
Le general directeur,
[Indescifrabil J
Le ministrc de la Guerre a
Monsieur Pherekyde, ministre plenipotentiaire de sa majeste le roi de Roumanie .5, rue de Pen
thievre , Paris.
.

A. rhfra Jifinisterului Afacerilor Externe, fond Paris, Militare-diverse
pachd nr. 524/ 1882 - 1884, nepaginat. Original.

Paris, 6 septembrie 1883

Ministerul de Hăzboi
Direcţia a 3-a artilerie
şi echipaje militare
Biroul 2
Materiale
-

Domnule ministru plenipotenţiar,
Am onoarea de a ·1ă informa că, la cererea pe care aţi binevoit să mi-o adresaţi, aprob
ca domnul colonel Teii, din armata română, să viziteze Atelierul de construcţii de artilerie de
la Tarhes.
Acest ofiţer superior va trebui să se prezinte domnului director al stabilimentului citat
mai sus , care , printr-o telegramă ce i-a fost trimisă astăzi, este invitat să-i ofere toate înlesnirile
pentru vizitarea acestui atelier.
V-aş rămîne obligat dacă l-aţi înştiinţa pe domnul colonel Teii despre această autori.zaţie.
Primiţi , domnule ministru plenipotenţiar, asigurarea înaltei mele consideraţii .
Pentru ministru şi din ordinul său,
Director general,
[Indescifrabil J
Ministrul de război către
domnul Pherekyde, ministru plenipotenţiar al
Penthievre nr . .5, Paris.

maiestăţii sale

regele
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României.

Strada

72
!'.larele stat major al armatei
Comandamentul Corpului 2 armată
Confidenţial

Ordin gennal
relativ la manevrele corpului 2 de armată
Pentru executarea manevrelor corpului de armată pre5criu următoarei�
dispoziţiuni :
Constituirea trupelor
Manevrele din toamna acestui an se vor face în intervalul de la 7 oc
tombre pînă la 1 8 octombre şi vor lua parte toate trupele ce constituie corpul
de armată cu efectivele prevăzute în ordinele date, precum şi toate servi
ciurile sale auxiliare.
3-a Divizie

2-lea batalion de vînători
3-lea regiment de linie
5-lea regiment de dorobanţi
(Vlaşca)
20-lea regiment de dorobanţi
(Teleorman)
2 1-lea regiment de dorobanţi
(Ilfov)
23-lea regiment de dorobanţi
(Ialomiţa)

I nfanterie

Cavalerie

Artilerie

Geniu

'l-a Di·tizie

{

3-lea regiment de călăraşi

1

Infanterie

Cavalerie

10-lea regiment de călăraşi

3 baterii din Regimentul 2 arti{ lerie

4-lea batalion <le vînători
8-lea regiment de linie
6-lea regiment de dorobanţii
(Bucureşti)
7-lea regiment de dorobanţi
(Prahova)
22 -lea regiment de dorobanţi
(Dîmboviţa)
30-lea regiment de dorobanţi
(Muşcel)

Artilerie

1 companie de geniu (săpători
mineri) şi secţia telegrafică
1 secţie de ambulanţă
Tren

Geniu

{ 4-lea
1 regiment de roşiori
regiment de călăraşi

I
I

3 baterii din �egimentul 6 arti
lerie
1 baterie călăreaţă din Regimentul 5 artilerie
1 companie geniu (săpători mi
neri) şi secţia telegrafică
1 secţie ambulanţă
Tren

Regimentul de geniu, afară de cele două companii de săpători mineri
detaşate cîte una la fiecare divizie, va mai da pe timpul manevrelor un ser
viciu de telegrafie, pentru instalarea a două staţii telegrafice de cîmp, ata
şîndu-se cîte un biurou la fiecare divizie.
Escadronul de tren va face serviciurile după ordinele ce a primit.
Fiecare corp de trupă va face cunoscut diviziei cu care ia parte la ma
nevre efectivul corpului în ofiţeri, trupă şi cai, spre a se cunoaşte din vreme
şi de către intendenţa divizionară.
1 15
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Trupele adăugate extraordinar pentru manevre pe lîngă diviziile 3 şi
vor primi la timp ordine speciale de la corpul de armată despre ziua de
dnd urmează a se pune la ordinele comandanţilor de divizii.
Un pluton din escadronul de j andarmi, sub comanda unui ofiţer, va forma
-escorta maiestăţii sale regelui.
Manevrele ce sunt a se executa de către corpul de armată şi sub ordi
nele şi direcţiunea comandantului corpului de armată coprinde : marşul şi
-ocuparea Cîmpinei cu trupele Diviziei a 4-a ; lupta de la Cîmpina ; marşul
Diviziei a 3-a de la Bucureşti spre Băicoi ; lupta între Divizia a 3-a şi 4-a.
Ideea generalf1 pe care se bazează aceste manevre este aceea care a fost
transmisă prin ordine speciale comandanţilor celor doui'1 diYizii .

-4

Mişcarea şi marşul trupe lor
Toate trupele se pun în mişcare pe aceeaşi zi după un ordin al corpului

<ic armată : acelea din Divizia a 3-a, adunate la Cotroceni, spre a înainta

spre poziţiile de la Băicoi ; iar acelea ale DiYiziei a 4-a spre a se concentra
direct la Cîmpina, unde sosesc pe rînd şi ocupf1 poziţiile determinate.
Etapele Diviziei a 3-a de la Bucureşti �pre Băicoi sunt : I zi la Săftica
- Petreşti ; a 2-a zi la Potigraf ; a 3-a zi la Ploieşti ; a 4-a zi la Băicoi.
Regimentele de dorobanţi Ialomiţa, Vlaşca şi Teleorman �i Regimentul
1 0 călăraşi primesc ordine speciale de la corpul de armată spre a se pune
în marş pentru a se întruni la Divizia a 3-a la Bucureşti (Cotroceni) .
Etapele acestor regimente sunt :
5-lea regiment dorobanţi (Vlaşca- Giurgiu) - I zi la Dciţa ; a 2-a zi la
Gtlugăreni ; a 3-a zi la Dărăşti ; a 4-a zi la Bucureşti (Cotroceni) ;
20-lca regimmt dorobanţi (Teleorman-Turnu Măgurele) - I zi la Lisa ;
a 2-a zi la Alexandria ; a 3-a zi la Drăgăneşti ; a 4-a zi repaus în Drăgăneşti ;
.a 5-a zi la Letca �ouă ; a 6-a zi la Mihăileşti ; a 7-a zi la Bucureşti (Cotroceni) .
23-lea regiment dorobanţi ( Ialomiţa-Călăraşi)
I zi la Ifasa ; a 2-a zi
la :\lonastire ; a 3-a zi la Ulmeni ; a 4-a zi la Budeşti ; a 5-a zi la Lămoteşti ;
.a 6-a zi la Bucureşti (Cotroceni) ;
10-lea regiment de călăraşi (Giurgiu)
I zi la Călugăreni ; a 2-a zi la
Bucureşti (Cotroceni) .
Etapele trupelor din Divizia 4-a, spre a se concentra direct la Cîmpina,
sunt :
4-lea batalion vînâtori (3 companii)
I zi de la Sinaia la Cîmpina ;
8-lea regiment de linie - I zi de la Bucureşti la Cîmpina cu calea ferată ;
6-lea regiment dorobanţi, aflîndu-se la Ploieşti- I zi la Două Cîrciumi ;
a 2-a zi la Cîmpina ;
7-lea regiment dorobanţi (Prahova-Ploieşti)
I zi la Două Cîrciumi ;
a 2-a zi la Cîmpina ;
22-lea regiment dorobanţi (Dîmboviţa-Tîrgovişte) , - 1 zi la �erbăneşti ;
a 2-a zi la Valea Lungă ; a 3-a zi la Cîmpina. Drumul între Valea Lungă şi
Cîmpina se face prin Puturoasa, cînd este timpul bun, şi prin Edera dnd
e ste rău ;
-

-

-

-
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1 zi la Văleni ; a 2-a_
zi la Pietrari ; a 3-a zi la Şerbăneşti ; a 4-a zi la Valea Lungă ; a 5-a zi la Cîmpina ;
1 -ul regiment de roşiori (Băicoi)
1 zi la Cîmpina ;
4-lea regiment călăraşi (Ploieşti)
1 zi la Două Cîrciumi ; a 2-a zi la
Bănesti ;
6-lea regiment artilerie (3 baterii) , bateria aflată la Bucureşti
1 zi la
Cîmpina cu calea ferată. Celelalte două baterii aflîndu-se în Ploieşti
1 Zl
la Două Cîrciumi ; a 2-a zi la Cîmpina ;
5-lea regiment artilerie, bateria călăreaţă din Tîrgovişte
1 zi la Măr-·
gineni ; a 2-a zi la Fili peşti ; a 3-a zi la Cîmpina ;
compania de geniu din Bucureşti
1 zi la Cîmpina cu caka ferată ;
Secţia de ambulanţă (aflîndu-se la Ploieşti)
1 zi la Două Cîrciurni ;
a 2-a zi la Cîmpina.
Marşul trupelor fiind astfel fixat, Divizia 3-a se va afla în a 4-a zi de
la punerea ei în marş pe poziţiile ce trebuie să ocupe la Băicoi.
Această divizie sosită aici telegrafiază îndată despre aceasta corpului
de armată la Cîmpina şi aşteaptă ordine.
Divizia 4-a, tot în a 4-a zi de la punerea lor în mişcare, se vor afla toate
concentrate şi ocupînd diferitele poziţii de la Cîmpina.
Aceste trupe sosesc la Cîmpina, în acele 4 zile, în ordinea următoare :
30-lea regiment dorobanţi (Muşcel-Cîmpulung)

-

-

-

-

-

-

-

-

.
zr

A 2-a zi

A 3-a zi

J1

4-le'.1 batalion vînători (3 companii) din
Sma1a
8-lea regiment de linie
companie geniu şi� secţie telegrafie
baterie din Rl·gimentul 6 artilerie
regiment de roşiori din Băicoi

1 11

lJ
{1

6-lea regiment de dorobanţi
7-lea regiment de dorobanţi
4-lea regiment de călăraşi
2 baterii din 6-lea regiment de artilerie
Secţia ambulanţă
22-lea regiment dorobanţi (Dîmboviţa)
baterie călăreaţă d i n Regimentul 5
artilerie

_.\ 4 a zi { 30-lea regiment dorobanţi (Muşcel)

l

J
l
J
}

Din Bucureşti
cu calea ferată

Din Ploieşti

Din Tîrgovişte

} Din Cîmpulung

Regimentele 6 şi 7 dorobanţi, Regimentul 4 călăraşi, cele două baterii
din Regimentul 6 artilerie şi Secţia de ambulanţă vor pleca din Ploieşti.
constituind o singură coloană şi sub ordinele ofiţerului celui mai mare în grad
din trupele de infanterie.
Regimentul 8 linie, compania de geniu şi bateria din Regimentul fi
vor primi direct de la corpul de armată ordine pentru plecarea lor din Bucu
reşti la Cîmpina.
Regimentul 6 dorobanţi şi două baterii din Regimentul 6 artilerie şi
ambulanţa, care aparţine Diviziei a 4-a, vor primi la timp ordine de la corpul
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de armată pentru plecarea lor la Ploieşti, făcînd trei etape : 1 zi la Săftica ;
a 2-a zi la Potigraful şi a 3-a zi la Ploieşti.
Cartierul Diviziei a 4-a se va afla la Cîmpina în dimineaţa zilei întîia
a punerii trupelor în marş.
Cartierul general al corpului de armată se va afla la Cîmpina în seara
zilei întîia a punerii trupelor în marş.
Marşurile ce diferitele trupe sunt a face după etapele aci fixate, atît
acelea ale Diviziei a 4-a spre a se concentra la Cîmpina, cît şi ale Diviziei a
3-a spre a se concentra la divizie în Bucureşti, vor fi recunoscute mai dinainte
de către un ofiţer însărcinat de regiment, astfel că drumul ce are să străbată
fiecare regiment să fie bine studiat şi cunoscut în toate amănuntele sale.
Se va nota totdauna ora plecărei de la staţie şi aceea a sosirii, precum şi di
feritele observaţiuni ce ar trebui de făcut în privinţa drumului.
Marşul Diviziei a 3-a de la Bucureşti spre Băicoi va fi recunoscut
de către serviciul de stat major al diviziei.

Muniţiuni şi material
Efectele de mare echipament se vor lua în această concentrare de către
trupele permanente şi teritoriale. Efectele de îmbrăcăminte vor fi acelea
din garnitura de serviciu, complectîndu-se în caz de lipsă cu acelea de rez
bel.
Ţinuta trupei şi a ofiţerilor este aceea de campanie.
Lopeţile Lineman se vor lua în proporţie de 50 la sută din efectiv.
Corpurile vor avea corturile individuale şi ofiţereşti, iar păturile individuale vor fi lăsate la stat majorul corpului.
Toate cartuşele de rezbel vor rămînea în magaziile corpului. Fiecare
om va purta asupra-şi 1 00 cartuşe de exerciţiu, aşezate în cele două giuberne,
iar restul în raniţă.
Pentru trupele de cavalerie se vor distribui cîte 60 cartuşe de exerciţiu,
de fiecare om, iar pentru bateriile de artilerie se vor da cîte I 00 cartuşe de
tun. Cartuşele de exerciţiu de care ar mai fi trebuinţă se vor transporta prin
îngrij irea parcului de artilerie.
Recomand ca fiecare om să aibă cîte două perechi cisme.
Trăsuri
La cartierul general al corpului de armată se vor da două furgoane
şi o trăsură cu cai pentru transportul cancelariei, al bagajelor ofiţerilor şi al
materialului cartierului general. Tot pentru aceste trebuinţe se acordă, pentru
fiecare cartier al diviziei, cîte trei căruţe luate cu chirie.
Pentru regimentele de infanterie de linie şi batalionele de vînători
se vor da de la Arsenal cîte trei furgoane de regiment şi două de batalion,
pentru bagajele ofiţerilor şi popotă.
Caii trebuincioşi la aceste furgoane se vor lua cu chirie. Afară de aceste
furgoane, se mai acordă la acele trupe pentru un regiment 1 0 trăsuri cu chi
rie trase cu boi sau cai, din care : 1 pentru infirmerie, 1 pentru cancelarie
şi ofiţerul de aprovizionare, 8 pentru transportul hranei ; iar pentru un batalion
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de vînători 6 trăsuri din care : 1 pentru infirmerie, 1 pentru ofiţerul de apro
vizionare şi 4 pentru hrană .
Tot pentru aceste transporturi se acordă : pentru fiecare regiment de
d orobanţi 1 2 trăsuri, iar pentru cele de călăraşi, 1 6 ; pentru Regimentul
1 de roşiori, 8 ; pentru fiecare baterie şi companie de geniu 2, iar pentru fie
care ambulanţă divizionară 4 trăsuri.
Toate aceste trăsuri vor fi închiriate prin îngrijirea fiecărui corp de
trupă şi de preferinţă pe tot timpul celor 1 2 zile de manevră.
Toate trăsurile cari formează trenul regimentar vor fi sub direcţia
ofiţerului de aprovizionare.
Alcătuirea convoiului administrativ de hrană pentru fiecare divizie
va face obiectul unui ordin special.
Serviciul sanitar
Material şi personal
Acest serv1cm se compune din două secţiuni de ambulanţă, ataşate
cite una la fiecare divizie, precum şi din două spitale de etape stabilite la
Ploieşti şi Cîmpina.
Fiecare secţiune de ambulanţă se compune din : 3 trăsuri pentru trans
portul bolnavilor, sistem Dietrich ; 1 furgon de ambulanţă cu material de
pansament ; 1 trăsură de bucătărie cu uneltele necesarii ; 1 saca ; 1 trăsură
<le farmacie cu material farmaceutic ; 2 farmacii portative cu rezervă de
medicamete ; 60 targe Percy ; 60 pachete cu efecte de spital ; 4 corturi de
ambulanţă.
A'este secţiuni de ambulanţă are cite un medic şef şi personalul re
glementar medical şi de farmacie.
Afară de acestea, un administrator clasa I I I şi 50 oameni trupă sanitară.
Ospitalele de etapă au ca material 50 pachete cu efecte spitaliceşti ;
SO tărgi Percy, ce vor servi ca paturi ; materialul de pansamente ; S corturi
de ambulanţă şi instrumentele necesarii ; 1 farmacie regimentară.
Personal : 1 medic şef, I farmacist şi 9 oameni sanitari.
Corpurile din armata permanentă iau ca material de ambulanţă :
pereche de cantine ; 1 pereche de sacoşuri ; genţelc sanitarilor ; tărgile şi
1 farmacie portativă ; iar farmaciile regimentare nu se vor lua în manevre.
Regimentele teritoriale : panerele ; 1 pereche sacoşuri ; tărgile şi 1 far
macie portativă.
Locurile pe care au să se aşeze la Cîmpina şi Ploieşti spitalele de etapă
se vor alege şi fixa de către medicul şef al corpului de armată.
•

Evacuarea bolnavilor
Bolnavii uşor care pot urma trupa se vor trata pe la corpuri ; cei mai
gravi, însă transportabili, se vor evacua prin îngrijirea medicilor respectivi,
cu ambulanţa divizionară, la ospitalele de etape din Ploieşti şi Cîmpina,
de unde cei mai gravi, dar transportabili, vor fi evacuaţi la Ospitalul centra�
din Bucureşti cu vagoanele sanitare, care vor staţiona în gările Ploieşti ş1
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Cîmpina. Acei din bolnavii gravi cari nu �e pot nici transporta în Bucureşti,
nici trata în ospitalele de etapă, se vor trimite în cura ospitalelor civile din
localitate. Bolnavii ce se vor evacua cu calea ferată la Ospitalul central
din Bucureşti vor fi însoţiţi de un medic stagiar (de batalion clasa II) şi
de un soldat sanitar, avînd în geantă medicamentele cele mai indispensabile
pentru timpul parcursului.
Alocaţii

Trupele în marş spre locul de manevră, precum şi la întoarcere, după
terminarea lor, se hrănesc singure cu alocaţiile ce au astăzi.
Din a doua zi a sosirei fiecărui corp de trupă din Divizia 4-a la Cîmpina
şi din a doua zi a sosirei Diviziei a 3-a la Băicoi şi pînă la 1 8 octombre
inclusiv, trupele se hrănesc de către intendenţa fiecărei divizii, adică : hrana
trupei, furajul cailor, lemne pentru fiertul hranei şi focuri de bivuac, precum
şi paie de aşternut. Pentru aceasta se va avea în vedere, de către fiecare
intendenţă divizionară, stabilirea de depouri la Cîmpina şi Băicoi, precum
şi în locurile ce se vor determina în urmă între Băicoi şi Ploieşti.
Hrana uscată va fi aprovizionată pentru 4 zile, cunoscînd că pesmeţii
se vor lua de la Manutanţa armatei.
Un ordin special va prescri în detail regulile acestei aprovizionări
precum şi personalul cu care are să se ajute fiecare intendenţă divizionară.
Acestea fiind dispoziţiile generale relative la manevrele din acest an,
le pun în vedere tuturor comandanţilor de corpuri de trupă şi şefilor de ser
vicii spre a lua fiecare, în ceea ce-i priveşte, măsurile trebuincioase pentru
executarea lor întocmai şi la timpul fixat.
Domnii generali comandanţi ai diviziilor sunt asemenea însărcinaţi cu
observarea şi executarea celor de faţă.
Comandantul Corpului 2 de armată,
General de divizie CERNAT
Şef de stat major,
Colonel A. BU DIŞTEANU
N r . 27

1883 , septembre 7, Bucureşti
A rhivele statului Bucureşti, fond 11finisterul de Război, Marele stat
major, dosar nr. 5/1883, j. 7 - 8. Original.

73
Septembrie 7, stil nou, 1883, Gastein

Scumpe amice şi coleg,
Cum ţi-am depeşat, amîndoi cancelarii au pledat cauza păcii ; comitele
Kalnoky pe scurt, fiindcă la întoarcere are să trateze cu noi, iar principele 1 ,
pe larg şi cu argumente foarte tari, a căutat să mă convingă că este în interesul
1

Otto von Bismarck, cancelarul Germaniei.
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mai cu o5ebire al României să nu zgîndărim răzbelul, ci să a5igurăm pacea
şi astfel să facem parte din liga păcii, ai cărei ce � dintîi asociaţi au fost Ger
mania şi Austria şi în urmă a venit şi Italia 1. In chestiunea Dunării, care
numai a atins-o, mi-a pledat cauza Austriei cu cuvinte şi cu teorii care se
simtiau de întretinerea a dînsului cu comitele Kalnokv,
- care erea foarte
pro�spătă, pre dnd cu noi nu vorbise de demult.
Să vedem ce mi-o mai zice astăzi, cu care am iar o întrevedere la I
oră dup[1-amiazi. :\umai după această întrevedere io voi sfîrşi această epis
tolă.
Am avut al doilea audienţă ; aceasta a fost numai de una oră, căci
cea de eri fiind foarte lungă n-a putut să doarmă toată noaptea, lucru care
l-a încredinţat, zice prinţul, că nu este încă în măsură să trateze lucruri _ se
rioase ; mi-a repetat iar în termeni mai precişi că această pace însă ca s-asigureze
îi trebuc o ligă pentru defensia ei şi ne întreabă dacă voim şi noi să facem
parte.
Cum vezi, nu este grabă, de aceea, cu învoirea şi a lor mei, zic să-mi
termin cura. Să ne auzim de bine şi să ne vedem [ . . ] 2, doamnei Sturdza
humagiurile mele.
.

I . C. BH.AT I ..\XL"

�u numai că domnul Beldiman mi-a fost de mare folos, dar mi-a servit
d-a-1 cunoaşte mai bine şi de a-l iubi mai mult.
A rhii•elc stat ului B11curesti,
fond Casa rigală, dosar nr. 19/ 18836
'
f. 71 - 72. Original.
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1883, 5eptembrie , I

România
Direcţia Arsenalului armatt>i
Nr. 3 229

Domnule ministru,
Î n proiectul general pentru mărirea Arsenalului fiind stabilit a se con,
strui - separat şi afară din raza Arsenalului - cazarme şi localuri, cu depen
dinţele lor necesare trupei, şcoalei şi maiştrilor civili ai Arsenalului, am
onoare a prezenta alăturatul program de clădirile ce sunt strict necesare
şi indispensabile.
Asemenea, cu onoare, supun la cunoştinţa domniei voastre că cu ocazia
dărîmăturilor făcute în anul acesta în Arsenal - nivelarea platoului interior
1 Tratatul dt> alianţă din 20 mai 1882 dintre Germania, Austro-Ungaria şi Italia prin
care s-a constituit Tripla Alianţă.
2 �ters în manuscris.

121
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

şi construirea magaziilor şi atelierelor noi - localurile destinate trupei magazii, bucătării etc. - s-au redus cu totul, astfel că trupa este aproape
necazarmată.
Pentru care vă rog, domnule ministru, să binevoiţi a da ordin să se
pregătească din vreme toate planurile clădirilor după program, ca lucrarea
să se poată începe şi continua pînă la finele anului viitor, în luna aprilie.
Direcţia Arsenalului crede că, pentru a se obţine construirea mai repede
a acestor clădiri, mijlocul cel mai sigur este de a se executa în regie - pregă
tindu-se planurile, materialele şi tot ce este necesar pentru o astfel de construc
ţie - astfel lucrarea se va putea începe în luna aprilie şi termina în luna
octombrie 1 884. Pe cînd cu sistemul întrebuinţat anul acesta se vede că
urmînd cum s-au urmat de societatea de construcţiune, sub direcţia serviciului
de geniu, cu cele ce s-au făcut pînă acum, le trebuie încă 5-6 ani spre a termina
construcţiile Arsenalului ; în acest timp nici nu se va putea lucra cum trebuie
şi după un sistem convenabil şi trupa, elevii şi maiştrii civili, din punctul
de vedere al locuinţei, ar fi mai mult obosiţi, fără a se putea repauza de mun
ca zilei în locuinţe convenabile şi igienice.
Astfel că s-ar urma încă 6 ani în aceeaşi dezordine de lucru fără sistem
ş1 cu oameni obosiţi de corvezi, mutări etc . . .
Directorele Arsenalului,
Locotenent-colonel CR ĂTUNE SCU
[Rezoluţie : _:

Şef ul secţiei ,
:mHAILESCl'

Se va pune în vedere statului major de geniu pentru dresarea planu
rilor şi devizelor relative, care se va înainta din vreme ministerului spre a
se publica licitaţiunea şi a se putea începe lucrarea în primăvara anului viitor.
Tot asemenea se va cere şi pentru atelierele ce sunt a se mai construi,
conform planului general al Arsenalului întocmit de comisiune.
Pentru ministru,
A. BERINDEI
Domniei sale,
domnului ministru de rezbel.
A rhivele statului Bucureşti. fond Ministerul de Război, Direcţia geniu,
dosar nr. 8/1884, f. 1 . Original.
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Reichskriegsministerium
Pracsidiale , No. i 850

Der kaiserliche konigliche Chef des Generalstabes hat anher berich
tet dass confidentielle N achrichten aus Bukarest auf das Bestreben der
rumănischen Kriegsverwaltung hindeuten, den Stand an Reitpferden in ganz
ausserordentlichen Masse durch Ankăufe in Russland zu erhohen.
122
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Im J ahre 1 882 gingen, vom F ebruar bis August, 4 Commissionen ab,
um mehr als 8 OOO Pferde einzukaufen ; <loch wurden nur 900 nach Rurnă
nien geschafft.
Im Juni 1 883 gingen abetmals 4 Commissionen j edoch gleichzeitig
ah, von welchen eine allein im August 1 OOO Pferde in der Gegend von Pol
tawa angekauft haben soll, die schon nach Rumănien abgesendet wurden.
Ende October beabsichtigt man diese Einkăufe zu beenden.
Der j ăhrliche Bedarf an Pferden besseren Schlages betrăgt circa 3 OOO
Stiick. Da nun, nach cler im Zuge befindlichen Pferde-Conscription in Ru
mănien, daselbst gerechnet wird, auch im Lande eine nicht geringe Zahl von
Pferden aufzubringen so muss die Absicht, so bedeutende Pferde-Mengen
ins Land zu schaffen um so mehr auffallen, als sich diese geplanten Massre
geln weder aus cler Hohe des normirten Kriegsstandes allein noch aus dem
gegenwărtigen Stande cler Armee-Reformen erklăren lassen.
Da eine aufmerksame Beobachtung der Ausfiihrung cler erwăhnten
Pfer. de-Ankăufe sehr wiinschenswert ist, so erlaubt sich clas Reichs-Kriegs
Minlsterium die Bitte auszusprechen, es wolle dem kaiserlichen und koni
glichen �Iinisterium des Ăussem gefăllig sein, die politischen Vertretungen
in Bukarest, Odessa und Kiew beauftragen zu wollen, so eingehend als mo
glich, bis zum Schlusse dieses J ahres iiber die Hche, eventuell den Zweck
der erwăhnten Pferdekăufe zu berichten.
In \'ertretung des Reichs-Kriegs-Ministers,
Feldmarschall {I ndescifrabilj
Wien , am

2 1.

September 1883

An das kaiserlichen und ki:iniglichen Ministerium des .:\ ussern.
Arhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 1 1 6 , c. 853-85i
(Haus-Hof und
Staatsarchfr- Wien ,
Informationsbureauaktw,
l\arton 1 7i ) .

Ministerul Imperial de Război
Prezidenţial, nr. 4 850
Şeful Marelui stat major cezaro-crăiesc ne-a comunicat că informaţii confidenţiale pri
mite din Bucureşti indică străduinţa administraţiei militare române de a îmbunătăţi în mod
radical situaţia cailor cavaleriei prin achiziţii din Rusia.
Î n anul 1882, în perioada februarie-august, au fost acolo 4 comisii ca să cumpere un
număr de peste 8 OOO de cai ; în România au ajuns însă numai 900.
Î n iunie 188] au plecat din nou simultan 4 comisii, din care numai una ar fi cumpărat,
în luna august, din împrejurimile Poltav·ei , 1 OOO de cai, care au şi fost expediaţi în România.
Î ncheierea acestor achiziţii este prevăzută pentru sfîrşitul lunii octombrie.
Necesarul anual de cai de rasă superioară se ridică la 3 OOO de bucăţi. Î n cadrul
acţiunii de achiziţionare de cai, care se desfăşoară în prezent în Homânia, se prevede să se
procure u n număr mare şi din ţară. Această intenţie de a dispune de u n număr atît de mare
de cai este surprinzătoare. Ea nu se explică nici de efectivele prevăzute pentru starea de răz
boi şi nici de situaţia creată de actualele reforme din armată.
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Deoarece este foarte de dorit să se urmărească cu o deosebită atenţie desfăşurarea
sus-amintitei achiziţii de cai , Ministerul imperial de Război îşi permite să se adreseze cu
rugămintea ca Ministerul de Externe cezaro-crăiesc să aibă bunăvoinţa să însărcineze reprezen
tanţele politice din Bucureşti, Odesa şi Kiev să comunice cît mai detaliat posibil, pînă la sfir
şitul acestui an, mărimea şi, eventual, scopul acestei acţiuni.
Locţiitorul ministrului imperial de război,
Feldmareşal [I ndescifratil}
Yiena, 21 septembrie 1883
Ministerului de Externe cezaro-crăiesc.

76
Bucureşti, 188.l, septembrit , 25

Ministeriul de Rezbel
IV-a Direcţiune
armele speciale,
material şi construcţie
Nr. 8 5 10

Domnule general,
Propunerea făcută de dumneavoastră prin raportul nr. 800, relativă
la înfiinţarea unei şcoale pentru ofiţerii destinaţi statului major se aprobă
de ministeriu. Căutaţi dar localul necesar pentru şcoală şi alegeţi ofiţerii
apţi, făcînd propunerile cuvenite pentru a se da ordinile necesare ca cursurile
să înceapă chiar de la I noembrie acest an.
Pentru ministru,
A. BERINDEI
Directorele seniciului ,
I . HOBESCU
[Rezoluţie :}

La comitet.
AHION
Domnului general H . Arian, şeful Statului major general .
A rhivele statului Bucure�ti, fond Ministerul de Război, Jl,fartle stal
major, dosar nr. 2/1881, f. 3 1 . Original.
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77
Proces-verbal
nr. 9
Şedinţa din 27 septembrie 1883
Astăzi 27 septembrie 1 883, conform or.clinului domnului ministru nr.
8 5 1 0, Comitetul de stat major 1 a elaborat programul şcoalei pentru ofiţerii
destinaţi serviciului de stat major. Această şcoală va servi de bază la formarea
Şcoalei de război, prevăzută prin legea serviciului de stat major �.
Î nvăţămîntul ce se va preda va fi cu totul practic şi se va baza pe cu
noştinţele dej a obţinute în şcoala militară ce au trecut ofiţerii elevi înainte
de intrarea în şcoala de stat maj or.
Pentru a se putea avea elevi cari să satisfacă cu totul condiţiunelor
cerute pentru admitere, comitetul este de părere a se acorda brevetul de
stat m:ijor ca răsplată acelor ofiţeri cari vor trece cu succes această şcoală.
Programul
şcoalei pentru ofiţerii destinaţi serviciului de stat major
Art. 1 . Pîn:l. la org rnizarea Şcoalei de ri.'.zboi, prevăzută prin legea
serviciului de stat major, se înfiinţează o şcoal:t care să formeze ofiţerii
destinaţi serviciului de stat major ; <!.ceastă şcoală va servi şi de bază la
formarea Şcoalei de război.
A dmiterea
Art. 2. Ofiţerii candidaţi trebuie să îndeplinea�că următoarele condiţii :
I ) să fie locotenen t sau căpitan şi să aibă cel puţin 2 ani de !'en-iciu
efecti,· la trupă şi locotenenţii să figureze pe tabloul de înaintare ;
2) să fie vechi elevi ai şcoalei militare din Bucureşti sau ai unei şcoale
echivalentă din străinătate ;
3) să aibl aptitudine pentru serviciul de stat maj or. '.\Iemoriul personal
al ofiţerilor va servi a constata activitatea, zelul şi buna constituţie fizică.
Cererile se fac şefului de S tat maj or general prin comandanţii de corpuri
de armată şi şefii serviciurilor ce depind direct de Ministeriul de Război.
Comitetul de stat m .ijor decide asupra admiterei candidaţilor.
Învăţămînt
Art. 3 . Durata învăţămîntului în şcoală este de un an şi coprinde :
I ) arta militară, logistica, istoria campaniilor principale ;
2) serviciul de stat maj or :
3) dreptul gin ţel or ;
1 Comitetul consultafr1

2 Vezi documentul n r .

de

stat major.

20.
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4) serviciul în campanie al tuturor armelor şi constituirea lor în personal
şi material ;
5) geografia generală, fizică, politică şi militară a ţărilor vecine şi
mai pe larg a României ;
6) topografia, recunoaşterile militare, instrumente întrebuinţate la re
cunoaşteri ;
7) comunicaţii militare ;
8) desen de aplicaţie ale cursurilor.
Lucrări de aplicaţi.uni
Pe timpul cursurilor se vor face aplicaţiuni continue atît pe t eren cît
şi în sala de studiu asupra cursurilor tactice.
La finele anului se vor face următoarele aplicaţiuni :
1 ) eserciţiu practic pe teren relativ la tactică, fortificaţie şi topografie ;
2) vizita stabilimentelor şi a fortificaţiilor ;
3) călătorii de stat major ;
4) ofiţerii elevi vor fi însărcinaţi a redacta un memoriu asupra unei
chestiuni care să coprindă totalitatea ştiinţelor militare învăţate în şcoală.
Pentru această lucrare vor putea consulta notele şi uvrajele ce vor voi.
Art. 4. Pînă la organizarea unei şcoale de război trecerea cu succes
a şcoalei ce se înfiinţează va da dreptul la brevetul de stat major.
Colonel CARP
General H. ARION
Colonel C . POE�A R U
Arhiva A!inisterului A părării Naţionale, fond Seniciul persona
lului, dosar nr. 1/ 1883 - 190 1 , f. 6 - 7. Original.
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Ministeriul de Rezbel
IV-a Direcţiune
armele speciale,
material şi construcţie
Nr. 8 660

Bucureşti, anul 1 88 3 , luna septembrie, 30

Domnule şef,
Ministerul hotărînd complectarea maşinilor necesare Arsenalului ar
matei şi avînd în vedere că pentru instalarea acestor maşini trebuie a se con
strui mai întîi noile ateliere prevăzute în proiectul general al Arsenalului
armatei stabilit de comisiunea la care aţi luat parte şi dumneavoastră.
Osebit de aceasta fiind nevoie a se construi şi alte locale, precum ca
zarma şi alte dependinţe necesare trupei, şcoalei şi maiştrilor civili, prevă126
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zute şi acestea de proiectul general al Arsenalului, am onoare a vă ruga
ca, în înţelegere cu directorul Arsenalului, să hotărîţi ce anume clădiri ne
cesită a se construi şi în urmă să faceţi a se studia proiectele necesare care
veţi căuta a se termina şi înainta ministerului cît mai urgent, astfel ca să
se poată scoate în licitaţie şi pune în lucrare chiar la începutul campaniei
anului viitor 1 88 4 .
Î n c e priveşte cazarma c u dependinţele pentru trupă, şcoală ş i maiştri
civili, veţi avea în vedere raportul direcţiei Arsenalului armatei sub nr.
3 229 1, precum şi programul ce-l însoţeşte, care se alătură aci în copie 2•
Î n acelaşi timp veţi putea lua măsuri, dacă veţi crede necesar, ca să
înceapă dărîmarea localurilor existente, bineînţeles acelea care le veţi găsi
nefolositoare, precum şi de a hotărî cazarmarea uvrierilor, în cazul cînd noile
construcţii ar necesita să se aşeze pe locurile unde există dej a construcţii
de cazarme şi altele.
Pentru ministru,
BERINDEI
Domnului şef al statului maj or de geniu (serviciul central ) .

Directorele serviciulu i,

A rhivele statului Bucureşti, fond ]Jinister11l de Război, Direcţia ge
n iu , dosar nr. 8/188"1., f. 3. Ciornă.

79
Şcoala pentru ofiţerii destinaţi serviciului
de stat major
Art. 1 . Pînă la organizarea Şcoalei de război, prevăzută prin legea
serviciului de stat major 3 , se înfiinţează o şcoală care să formeze ofiţerii
destinaţi serviciului de stat major ; această şcoală va servi şi de bază la for
marea Şcoalei de război.
A dmiterea
Art. 2 . Ofiţerii candidaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
1 ) să fie locotenent sau căpitan şi să aibă cel puţin 2 ani de serviciu
efectiv la trupă şi locotenenţii să figureze pe tabloul de înaintare ;
2) să fie vechi elev al şcoalei militare din Bucureşti sau al unei şcoale
echivalente din străinătate ;
3) să aibă aptitudine pentru serviciu de stat major.
:Memoriul personal al ofiţerilor va servi a constata activitatea, zelul
şi buna constituţie fizică .
1 Vezi documentul n r .
2

3

7i.

Documentul n u a fost găsit î n arhivă.
Vezi documentul nr. 20.
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Cererile se fac şefului de Stat major general prin comandanţii de cor
p uri de armată şi şefii serviciilor ce depind direct de Ministeriul de Război.
Comitetul de stat major decide asupra admiterii candidaţilor.
Învăţămînt
Art. 3. Durata învăţămîntului în şcoală este de un an şi coprinde :
5) Geografia generală, fizică, politică şi militară a ţărilor vecine şi mai
pe larg României ;
6) topografia : recunoaşterile militare, instrumente întrebuinţate la
recunoaşteri ;
7) comunicaţii militare ;
1 ) arta militară, logistica, istoria campaniilor principale ;
2) serviciul de stat major ;
3) dreptul gintelor ;
4) serviciul în campanie al tuturor armelor şi constituirea lor în perso
nal şi material ;
8) desen de aplicaţii ale cursurilor.
Lucrări de aplicaţiuni
î n timpul cursurilor se vor face aplicaţiuni continue atît pe teren cît
ş 1 în sala de studiu asupra cursurilor teoretice.
La finele anului se vor face următoarele aplicaţiuni :
1 ) exerciţiu practic pe teren relativ la tactică, fortificaţii şi topografie ;
2) vizita stabilimentelor şi a fortificaţiilor ;
3) călătorii de stat major ;
4) ofiţerii elevi vor fi însărcinaţi a redacta un memoriu asupra unei
chestiuni care să coprindă totalitatea ştiinţelor militare învăţate în şcoală.
Pentru această lucrare vor putea consulta notele şi uvrajele ce vor voi.
Art. 4. Pînă la organizarea unei şcoale de război trecerea cu succes
a şcolii ce se înfiinţează va da drept la brevet de stat major.
A rhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Război, Marele stal
majo1·, dosar nr. 2/1883, f. 35. Ciornă.

80
Bucureşti, l / 12 octombrie 188.3

România
Ministeriul de I nterne
Diviziunea serviciului
administrativ
Nr.

Copie după circulara sub nr. 16 760,
din 22 septembrie 1883, dată domnilor
primari ai comunelor urbane din ţară
Domnul ministru de rezbel îmi comunică prin adresa nr. 8 370 că, cu
toate intervenirile făcute către primării pentru cazarmarea bateriilor de
artilerie (pompieri) , totuşi pînă astăzi a rămas fără efect, căci pompierii sînt
128
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în cea mai mare suferinţă din cauza lipsei complectă a locuinţei trupelor,
conservărei muniţiunei, efectelor, materialului de incendiu şi a cazărei cailor.
Cunoaşteţi, domnule primar, că legea organizărei puterei armate 1 şi
a organizărei comandamentelor 2 pune sarcina comunelor a procura sus-zisei
trupe locuinţele de care va avea trebuinţă.
Asemenea cunoaşteţi sacrificiile ce Ministeriul de Răzbel a făcut şi face
prin bugetele sale anuale şi prin credite extraordinare pentru sporirea şi
perfecţionarea materialului de tot felul, armament şi muniţiuni ; cu toate
acestea, după cum încredinţează colegul meu de la răzbel, nu numai că su
feră trupa dar şi acel material se degradă, din cauza lipsei de local, unde
urmează a se conserva.
Î n faţa dar a trebuinţelor ce are armata teritorială pentru buna cazar
mare a trupelor şi a conservărei materialului de tot felul şi pentru a înceta
orice reclamaţiuni din partea corpurilor vă rog, domnule primar, să stăruiţi
pe lîngă consiliul comunal ca cu ocaziunea întocmirei bugetului comunei
pentru exerciţiul viitor să prevadă, după înţelegerea ce va lua cu comandantul
bateriei teritoriale locale, sumele necesare pentru construirea cazarmelor
artileriei teritoriale, conform planurilor tipe ce în curînd vi se vor înainta
Primiţi etc „ .
[Semnat] Pentru ministru.
MOSCH UNEA
Pentru conformitate :
I . D. SIMIONESCU
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Interne, Diviziunta
administraţiei centrale, inventar m-. 320, dosar nr. 92/1883, f. 32.
Copie.

81
I nformations-Bureau
No. 2 550/4 ex 1883

Vom Reichs-Kriegsministerium unterm 2.dieses :'.\Ionats anher zur
Einsicht mitgetheilter Bericht No. 1 035, Evidenz-Bureau, ddto 27. /9. / 1 883
des Evidenz-Bureau, betreffend Verănderungen in der rumănischen Armee.
Im Sinne des Organisations-Statutes vom J ahre 1 882 fanden im Laufe
dieses Sommers folgende Errichtungen statt :
a) die Dorobanzen-Regimenter No. 3 1 und 32 wurden mit j e 2 Batail
lonen aufgestellt ; beim 7. Dorobamen-Regimente wurde das 3. Bataillon er
richtet ;
1 Vezi „Monitorul oficial" nr. 64 <lin 19/J l martie, 1 874, p. 4 1 7.
2 Vezi „Monitorul oficial " n r . 59 din 1 1 /23 iunie 1882, p. I 459 şi Documente pri1 ind
isto1·ia militară a poporului român, iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti,
1974, p. 359.
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b) das 1 2. Calaraschen-Regiment wurde mit 3 Eskadronen formirt,
die 5. Eskadronen des 6. Calaraschen-Regiments errichtet ; hingegen erfuhrn
die Calaraschen-Regimenter No. 8, 9 und 1 1 eine Reduzirung von j e 1 Es
kadron ;
c) die Reorganisation der Artillerie wurde durchgefiihrt, und zwar
kamen zur Aufstellung : 4 Artillerie Brigade-Commanden, 3 Regiments-Com
manden und 5 Batterien. Die bisher selbststandigen Batterien der Ter
ritorial-Artillerie wurden den Artillerie-Regimentem einverleibt.
Aus den angegebenen Veranderungen resultirt somit eine Erhchung der
Bataillone der Territorial-Infanterie von 60 auf 65, der Eskadronen der Ter
ritorial-Kavallerie von 44 auf 45, der Artillerie-Regimenter von 5 auf 8 ,
der Batterien von 44 auf 4 9 .
E s bleiben nach dem Organisations-Statute noch z u errichten in der
permanenten Armee : 4 Jager-Bataillone, 1 Kavallerie-Divisions-Commando,
2 Kavallerie-Brigade-Commanden, 1 Regiment mit 4 Eskadronen, falls das
den Gendarmerie-Dienst in der Dobrudscha versehende, sogenannte „per
manente Calaraschen-Regiment" , wie die Absicht bestehen soll, in ein
Linien-Regiment umgewandelt wird, 1 Genic-Regiment mit 2 Bataillonen ;
Territorial- Armee : 3 1 Infanterie-Bataillone, 1 7 Cavallerie-Eskadronen, 4
Fahrende Batterien sind in ebenso viele Gebirgs-Batterien um zuwandeln.
Die Neuformationen sollen nur nach Massgabe der verfiigbaren bud
getaren Mitteln zur Aufstellung kommen und scheint man im Kriegs-Minis
terium in Bucarest hiefiir den Zeitraum von mehreren J ahren in Aussicht
genommen zu haben.
Hinsichtlich der 2.Linie (Miliz) welche dem Organisations-Statute
entsprechend aus 32 Infanterie Regimentem mit zusammen 96 Bataillonen,
1 2 Kavallerie Regimentem mit zusammen 62 Eskadronen, 5 Artillerie Regi
mentem mit zusammen 49 Batterien, 4 Genie Bataillonen und 4 Train Eska
dronen bestehen sollte, wurde bis zur Stunde keinerlei organisatorische ::\las
sregel getroffen.
Ebenso wenig wurde die Organisation der 3 .Linie (Landsturm) in Be
tracht gezogen.
[Rezoluţie ;]

Das von Seiner. Excellenz, dem Herm M inister bereits vidirte Com
municat ist bitte nachstens zu retoumiren.
[Semnat

l 11descifrabi!J

Wien, 9/ IO, 1883
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria , rola 1 16 , c. 874 876 ( Ha11s-Hof 1md Staatsarchiv- Wien , l 11formationsb11reaualiten ,
Karton 1 74 ) .

Biroul de informaţii
Nr. 2 550/4 din 188.J

Raportul nr . I 0.35, din 27 septembrie 1883, al biroului de e·Jidenţă, comunicat nouă
spre ştiinţă de către Ministerul Imperial de Război, în 2 luna curentă, privind schimbările
din armata română.
Conform statutului de organizare din anul 1882, în cursul acestei veri au fost luate
următoarele măsuri organizatorice :
a) regimentele 3 I şi 32 dorobanţi au fost formate din cite două batalioane fiecare ;
la Regimentul 7 dorobanţi a fost înfiinţat batalionul 3 ;
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b) Regimentul 12 călăraşi a fost format din 3 escadroane ; a fost înfiinţat escadronul
5 al Regimentului 6 călăraşi ; dimpotrivă, regimentele 8, 9 şi 1 1 călăraşi au suferit o reducere
cu cîte un escadron fiecare ;
c) a fost efectuată reorganizarea artileriei şi au fost înfiinţate 4 comandamente de
brigadă de artilerie , 3 comandamente de regiment şi 5 baterii. Bateriile artileriei teritoriale,
care fuseseră pînă acum independente, au fost integrate regimentelor de artilerie.
Din schimbările survenite rezultă, de asemenea, o creştere a numărului de batalioane
de infanterie teritorială de la 60 la 65, a numărului de escadroane ale cavaleriei teritoriale
de la 44 la 45, a numărului de regimente de artilerie de la 5 la 8 şi a numărului de bate
rii de la 44 la 49.
Conform statutului de organizare urmează să mai fie înfiinţate în armata permanentă :
4 batalioane de vînători, l comandament de divizie de cavalerie, 2 comandamente de brigadă
cavalerie, l regiment de cavalerie cu 4 escadroane, în caz că aşa numitul „Regiment de călăraşi
permanenţi" , care răspunde de serviciul de jandarmi în Dobrogea, va fi transformat într-un
regiment de linie, aşa cum se intenţi1:mează, şi l regiment de geniu, cu 2 batalioane ; în ar
mata teritorială vor lua fiinţă 3 1 batalioane de infanterie , 17 escadroane de cavalerie, 4
baterii mobile care vor fi transformate în tot atîtea baterii de munte.
Noile formaţii vor lua fiinţă numai în măsura în care se vor acorda mijloacele buge
tare necesare şi se pare că Ministerul de Război din Bucureşti are în vedere în acest scop o
perioadă de mai mulţi ani.
Cu pfr„ire la linia 2-a (miliţii) , care corespunzător statutului de organizare trebuie să fie
compusă din 32 regimente de infanterie, cu 96 batalioane în total, 12 regimente de cavalerie ,
cu 62 escadroane în total , 5 regimente de artilerie cu 49 baterii în total, 4 batalioane de
geniu şi 4 escadroane de tren, n-a fost pînă acum luată nici o măsură organizatorică.
De asemenea, s-a acordat puţină atenţie organizării liniei a 3-a ( gloatele) .

[Rezoluţie :J

După ce va fi ·1ăzut de excelenţa sa domnul ministru, vă rugăm returnaţi imediat
raportul.
[Semnat,
I ndescifratil]

Viena 9/ 10,

1883

82
Ministeriul de Rezbel
IV-a Direcţiune
armele speciale ,
material şi construcţie
Xr. 8 976

Bucureşti, anul 1883, luna octo mbrie, 10

Domnule ministru,
Ca urmare adresei noastre nr. 8 370 de la 22 septembre anul curent,
am onoare a vă face cunoscut că, cu ocaziunea inspecţiei făcută bateriei de
pompieri din Roman, domnul general Pilat a constatat că atît cazarma cît
şi grajdurile acelei baterii sunt în cea mai complectă mizerie, iar şoproane
pentru adăpostirea tunurilor, materialelor de artilerie şi acela de incendiu
lipsesc cu desăvîrşire şi astfel aceste materiale stau supuse stricăciunilor
fără nici un adăpost, în plin aer.
Faţă de această regretabilă stare în care se află instalată bateria numită,
domnul general Pilat a intervenit prin prefectura judeţului Roman la pri
măria respectivă de a lua măsuri pentru îndreptarea răului, dar primăria s-a
mărginit a răspunde că, odată cu trecerea pompierilor sub administraţia rez131
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belului, predînd şi localul ce avusese destinat serviciului pompierilor urbani,
dar cu totul impropriu destinaţiunei ce i s-a dat ulterioramente, se crede
descărcată de orice altă obligaţiune relativă, bazîndu-se pentru aceasta pe
articolul 4 1 din legea organizărei puterii armate 1 , fără însă a căuta să se con
forme aliniatului 2 de sub articolul 23 al legii organizărei comandamentelor
militare 2, care prevede precis că cazarmele pompierilor trebui d-a fi con
struite de comune, bineînţeles că aceasta din urmă măsură se aplică şi atunci
dnd una sau mai multe clădiri trebuiesc refăcute sau cînd peste cele existente
necesită adăogire de noi clădiri, rămîind în sarcina administraţiei rezbelului
numai pur şi simplu întreţinerea, iar nu reconstruirea lor.
Astfel fiind, refuzul în care se menţine primăria de Roman neavînd
nici o bază, am onoarea a vă ruga şi cu aceasta, domnule ministru, să bine
voiţi a impune numitei comune să ia urgente măsuri de a da un alt local în
condiţiuni higienice şi încăpător precum şi d-a construi remizele de care are
atîta necesitate bateria de pompieri locală.
Î n adăstarea răspunsului dumneavoastră despre dispoziţiunile ce se
vor fi luat, vă rog a primi asecurarea osebitei mele consideraţiuni.
Pentru ministru,
[Indescifrabil}
Pentru directorele serviciului,
Maior GEA :\'OLU
[Rezoluţie :}

Să se dea ordin în conformitate cu cererea de faţă.
Domniei sale ,
domnului ministru de interne.
A rhivele statului Bucureşti. fond !lfinisterul de Interne, Diviziunea
administraţiei centrale, inventar nr. 320, dosar nr. 92/ 1883, f. 35,
Original.

83
Bucarest, le 13 octobrc 1883

L�gation de France e u Roumanic
No. 77
Confiden tielle

Monsieur le Ministre,
Le bruit et l'agitation qu'ont fait naître ici les voyages du roi et de
monsieur Bratiano se sont beaucoup apaises mais la preoccupation subsiste.
Elle est meme plus vive qu'on le supposerait a en j uger par le calme relatif
qui regne maintenant a la surface de la vie politique.
1 Vezi „Monitorul oficial" nr. 64 din 19/3 1 martie 1874,

p. 4 17.
Vezi „Monitorul oficial nr . .59 din 1 1/23 iunie 1882, p . 1 4.5 9 şi Doettmente privind
istoria militard a popornlui român , iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti ,
1974, p. 359.
1

"
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j ' avais espere que le retour du premier ministre me fournirait des
lumieres sur le resultat de ses entrevues repetees avec le comte Kalnoky
et le prince de Bismarck. J e m' etais trompe. En dehors de deux ou trois in
times absolument muets, personne n'a re<_;u, en effet, de sa part de confi
dences precises. La majorite des rnembres du conseil ont ete mis eux-memes
a la portion congrue. Aussi, ne sais-j e, en verite, ou a pris naissance la version
qui paraît aujourd'hui assez generalement accreditee parmi le corps diplo
matique et dont la vraisemblance, il faut en convenir, est tres grande
d'ailleurs. D'apres cette version, il n'y aurait pas eu de traite d'alliance* ; mais
la Roumanie se serait engagee a la neutralite arrnee en cas de guerre entre
les empires d' Autriche-Hongrie et d' Allemagne d'une part, et la Russie de
l 'autre. Si la Russie essayait de violer cette neutralite, l'Autriche preterait
son concours arme au gouvernement roumain, dont les troupes passeraient
ainsi dans Ies rangs de celles des deux empires du centre. Quelle forme a re
vetu cet arangement ? Protocole, echange de depeches, on l'ignore. On ignore
pareillement quels avantages la Rournanie a bien pu stipuler en sa faveur.
Tout ce que l'on croit savoir, c'est que Ies dernieres tentatives, d'ailleurs
peu pressantes, que le comte Kalnoky aurait faites pour amener monsieur Bra
tiano a une reprise des negociations sur la question du Danube, auraient
ete peremptoirement repoussees par le rninistre roumain et abandonnees.
Ces details de forme sont, du reste, secondaires. Le point important
et qui, a cette heure, ne fait plus doute pour personne, c'est que, desormais,
la Roumanie fait indirectement partie de la soi disante Ligue de la Paix.
La polemique de j ournaux a laquelle a donne lieu toute cette affaire
ne pouvait manquer d'en soulever une autre au sujet des relations de la Rou
manie avec la France. ]'ai le regret de constater que les feuilles gouverne
rnentales l'ont soutenue avec beaucoup d'aigreur, en rappelant et en gros
sissant tout ce que Ies Rournains nous reprochaient depuis le Congres de
Berlin 1 .
Votre Excellence trouvera ci-joint, a titre d'echantillon, des articles
tires du <1 Telegraphul », la plus officieuse des feuilles officieuses de rnonsieur
Bratiano. Qulques personnes Ies attribuent a rnonsieur Stourdza lui-rnerne.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, Ies assurances de ma tres haute
consideration.
N. de R I N G
Son Excellence,
Monsieur Challamel-Lacour, ministre des Affaires etrangeres. Direction politique.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa , rola 49 , vol. g
f. 222 -224 (Minist�re des Affaires itrangeres - Paris, A rchives
diplomatiques, C. P. Roumanie, 1·ol. 8, f. 222 - 224 ) .
• Le fait est decidement acquis .

1 Congresul de la Berlin din l/ 13 iunie- 1/ 13 iulie 1878 , convocat de marile p uteri
nemulţumite de prevederile tratatului de la San Stefano, la care a fost recunoscută indepen
denţa României şi drepturile ei asupra Dobrogei.
1 33
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l.egaţia Franţei în România
Nr. 77
Confidenţial

Bucureşti , 1J cc tom brie 1883

Domnule ministru,
Zarva şi agitaţia care au fost provocate aici de călătoria regelui şi a domnului Brătianu
:s-au atenuat mult, dar preocuparea se menţine. Ea este chiar mai vie <lecit se crede, j udecind
după calmul relativ care domneşte în prezent la suprafaţa •1ieţii politice.
Am sperat că întoarcerea primului ministru îmi va furniza clarificări asupra rezultatelor
�ntrevederilor sale repetate cu contele Kalnoky şi cu prinţul von Bismarck. M-am înşelat.
ln afară de doi sau trei intimi complet muţi , el n-a făcut, de fapt, nimănui confidenţe pre
<:ise. Chiar şi cei mai mulţi dintre membrii Consiliului n-au aflat mai nimic. Tot aşa, n-aş pu
tea spune de unde a pornit de fapt o versiune, care , în prezent, pare să se bucure în general
de suficientă crezare în rîndurile corpului diplomatic şi a cărei verosimilitate trebuie să recu
noaştem că este dealtfel foarte mare. Potrivit acestei versiuni , nu s-ar fi încheiat un tratar
<le alianţă• ; dar România s-ar fi angajat la neutralitatea armată în caz de război intre im
periile Austro-Ungariei şi Germaniei pe de o parte şi Rusia pe de alta. Dacă Rusia va încerca
să violeze această neutralitate, Austria va acorda sprijin armat gu•1ernului român, trupele
.acestuia trecind astfel în rîndurile trupelor celor două imperii centrale. Ce formă a îmbrăcat
.acest aranjament ? Protocol, schimb de scrisori ? Nu se ştie. Nu se ştie de asemenea nici ce
.avantaje a putut stipula România în favoarea sa. Tot ceea ce se crede că ar fi sigur este
faptul că ultimele tentative, dealtfel puţin presante , pe care contele h'.alnoky le-ar fi făcut
pentru a-l determina pe domnul Brătianu să reia negocierile privitoare la problema Dunării
.au fost peremptoriu respinse de ministrul român şi abandonate .
Aceste detalii de formă sînt, dealtfel, secundare. Punctul important şi care, la
această oră, nu mai lasă nici un dubiu pentru nimeni, este că, de acum înainte, România
face parte în mod indirect din aşa-zisa ligă a păcii.
Polemica din ziare, la care a dat loc toată această problemă, nu putea să nu tre
zească o alta privind relaţiile Homâniei cu Franţa.
Am regretul să constat că ziarele guvernamentale au susţinut-o cu multă acreală.
amintind şi îngroşind tot ceea cc românii ne reproşează de la Congresul de la Berlin încoace.
Excelenţa voastră va găsi alăturat, ca mostră, articole extrase din „Telegraful" , cea mai
oficioasă dintre foile oficioase ale domnului Brătianu. Cîteva persoane le atribuie însuşi dom
nului Sturdza.
Binevoiţi să primiţi, domnule ministru, asigurările înaltei mele consideraţii.
N. DE HI N G
Excelenţei sale ,
domnului Challcmcl-Lacour, ministru al afacerilor străine. Direcţia politică .

84
1883, octombrie, 1J

Secţia I I
Nr. 97 1

Domnului colonel Gheorghiu,
stat major de geniu
Casa ce se cere este pentru un început a Şcoalei superioare de rezbel.
Va trebui acum la început :
1 ) un salon pentru predarea cursurilor şi executarea lucrărilor de studiu
pentru 1 5 ofiţeri ;
• Lucrul este sigur.
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2) două camere pentru biurou ;
3) un număr de camere pentru culcare pentru aceşti ofiţeri, locuiţi
cel mult cite doi ;
4) două camere pentru servitori ;
5) o magazie pentru obiecte de studiu.
( Semnat) General ..\RIO:\
A rhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Rdzboi, Marele stat
major, dosar 11r. 2/1883, f. 5'1. Copie.

85
Direcţia personalului

Prin înaltul decret nr. 2 1 53 de la 1 5 octombre 1 883, după propunerea
făcută de domnu ministru de rezbel, prin raportul nr. 1 6 944, generalul de
brigadă Fălcoianu Ştefan s-a numit şef al Marelui stat major al armatei,
pe ziua de 1 6 octombrie 1 883.
„Monitorul oastei" , nr. 67 din 1 9 octombrie 1883, p . 945 .

86
Bucureşti, 1883 , luna octombrie, 2?.

Regatul Homâniei
Inspectoratul general
al guardei civice din România
�r. 1 200

Domnule ministru,
După cum cunoaşteţi, din diferite cauze unele din comunele pe unde
funcţionează guarda n-au prevăzut prin bugete mijloacele necesarii pentru
întreţinerea guardei, altele, deşi le-au prevăzut, însă insuficiente, altele, în
fine, numai cu mari dificultăţi liberează banii după buget.
Spre a se evita pe viitor asemenea inconveniente cari împedecă mult
funcţionarea regulată a guardei, am onoarea a vă ruga, domnule ministru,
să binevoiţi a lua dispoziţiuni ca pentru anul viitor comunele, în înţelegere
cu comandanţii de corpuri respectivi, să prevadă prin bugetele lor sumele
necesarii pentru întreţinerea guardei, precum şi subvenţia inspectoratului după
repartizarea onor minister, pentru care am onoare a anexa şi o listă de su135
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mele cu care actualmente comunele contribuesc pentru întreţinerea inspec
toratului şi dacă în viitor sumele ce se vor prevedea prin bugete nu vor
mai fi întrebuinţate pentru întreţinerea guardei, ele vor rămînea economie
în casele comunale.
Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a primi încredinţarea deosebitei
mele consideraţiuni.
Pentru inspector general,
GĂRDESCU
[Rezoluţie : }

Să se dea ordin în consecinţă.
Domniei sale,
domnului ministru de interne.
Listă de subvenţiile ce urmează să înscrie comunele prin bugetele
exerciţiului viitor pentru întreţinerea inspectoratului
Pe an
L•i

Galaţi
Iaşi
Brăila
Craiova
Giurgiu
Ploieşti
Focşani
Birlad
Botoşani
Turnu Severin
Caracal
Turnu Măgurele
Slatina
Piteşti
Cimpulung

Pe an
Lei

3 OOO

OOO
100
OOO
OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 OOO
1 00()
3
2
2
2

{I OOO)
( I OOO)

Tirgovişte
Buzău
Tecuci
Vaslui
Huşi
Bacău
Roman
Peatra
Tîrgu Jiu
Rîmnicu Vîlcei
Călăraşi
Rîmnicu Sărat
Fălticeni
Dorohoi

Total

.. . .....
.

.

1
I
1
1
1
1
1
1

OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
400
400
40 o
400
400
400

36 500

Pentru inspector general,
GĂRDESCU
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Interne, Diviziunea
administraţiei centrale, inventar nr. 320, dosar nr. 90/ 1883, f. 3 1 4
-3 15. Original.
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87
Galatz , le 27 octobre , 1881

Consulat d e France a Galatz
No. -15

Monsieur le Ministre,
Le trois septembre ecoule, sous le no. 35, j 'avais l'honneur d'annoncer

a Votre Excellence que monsieur Charles de Boleslaski, consul general char
ge du consulat d' Autriche-Hongrie en cette residence et delegue a la Com

mission europeenne du Danube, etait parti d'ici en vertu d'un conge de plu
sieurs semaines. ] 'ai a annoncer maintenant que ce fonctionnaire est retourne
de Vienne et a repris le service de son poste des mains de monsieur de
Szathmary Kiraly, eleve consul.
Des manoeuvres de guerre viennent d'avoir lieu a Barbosi ; les garni
sons de Braila et de Galatz y ont pris part, cette derniere devant se replier
apres avoir essaye de s'emparer du pont du chemin de fer, pose sur le Sereth.
Ces manoeuvres, que dirigeait le general Anghelesco, ont assez bien reussi,
surtout en ce qui concerne les evolutions de l'artillerie. Barbosi est la pre
miere station et le traj et pour s'y rendre necessite - en voiture - moins
de temps que par le chemin de fer, lequel fait un long detour, en suivant les
bords du lac Bratich. C'est pour ouvier a un pareil inconvenient que l'on
creuse un tunnel au dessous de ma residence, entreprise qui est confiee a
monsieur Comand, suj et frarn;ais (lettre du 2 novembre 1 882, Sous-direction
des affaires commerciales) . Ce travail une fois acheve, la voie ferree se trou
vera, egalement, mieux a l'abri d'un coup de main d'une armee etrangere
qui s'avanc;erait par la chaussee de Reni. ]'ai eu a parler de Barbosi, au
point de vue strategique, dans ma lettre du 28 juin 1 883, no. 26.
Veuillez agreer l'hommage du profond respect avec lequel j 'ai l'honneur
d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le tres humble et tres
obeissant serviteur.
G. WIET
Son Excellence,
Monsieur Challemel-Lacour, ministre des Affaires etrangeres, Paris.
Direction des affaires politiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa , rola 63, voi. 1, f.
297-298 (Ministere des Affaires itrangeres, A rchives diploma
tiqites - Paris, C . P.C. Rouma11ie, Galatz, voi, 1 . f. 297 - 298 ).

Galaţi , 27 octombrie 1883,

Consulatul Franţei la Galaţi
Nr. 45

Domnule ministru,
La trei septembrie trecut, sub nr.

35,

am avut onoarea să comunic excelenţei voastre

dl. domnul Karl von Boleslaski, consul general î nsărcinat cu consulatul Austro-Ungariei în

această reşedinţă şi delegat la Comisia europeană a Dunării , a plecat de aici pentru u n con
cediu de mai multe săptămîni. Anunţ acum că acest funcţionar s-a întors de la Viena şi
şi-a reluat serviciul deţinut în lipsa sa de domnul von Szathmary-Kiraly, viceconsul.
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La Barboşi au avut loc manevre de război ; la ele au luat parte garnizoanele din Brăila
şi Galaţi, aceasta din urmă trebuind să se replieze, după ce a încercat să pună stăpînire pe po
dul de cale ferată de peste Siret. Aceste manevre , pe care le-a condus generalul Anghelescu,
au reuşit destul de bine, mai ales î n ceea ce priveşte evoluţia artileriei. Barboşi este prima
staţie şi drumul pentru a aj unge acolo necesită - cu trăsura - mai puţin timp decît pe
calea ferată, care face un lung ocol, urmînd malurile lacului Brateş. Pentru a soluţiona acest
inconvenient pe sub reşedinţa mea se taie u n tunel, lucrare care a fost încredinţată domnu
lui Comand, supus francez (scrisoarea din 2 noiembrie 1882
Subdirecţia afacerilor comer
ciale) . Odată îndeplinită această lucrare, calea ferată va fi, de asemenea, mai ferită de o lo
vitură prin surprindere din partea unei armate străine care ar înainta pe şoseaua dinspre
Reni. Am vorbit despre Barboşi din punct de "Federe strategic în scrisoarea mea din 28
iunie 1883 , nr. 26.
Primiţi, domnule ministru, omagiul profundului respect cu care am onoarea de a fi , al
excelenţei voastre, prea plecat şi prea umil servitor.
-

G.

WIET

Excelenţei sale,
domnului Challemel-Lacour, ministru al afacerilor străine, Paris. Direcţia afacerilor politice.
Subdirecţia sudului.
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�laiestatea sa împăratul Austriei, rege al Boemiei etc. şi rege apos
tolic al Ungariei, şi maiestatea sa regele României, însufleţiţi de o aceeaşi
dorinţă de a menţine pacea generală, potrivit scopului urmărit de alianţa
austro-ungară şi germană, de a asigura ordinea politică şi de a garanta,
pentru orice eventualităţi, desăvîrşita prietenie care le leagă, au hotărît
să încheie în acest scop un tratat care prin natura sa, în esenţă de con
servare şi de apărare, nu urmăreşte altceva decît să prevină orice primejdii
care ar putea ameninţa pacea statelor lor. Î n vederea acestui lucru, maies
tăţile lor, mai sus amintite, au numit ca plenipotenţiari ai lor :
Maiestatea sa împăratul Austriei, rege al Boemiei etc. şi rege apos
tolic al Ungariei
- pe domnul Gustav conte Ka.Inoky de Koros-Patak, şambelan şi în
prezent consilier intim, ministru al casei imperiale şi al afacerilor externe,
general al armatelor sale ;
Maiestatea sa regele României
- pe domnul Dimitrie Sturdza, ministru al afacerilor externe, care,
după ce şi-au comunicat deplinele puteri, recunoscute a fi în forma cuvenită,
au convenit asupra următoarelor articole :
Art. 1 . Î naltele părţi contractante îşi făgăduiesc pace şi prietenie şi
că nu vor intra în nici un fel de alianţă sau luptă îndreptată împotriva
vreuneia din statele lor. Ele se angaj ează să ducă o politică de prietenie
şi să-şi acorde sprijin reciproc în limita intereselor lor.
Art. 2. Dacă România va fi atacată, fără ca din partea ei să, fi exis
tat vreo provocare, Austro-Ungaria va trebui să-i acorde în timp util ajutor
şi asistenţă împotriva agresorului. Dacă Austro-Ungaria ar fi atacată · -În
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aceleaşi împrej urări în vreuna din zonele statelor sale limitrofe României,
va fi de îndată castts foederis pentru România.
Art. 3. Dacă una din înaltele părţi contractante ar fi ameninţată de o
agresiune în condiţiile sus-menţionate, guvernele respective se vor pune de
acord asupra măsurilor care vor trebui luate în vederea unei cooperări a
armatelor lor. Aceste probleme militare, îndeosebi cea a unităţii operaţiu
nilor şi a trecerii prin teritoriile respective, vor fi reglementate printr-o
convenţie militară.
Art. 4. Dacă, contrar dorinţei şi speranţei lor, înaltele părţi contrac
tante vor fi nevoite să ducă un război comun în împrejurările prevăzute
de articolele precedente, ele se angajează să nu negocieze sau să încheie pace
în mod separat.
Art. 5. Prezentul tratat va rămîne în vigoare timp de cinci ani, înce
pînd din ziua schimbării instrumentelor de ratificare. Dacă prezentul tratat
nu va fi denunţat cu un an înainte de expirarea lui, sau dacă nici una din
înaltele părţi contractante nu va cere revizuirea lui, el va fi considerat ca
prelungit pentru încă trei ani.
Art. 6. Î naltele părţi contractante îşi făgăduiesc una alteia să păs
treze secret conţinutul prezentului tratat.
Art. 7. Prezentul tratat va fi ratificat şi instrumentele de ratificare
vor fi schimbate într-un răstimp de trei săptămîni sau mai degrabă dacă
este cu putinţă.
Drept care, plenipotenţiarii respectivi l-au semnat şi sigiliat cu sigiliul
lor.
Î ntocmit la Viena în a treizecea zi a lunii octombrie a anului de graţie
o mie opt sute optzeci şi trei.
l\:ă.lnoky, manu propria
D. Stur<lza, manu propria

Proces-verbal
Subsemnatii, întrunindu-se la Ministerul Afacerilor Externe de la Viena
pentru a proceda la schimbarea instrumentelor de ratificare ale tratatului
secret semnat la Viena, la 30 octombrie 1 883, de către plenipotenţiarii
maiestăţii sale regele României şi maiestăţii sale împăratul Austriei, rege al
Boemiei etc. şi rege apostolic al Ungariei, instrumentele de ratificare au fost
produse şi fiind găsite, după examinarea lor, în forma cuvenită, schimbarea
lor a fost operată.
Drept care, subsemnaţii au întocmit prezentul proces-verbal, pe care
şi-au rus semnătura şi l-au sigilat cu sigiliul lor.
Î ntocmit la Viena, la 1 S noiembrie 1 883.
P. P. L\RP

KĂLNO K Y
Relatiile internationale ale României în documente, Bucuresti,
1971,
0
p. 467- 471, r;produs dupd A . Slivăţ, M. Tudoricd, Tratatul
româno-austro-ungar din anul 1883, în
Revista A rhivelor", nr,
2/ 1967, p. 337- 342.
„
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Consulat de France a Galatz
No 46

Galatz , le

1 -er

novembre 1883

Monsieur le Ministre,
] ' ai l'honneur d'annoncer a Votre Excellence que le « Taurus », aviso
austro-hongrois, quitte auj o urd'hui le port de Galatz pour se rendre a
Constantinople, sa station. J ' avais parle de son arrivee a la date du dix
sept octobre dernier, sous le no. 4 4 .
L a rnaison « Armstrong » continue a expedier des armes a u gouver
nernent roumain ; ainsi un vapeur anglais vient de debarquer ici neuf ca
nons de campagne, se chargeant par la culasse. Monsieur Aukry, agent de
cette rnaison, se trouve en cette residence et est charge de recevoir d'autres
envois. J e demanderai de rappeler, a cet effet, ma lettre du 5 juin 1 883,
no. 23 1.
D'apres Ies nouvelles re«;ues de la Dobroudj a, l'ernigration des Turcs
et des Tartares augrn entes dans de grandes proportions. On suppose que ce
resultat serait du aux questions de proprietes, car le recensement rnilitaire
s'est termine sans donner lieu a aucun incident.
Veuillez agreer l'hornrnage du prfond respect avec lequel j 'ai honneur
d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le tres hurnble et tres
obeissant serviteur.
G. WI ET
Son Excellence,
Monsieur Challemel-Lacour, ministre des Affaires etrangeres, Paris. Direction des affaires poli
tiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele statului Bucureşti, .ificrofi/me Franţa , rola 63, t•ol. 1, f
299 - 300 (Ministere des Ajfaires l'trangeres - Paris, Archive
diplomatiques, C . P .C. Roumanie, Galatz, 1•01. 1, f. 299 -300 )

Galaţi ,

Consulatul Franţei la Galaţi
Nr. 46

1 noiembrie

1883

Domnule ministru,
Am onoarea de a comunica excelenţei voastre că „Taurus" , avizo austro-ungar, părăseşte
astăzi portul Galaţi pentru a se deplasa la Constantinopol, baza sa. Am vorbit despre sosirea
sa la data de şaptesprezece octombrie trecut, sub nr. 44.
Casa „Armstrong" continuă să expedieze arme guvernului român ; astfel , un vapor
englez a debarcat aici nouă tunuri de cîmp, care se încarcă pe la culată. Domnul Aukry, agent
al acestei firme, se găseşte în această reşedinţă şi este însărcinat să primească alte transpor
turi . Vreau să reamintesc, în acest scop, scrisoarea mea din 5 iunie 1883, nr.
•
1

23.

Yezi documentul nr. 46
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Conform ştirilor primite din Dobrogea, emig rarea turcilor şi tătarilor creşte în propor
ţii foarte mari. Se presupune că acest rezultat s-ar datora chestiunii proprietăţii, căci recen
sămîntul militar s-a terminat fără a da loc la nici un incident.
Primiţi, domnule ministru, omagiul profundului respect cu care am onoarea de a fi , al
excelenţei voastre, prea umil şi prea plecat servitor.
G. W I ET
Excelenţei sale,

domnului Challemel-Lacour, ministru al afacerilor străine , Paris. Direcţia afacerilor politice,

Subdirecţia sudului.

90
Zahl 2 3

Odessa, am :5,/ 17. November 1883

Hochgeborner Graf,
)lit Bezug auf den hohen Erlass vom 22. September dieses J ahres, Zahl
2 4 1 1 /4 , Informations-Bureau, beehre ich mich Euer Excellenz, auf Grund
verlăsslichen Informationen, ganz ergebenst anzuzeigen, dass Rumanien im
verflossenen Sommer gleichzeitig drei Remonten-Kommissionen nach Russ
land entsendet hat, welche den Ankauf von 6 OOO Pferden daselbst zu
besorgen hatten. Sie haben Sftd-Russland bis zum Kaukasus bereist, j edoch
nur 5 OOO kriegstaugliche und, wie es heisst, ausgezeichnete Pferde um den
Durchschnittspreis von je 200 Rubel angeschafft. Es bleiben noch 1 OOO
Stuck nachzukaufen, von denen man nicht weiss, ob sie in Russland werden
acquirirt werden kănnen ; denn von den russischen Militărbehărden sind gegen
die rumănischer Seits betriebenen Kauf-Operationen Vorstellungen bis nach
Sankt Petersburg ergangen. Es ist geklagt worden, dass durch die guten
Preise, welche die Rumănen bezahlten, der Markt fiir den russischen Re
montenbedarf hierlandes verdorben und die Anzukommlichkeit entstanden
wăre, dass die bald darauf russischer Seits entsendeten Remonten-Commis
sionen, welche im Durchschnitt das Pferd nur mit 1 25 Rubel bezahlten, nur
solchen Preis meist nur Ausschusswaare zu erstehen vermochten. Es soll daher
der Antrag gestellt worden sein, es măchten den Rumănen Schwierigkeiten
bereitet werden, falls sie den noch fehlenden Pferdeersatz in Russland zu
Completiren beabsichtigten.
Genehmingen, Eure Excellenz, den Ausdruck meiner tiefsten Vere
hrung.
PRINCI G
An Seine Excellenz,
des Herrn, Herrn Grafen von Kalnoky kaiserlichen und kCiniglichen Ministers des Ă ussern
etc. etc. etc . , in Wien.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 1 16, c . 866 868 (Haus-Hof und Staatsarchiv- Wien, Informationshureauakten,
Karton 1 74 )

.
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Numărul 23

Odesa, la 5/ 1 7 noiembrie

1883

Ilustre conte,
Cu referire la înalta dispoziţie din 22 septembrie anul curent, nr. 2 i 1 1/i, biroul de
informaţii, am onoare , excelenţă, a vă raporta, pe baza unor informaţii sigure, că în vara
trecută România a trimis concomitent 3 comisii pentru procurarea cailor de remontă din
Rusia, trebuind să cumpere 6 OOO de bucăţi. Ele au străbătut toată Rusia de sud, pînă în
Caucaz, dar au procurat numai 5 OOO de cai potriviţi pentru armată şi, după cum se spune,
la preţul mediu de 200 ruble de cal. Au mai rămas de procurat 1 OOO de cai , despre care
nu se ştie dacă vor putea fi achiziţionaţi din Rusia, deoarece autorităţile militare ruse au
făcut reclamaţii , care au ajuns pină la Petersburg, împotriva acţiunii de cumpărare intreprinsă
de partea română. S-au plins că, din cauza preţurilor bune oferite de români, s-au adus daune
pieţii pentru necesarul rusesc de remontă şi a apărut o situaţie neplăcută pentru comisiile
similare ruseşti care plătesc un preţ mediu de numai 125 ruble de cal şi care, sosind imediat
după români, n-au mai găsit <lecit nişte rămăşite la acest preţ. De aceea s-a făcut propunerea
să se creeze greutăţi românilor, în caz că vor mai intenţiona să-şi completeze necesarul de cai
din Rusia.
Primiţi, excelenţa voastră, expresia profundului meu respect.
PRINCIG
Excelenţei sale ,
domnului conte von Kălnoky, ministru de externe cezaro-crăiesc etc. etc. etc . Viena.

91
Ministere de la Marine
et des Colonies
Cabinet du ministre

Paris, le 9 nmrembre 1883

Monsieur le Charge d'affaires,
] 'ai fait part au ministre du desir que vous m'avez exprime d'obtenir
pour monsieur le lieutenant Urlatianu, ingenieur de la marine royale de
Roumanie, l'autorisation de suivre pendant deux mois le cours des machines
a vapeur a l' Ecole d'application du genie maritime.
] 'ai l'honneur de vous informer que momieur le vice-amiral Peyron
accorde bien volontiers cette autorisation a votre compatriote, que j e pre
viens immediatement de cette decision bienveillante.
Agreez, Monsieur le Charge d'affaires, les a�surances de ma haute con
sideration.
Le contre-amiral , chd c\'etat major
general et chef du cabinet,
LE SP E RE
l\lonsieur

Ic

Charge d'affaires de Roumanie.
A rhiva J<finisterului Afacerilor Exttrne, fond l'aris, JV/ilitare-di
i'erse, pachet nr. 556/ 1883 - 1896, nepaginat . Original.
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Ministerul marinei şi coloniilor
Cabinetul ministrului

Paris, 9 noiembrie 1883

Domnule însărcinat cu afaceri,
Am făcut cunoscut ministrului dorinţa exprimată de dumneavoastră de a obţine pentru
domnul locotenent Urlăţeanu , inginer din marina regală a României, aprobarea de a urma.
timp de două luni cursurile de maşini cu aburi la Şcoala de aplicaţie de geniu maritim .
Am onoarea de a vă informa că domnul vice-amiral Peyron acordă cu plăcere această
autoriza.ţie compatriotului dumneavoastră, pe care îl voi preveni de îndată despre această
binevoitoare hotărîre.
Primiţi, domnule însărcinat cu afaceri, asigurările înaltei mele consideraţii.
Contra-amiral, sef de Stat major general
şi şef de cabin � t,
LE SPE RE
Domnului însărcinat cu afaceri al României.

92
Nos Franciscus Josephus Primus Divina Favente Clementia Austriae
Imperator, Apostolicus Rex Hungariae, Rex Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae.
Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Ilyriae, Archidux Austriae ; Magnus Dux
Cracoviae ; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae.
Bucovinae, superioris et inferioris Silesiae ; Magnus Princeps Transilvaniae ;
Marchio Moraviae ; Comes Habsburgi et Tirolis etc.
Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore prae
sentium facimus :
Quim inter Plenipotentiarium Nostrum atque illos Serenissimorum Po
tentissimorumque Principum Rumaniae Regis nec non Germaniae Imperatoris
et Borussiae Regis, accessio Majestatis Suae Imperatoris Germa
niae et Regis Borussiae ad tractatum secretum inter Nos et Regiam
Rumaniae, Majestatem, die trigesima mensis octobris anni currentis Viennae
pacta et signata fuit, tenoris sequentis :
Sa majeste l'empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, et sa
majeste le roi de Roumanie, ayant condu le traite d'amitie et d'alliance
suivant :
« Article

1-er
Les hautes parties contractantes se promettent paix et amitie et n' en
treront dans aucune alliance ou engagement dirige contre l'un de leurs.
Etats. Elles s'engagent a suivre une politique amicale et a se preter u n
appui mutuel dans l a limite d e leurs interets.
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A rticle 2
Si la Roumanie, sans provocation aucune de sa part, venait a etre
.attaquee, l'Autriche-Hongrie est tenue a lui porter en tem ps utile secours et
assistance contre I' agresseur. Si I' Autriche-Hongrie etait attaquee dans Ies
memes circonstances dans une partie de ses Etats, limitrophe a la Rouma
nie, le casus foederis se presentera aussitât pour cette derniere.
A rticle 3
Si une des hautes parties contractantes se trouvait menacee d'une
agression dans Ies conditions susmentionnees Ies gouvernements respectifs
se mettront d'accord sur Ies mesures a prendre en vue d'une cooperation de
leurs armees. Ces questions militaires, notamment celle de !'unite des
operations et du passage des teritoires respectifs seront reglees par une con
vention militaire.
A rticle 4
Si contrairement a leur desir et espoir Ies hautes parties contractantes
etaient forcees a une guerre comrnune dans Ies circonstances prevues par
les articles precedents, elles s' engagent a ne negocier ni conclure separernent
la paix.
A rticle 5
Le present traite restera en vigueur pour la duree de cinq ans a
partir du j our de l'echange des ratifications. Si une annee avant son expi
ration le present traite n'est pas denonce, ou si la revision n'en est pas
dernandee par aucune des hautes parties contractantes, il sera considere
<:ornrne prolonge pour la duree de trois autres annees.
A rticle 6
Les hautes parties contractantes se prornettent mutuellement le se
<:ret sur le contenu du present traite.
A rticlc Î
Le present traite sera ratifie et Ies ratifications seront echangees dans
u n delai de trois semaines ou plutât si faire se peut ».
Ont invite sa majeste l'empereur d'Allernagne, roi de Prusse, a acceder
aux dispositions de susdit traite.
En consequence sa rnajeste l'ernpereur d'Allernagne, roi de Prusse, a
muni de ses pleins pouvoirs a cet effet son representant a Vienne le con
seiller de legation comte Max de Berchern pour adherer forrnellernent aux
stipulations contenues dans le traite susrnentionne. En vertu de cet acte
d'accession, sa majeste I' ernpereur d' Allernagne, roi de Prusse, prend au norn
<le l' Empire d'Allemagne envers leurs rnaj estes l'ernpereur d'Autriche, roi
apostolique de Hongrie, et le roi de Roumanie et en meme ternps leurs
rnajestes l'ernpereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, et le roi de
Roumanie prennent envers sa rnajeste l'empereur d'Allernagne, roi de Prusse,
Ies memes engagements auxquels Ies hautes parties contractantes se sont
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rnutuellernent obligees par les stipulations du dit traite insere ci-dessus.
Le present acte d'accession sera ratifie et les ratifications seront echan
gees dans un delai de trois sernaines ou plutât si faire se peut.
En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signe le present
acte d'accession et y ont appose le sceau de leurs arrnes.
Fait a Vienne, le trentierne j our du mois d'octobre de l'an rnille huit
cent quatre Yingt-trois.
1.-ALN"OKY,

manu propria
D. STOURDZA , manu propria
DERCHEM, manu propria

Nos visos et perpensos conventionis hujus articulos, illos ornnes et
singulos ratos hisce confirrnatosque habere profiternur ac declarnrnus, verbo
Nostro Caesareo et Regio prornittentes, Nos ornnia, quae in illis continentur.
fideliter executioni mandaturos esse. ln quorurn fidern rnajusque robur prae
sentes rati habitionis. Nostrae tabulas rnanu, Nostra signavirnus, sigillo
que Nostro adpresso firrnari jussirnus. Dabantur Viennae die duodecirna
rnensis novembris anno Domini rnillesirno octingentesimo octogesimo tertio,
Regnorum N ostrorum trigesimo quin to.
FRANCISCUS JOSEPHUS
GUSTAVUS COM E S 1.- ALNO K Y
A d mandatum Sacrae Caesareae et Hegiae
Apostolicae Majestatis proprium
LUDOVICUS A D 6CZI
Consiliarius aulicus ac ministerialis

Proces-verbal
Les soussignes s' etant reunis au ministere des Affaires etrangeres a
Vienne pour proceder a l'echange des ratifications du traite secret signe a
Vienne le 30 octobre 1 883 par les plenipotentiaires de sa majeste le roi de
Roumanie et de sa majeste l'ernpereur d'Autriche, roi de Boheme etc . , et
roi apostolique de Hongrie, les instruments de ces ratifications ont ete pro
duits et ayant ete, apres examen, trouves en bonne et due forme, l'echange
en a ete opere.
En foi de quoi les soussignes ont dresse le present proces-verbal qu'il
ont revetu de leur signature et du sceau de leurs annes.
Fait a Vienne, le 1 5 novembre 1 883.
P. P. CARP
1.-ALNOI°'Y

Proces-verbal
Les soussignes s'etant reunis au ministere des Affaires etrangeres a
Vienne pour proceder a l'echange des ratifications de l'acte d'accession en
date du 30 octobre 1 883 signe a Vienne par les plenopotentiaires de sa
majeste le roi de Roumanie, de sa majeste l'empereur d'Allemagne, roi de
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Prussc, et de sa majeste l'empereur d'Autriche, roi de Boheme etc . , et roi
apostolique de Hongrie, acte par lequel sa maj este l'empereur d'Allemagne,
roi de Prusse adhere au traite secret condu ce meme j our entre Ies pleni
potentiaires de sa majeste l'empereur d'Autriche, roi de Boheme etc., et roi
apostolique de Hongrie et de sa majeste le roi de Roumanie, Ies instruments
<le ces ratifications ont ete produits et ayant ete, apres examen, trouves en
bonne et due forme, l'echange en a ete opere.
En foi de quoi Ies soussignes ont dresse le present proces-verbal qu'ils
.ont revetu de leur signature et du sceau de leurs armes.
Fait a Yienne, le 1 9 novembre 1 883.
CAHP
H. VII P. HEt: S S
SZ O GY E X Y

I'. I'.

A rhivele stalului Bt!cureşti, fond Casa regală, dosarele nr. 2 2 , 23,
24/1883, f. 1 - 12. Original.

Noi Francisc Iosif I , cu ajutorul bunăvoinţei divine, împărat al Austriei, rege apostolic
al Ungariei, rege al Boemiei, Dalmaţiei , Croaţiei , Sloveniei, Galiţiei, Lodomeriei şi Iliriei ;
arhiduce al Austriei ; mare duce al Cracoviei ; duce al Lorenei, al Salzburgului, al Stiriei,
Carintiei , Carnioliei , llucovinei , Sileziei superioare şi inferioare ; mare principe al Transilvaniei ;
marchiz al Mora viei ; conte de Habsburg şi Tirol etc.
Î n continuare facem cunoscut şi confirmăm tuturor şi fiecăruia dintre cei prezenţi care
:sînt interesaţi că, în ziua a treizecea a lunii octombrie a anului curent, a fost încheiată şi sem
nată la Viena, între reprezentantul nostru şi aceia ai preastrălucitului şi preaputernicului regelui
României şi de asemenea ai împăratului Germaniei şi rege al Prusiei, aderarea maiestăţii sale
impăratului Germaniei şi rege al Prusiei , la tratatul secret dintre noi şi maiestatea regală a
Homâniei, conţinînd cele ce urmează.
Maiestatea sa împăratul Austriei, regele apostolic al Ungariei, şi maiestatea sa regele
Homâniei, încheind tratatul de prietenie şi de alianţă următor :
A rticolul 1
Î naltele părţi contractante îşi promit pace şi prietenie şi nu vor intra în nici o alianţă
:sau înţelegere îndreptată contra u nuia dintre statele lor. Ele se angajează să urmeze o politică
<le prietenie şi să-şi acorde un sprij in reciproc în limita intereselor lor.
Articolul 2

Dacă România, fără 111c1 o provocare din partea sa, este atacată, Austro-Ungaria este
obligată să îi acorde ajutor şi asistenţă în timp util contra agresorului. Dacă Austro-l:ngaria
.ar fi atacată în aceleaşi împrejurări, într-o parte a statelor sale limitrofă României, casus foe
.deris se va înfăţişa imediat pentru acesta din urmă.
Articolul 3

Dacă una din înaltele părţi contractante s-ar afla ameninţată de o agresiune în con
<liţiile sus-menţionate, guvernele respective se vor pune de acord asupra măsurilor de luat în
vederea unei cooperări a armatelor lor. Aceste chestiuni militare, în special aceea a unităţii
de operaţiuni şi a trecerii peste teritoriile respective, vor fi reglementate printr-o convenţie
militară.
A rticolul 1
Dacă, contrar dorinţei şi speranţei lor, înaltele părţi contractante ar fi silite la un răz
boi comun, în circumstanţele prevăzute de articolele precedente, ele se angajează să nu nego
cieze şi nici să încheie separat pacea.
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A rticolul 5

Prezentul tratat 'fa rămîne în vigoare pentru d urata de cinci ani , incepînd din ziua.
schimbării ratificărilor. Dacă cu u n an înaintea expirării sale tratatul prezent nu este denun
ţat, sau dacă revizia sa nu este cerută de nici una din înaltele părţi contractante , el va fi con
siderat ca prelungit pentru durata altor trei ani.
A rticolul 6

Î naltele părţi contractante îşi promit reciproc secretul asupra conţinutului prezentului.
tratat.

A rt icolul 7

Tratatul prezent va fi ratificat şi ratificările vor fi schimbate într-un răstimp de trei;
săptămîni sau mai devreme , dacă se poate" .
Au invitat pe maiestatea sa împăratul Germaniei, rege al Prusiei , să adere la dispozi-
ţiile sus-numitului tratat.
Î n consecinţă maiestatea sa împăratul Germaniei , rege al Prusiei, a dat depline puteri„
în acest scop, reprezentantului său la Viena, consilierul de legaţie contele l\lax von Berchem,.
pentru a adera formal la stipulaţiile cuprinse în tratatul sus-menţionat.
Î n virtutea acestui act de aderare, maiestatea sa împăratul Germaniei, rege al Prusiei "
îşi ia în numele Imperiului Germaniei , faţă de maiestăţile lor, împăratul Austriei, rege apos-
tolic al l'.ngariei şi regele României şi , în acelaşi timp, maiestăţile lor, împăratul Austriei,.
rege apostolic al Ungariei, şi regele României îşi iau faţă de maiestatea sa împăratul Germa
niei, rege al Prusiei , aceleaşi angajamente la care înaltele părţi contractante s-au obligat reci-
proc prin stipulaţiile numitului tratat inserat mai sus.
Prezentul act de aderare va fi ratificat şi ratificările vor fi schimbate într-un răstimp .
de trei săptămîni sau mai curînd dacă se poate.
Drept care respectivii plenipotenţiari au semnat prezentul act de aderare şi i-au pus.
sigiliul blazoanelor lor.
Făcut la Viena, în a treizecea zi a lunii octombrie din anul o mie opt sute optzec�
şi trei.
1-\ ĂLNOKY manu propria
D. STURDZA, manu propria
BERCHEM, manu propria
Noi, prin cuvîntul nostru împărătesc şi regesc, facem cunoscut şi declarăm că au fost
văzute şi cîntărite cu atenţie articolele acestei convenţii şi că toţi aceia şi fiecare în parte
au ratificat şi aderat la acelea, că noi cei însărcinaţi vom duce la îndeplinire cu fidelitate toate
cele care sînt conţinute în acele articole. Noi cei de faţă la luarea acestei hotărîri am semnat
cu mina noastră actele noastre şi am poruncit să fie întărite cu sigiliul şi pecetea noastră, sul>
j urămîntul şi deplina hotărîre a acestora. Dat la Viena, în ziua a douăsprezecea a luni•
noiembrie, anul domnului 1883 şi al domniei noastre al treizeci şi cincilea.
FRANCISC IOSIF
GUSTAV CONTE K ĂLNOKY
Din însărcinarea personală a maiestăţii sale
imperială sacră şi regală apostolică
LUDOVIC D 6 CZI ,
Consilier al curţii şi ministerial

Proces-verbal
Subsemnaţii, reunindu-se la Ministerul Afacerilor Străine la Viena pentru a proceda Ia
schimbarea ratificărilor tratatului secret semnat la Viena la 30 octombrie 1883, de către pleni
potenţiadi maiestăţii sale regele României şi ai maiestăţii sale împăratul Austriei, rege al
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Boemiei etc. şi rege apostolic al Ungariei ; instrumentele de ratificare au fost înfăţişate şi fiind
găsite, după examinare, în bună şi cuvenită formă, schimbul a fost făcut.
Drept care subsemnaţii au redactat prezentul proces verbal pc care l-au irrrestit
cu semnătura şi sigiliul blazoanelor lor.
Făcut la \"iena, la 15 noiembrie 1883.
P. P . CAHP

l\:ĂLNOKY

Proces-verbal
Subsemnaţii, reunindu-se la Ministerul Afacerilor Străine la \"iena pentru a proceda la
schimbul ratificărilor actului de aderare cu data de JO octombrie 1883, semnat la Viena de
plenipotenţiarii maiestăţii sale regele României, maiestăţii sale împăratul Germaniei, rege al
Prusiei şi al maiestăţii sale împăratul Austriei, rege al Boemiei şi rege apostolic al Ungariei,
act prin care maiestatea sa împăratul Germaniei , rege al Prusiei, aderă la tratatul secret în
cheiat în aceeaşi zi între plenipotenţiarii maiestăţii sale împăratul Austriei, rege al Boemiei
etc. şi rege apostolic al Ungariei, şi ai maiestăţii sale regele l{omâniei ; instrumentele acestor
ratificări au fost înfăţişate şi fiind, după examinare, aflate în bună şi cuvenită formă, schim
bul a fost operat.
Drept care subsemnaţii au întocmit procesul-verbal prezent pe care l-au întărit cu sem
nătura lor şi sigiliul blazoanelor lor.
P. P. CAH.P
H . VII P. HEl' S S
SZ O GY E NY

93
I nfonnations-Bureau
Nr. 2 864/4, 188.'\

Reichs-Kriegsministerium theilt mit zur Einsicht den Evidenz-Rapport
No. I 206, Evidenz-Bureau, ddto l 2./ l l . 1 883, des kaiserlich-koniglichen Gene
ralstabes betreffend Rumanien.
Aus diesem Rapporte ist unter Anderem zu entnehmen, dass die mit so
viel eclat durch die Votirung von 1 0 Millionen Francs, durch die Berufung
des belgischen Generals Brialmont, und endlich durch die Konkurs-Ausschrei
bung fiir Ziegel-Lieferungen in Scene gesetztc Befestigungs-Trage lediglich
eine Demonstration gegen Oestcrreich gewesen zu sein scheint, da die ru
manische Reglerung die Absicht hat, den ihr zu dem Zwecke der Befesti
gungs-Frage lediglich eine Demonstration gegen Oesterriech gewesen zu sein
scheint, da die rumăuische Regierung die Absicht hat, den ihr zu den
Zwecke der Befestigungs-Anlagen votirten Kredit fiir die Organisation der
Miliz, fiir die Beschaffung von Monturs-Armaturs - und Riistungs-sorten
fiir dieselbe zu werwenden (Konfidenten Bericht) .
N ach anderen Quellen soll die rumănische Regierung das Studium dn
Befestigungs-Frage mit allem Eifer fortsetzen. Unlăngst sollcn 2 OÎfiziere,
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Oberst Robesco und Capitaine Popof, nach Belgien abgegangen sein, um
dort mit General Brialmont zu arbeiten. Sie sollen hauptsăhlich die Frage
der „Panzerthiirme" studieren, mit denen einige Forts versehen werden
diirften.
General Falcoianu, welcher bisher als Direktor der rumănischen Ei
senbahnen in Disponibilităt stand, hat auf diese Stellung verzichtet, wurde
am 27. October reactivirt und zum Chef des Generalstabes ernannt 1.
Das Heeres Budget fiir 1 884- 1 885 beziffert sich mit 30 2- Millionen
2

Francs, um 1 200 OOO Francs mehr als im laufenden Finanzj ahre.
In Galatz soll ein Transport von 24 Positions-Geschiitzen eingetroffen
sein.
/Rezoluţie :}

N ach erfolgter Vidirung retour.

Wicn, 16/ I l 1883

rsemnat,
jndescifrabii]

Arhivele statului Burnre�ti, lvficrofilme A ustria , rola 1 16 , c. 889 891 (Haus-Hof und Staatsarchiv-Wien, Informationsbureauakten.
Karton 174 ).

Biroul de informaţii
Nr. 2 864/4, 1883
Ministerul Imperial de Război comunică spre examinare raportul-evidenţă nr. 1 206,
biroul de evidenţă, din 12 noiembrie 1883, al Marelui stat major cezaro-crăiesc cu privire la
România.
Din acest raport se poate deduce, printre altele, că problema fortificaţiilor, care a făcut
atîta vîlvă prin votarea a 10 milioane lei, prin chemarea generalului belgian Brialmont şi, în
sfîrşit, prin scoterea la licitaţie a unei comenzi de cărămizi, se pare că a fost o simplă demon
straţie îndreptată împotriva Austriei, deoarece guvernul român are intenţia ca creditele
votate pentru fortificaţii să fie destinate organizării miliţiilor, pentru procurarea de echipa
ment şi efecte, precum şi a armamentului necesar acestora (raportul informatorului) .
După alte surse, guvernul român continuă să studieze problema fortificaţiilor cu mult
interes. Î n curînd doi ofiţeri, colonelul Robescu şi căpitanul Popov, vor pleca în Belgia să
lucreze acolo cu generalul Brialmont. Ei vor studia mai ales problema bilindajelor cu care vor
fi prevăzute unele forturi.
Generalul Fălcoianu, care pînă acum a fost în disponibilitate ca director al căilor ferate
române, a renunţat la acest post şi a fost rechemat în armată şi numit şef al Marelui stat
major la 27 octombrie.
Bugetul armatei pe exerciţiul 1884 - 1885 se ridică la cifra de 30,5 milioane lei, cu
1 200 OOO lei mai mult decît pe anul financiar curent.
Î n Galaţi s-ar fi adus un transport de 24 de tunuri de poziţie.
{Rezoluţie : ]

A se returna după luarea la cunoştinţă.
Viena,
[Semnat,
Indescifrabil]
I

Vezi documentul nr. 85.
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16/ 1 1 1883

94
H om ît n ia
Miuisteriul de I ntcrne
Di·1iziunca serviciul ni administrativ
Nr. 20 56 1

Bucureşti,

18/.30 noiembrie 1883

Domnule prefect,
Prin articolul 57 din actuala lege de recrutare 1, s-a prevăzut înfiin
ţarea depozitelor de recrutare în fiecare j udeţ care, pe lîngă alte atribuţiuni,
au şi pe aceia de a ţine la curent scriptele şi situaţia oamenilor aflaţi în
diferitele elemente ce compun forţa noastră armată şi în special al rezervelor,
astfel că, într-un moment dat, chemarea sub drapel a acestor oameni să
se poată face cu ordinea şi celeritatea ce reclamă mobilizarea armatelor mo
derne.
Unul din mijloacele cele mai eficace pentru a se putea realiza acest
control este fără îndoială concursul ce primarii comunelor urbane şi rurale
sunt datori a da şefilor acestor depozite, punîndu-i la curent cu toate miş
cările oamenilor, care prin vîrsta lor urmează să facă parte din rezerve,
miliţii sau gloate.
Această îndatorire fiind impusă primarilor prin articolul 57 din legea
d.e recrutare, cată să vă mărturisească, domnule prefect, că pînă astăzi au
fost cu totul neglij ată din parte-le, de unde a rezultat că mulţi oameni se
sustrag de la obligaţiunile serviciului militar, numai prin faptul că-şi strămută
domiciliul pe teritoriul altei comune.
Inconvenientele ce pot rezulta din această stare de lucruri fiind de cea
mai mare gravitate, subsemnatul, conform mijlocirei făcută de domnul mi
nistru de rezbel prin adresa nr. 1 8 4 8 1 din 1 6 noiembrie, vă rog, domnule
prefect, să amintiţi domnilor primari din acel judeţ dispoziţiunile articolului
57 şi 83 din legea de recrutare 2, recomandîndu-le îndeosebi de a nu admite
a se stabili în comună nici un individ pînă ce mai întîi nu va proba poziţiu
nea sa militară şi că a făcut la timp cuvenitele declaraţiuni şefilor depozi
telor de recrutare respectivi, conformîndu-se la rîndul dumnealor obligaţiunilor
ce li se impun ca, cel mai tîrziu opt zile de la primirea declaraţiunilor oa
menilor veniţi din nou în comună, să comunice dedaraţiunea lor şi depo
zitului de recrutare respectiv.
De la observarea cu punctualitate a acestor dispoziţiuni depinzînd în
mare parte exercitarea controlului necesar asupra oamenilor aflaţi în rezervă
I Vezi „ Mo11itorul oficial" nr. 1 9 1 din 2 1 noiembrie/J decembrie 1882, p. 2 780 şi Docu
mente prii"ind istoria militard a poporului român , iulie 1878 -noiembrie 1882, Editura m ilitari ,

Bucureşt i ,

1974,

p. 4 1 3--4 1 4 .

„ Monitorul oficial" n r . 1 9 1 d i n 2 1 noiembrie/J decembrie 1882, p . 2 780, 2 781
şi Dornmentc priri11d istoria militară a poporului româ11 , iulie 1878-noiembrie 1882, Editura mili
tară, Bu c u re ş ti , 1974, p. 4 1 3-4 14, 4 1 7 .
2 \' c z i
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şi în miliţii, veţi cunoaşte domnule prefect că voi face responsabili pe acei
agenţi administrativi care nu s-ar conforma legii ca culpabili de ocrotirea
dezertorilor şi ca atare pasibili de penalităţile prescrise de articolul 83 din
legea de recrutare.
Primiţi, domnule prefect, încredinţarea consideraţiunii mele.
Pentru ministru,
A. MOSCHl0NEA
Pentru şeful diviziei ,
I . Cll'C Ă
Domnului prefect de Dolj .
A rhivele statului Craiova , fond Prefectura judeţului Dolj, dosar nr.
361/ 1883, nepaginat. Original.

95
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 1 9 0 1 6, pe lîngă care ne supune spre sancţionare legea pen
tru contigentul anului 1 884, votată de corpurile legiuitoare, în virtutea arti
colului 93 din constituţiune,
am sancţionat şi sancţionăm ,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
Articol unic. Din clasa anului 1 884 se va chema sub drapel 1 2 OOO
tineri pentru armata permanentă, 3 OOO tineri pentru călăraşi, iar restul clasei,
deducîndu-se cei dispensaţi, se vor înscrie între dorobanţi potrivit dispozi
ţiunilor legei de recrutare 1.
Recrutarea se va face şi contigentul se va chema conform legei asu
pra recrutărei şi confo.-m cu cele prevăzute în legea asupra organizării pu
terei armate 2•
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 1 0
noiembrie 1 883 şi s-a adoptat cu maj oritate de 6 1 voturi contra a 5.
Preşedinte ,
D. LECCA

Secretar ,
G. FĂ RCĂ ŞANU

1 Vezi „Monitorul oficial" nr. 5 1 din 5/ 17 martie 1876, p. 1 297 - 1 303, nr. 19 1 din 2 1
noiembrie /3 decembrie 1882, p. 2 777 -2 78 1 şi Documente privind istoria militară a popo
t'ului t'omân , iulie 1878 -noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti , 197'4, p. 407-4 1 8 .
2 Vezi „Monitorul oastei " , nr. H din 1 iunie 187'4, p . 597 - 598.

151
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 1 6 noiembrie 1 883
şi s-a adoptat cu majoritate de 29 voturi contra a 1 .
Preşedinte,
DIMITRIE GHICA
Secretar,
G. M Ă NESCU

Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă, învestite cu sigiliul sta
tului şi publicate în „Monitorul oficial", să fie adresate autorităţilor adminis
trative şi judiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întocmai,
iar miniştrii noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi de j us
tiţie sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Sinaia, la 29 noiembrie 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel ,
la Departamentul de J ustiţie,
I. C. BR ĂT l ANU
N. VOINOV
Nr. 2 555
„ Monitorul oficial", nr. 190 dfo 1/13 decembrie 1883, p. 4 233.

96
Bucureşti, anul 1883, luna noiembrie, 30.

Ministeriul de Rezbel
IV-a Direcţiune
armele speciale
material şi construcţie
Nr. IO 53'1

Domnule ministru,
Răspunzînd adresei dumneavoastră nr. 20 OOO, am onoare a vă face
cunoscut că Ministeriul de Rezbel găseşte că primăria de Focşani dă o inter
pelaţiune greşită dispoziţiunilor legei din 1 874. relativ la îndatorirea ce are în
privirea cazermărei pompierilor.
în adevăr, articolul 4. 1 al legii la care se referă 1 prevede că toate
primăriile cari vor avea „construcţiuni speciale" pentru pompieri le predă
Ministeriului de Rezbel care le întreţine etc . , iar acelea cari nu au asemenea
construcţiuni vor continua a plăti chiria etc. pînă ce mijloacele le va permite
a face asemenea construcţiuni.
Primăria de Focşani a fost departe de a avea veri o construcţiune
„specială pentru pompieri" ; dacă casele ruinate, neîncăpătoare şi nici într-un
mod apropiate trebuinţelor serviciului în cari s-au găsit instalaţi pompierii
la predare, s-au găsit a fi proprietate a primăriei, aceasta a putut scuti pe
primărie de a plăti chirie pînă ce va fi în poziţiune de a construi „clădiri
1 Lege pentru modificarea unor articole din legea de organizare a puterii armate din
1 1 iunie 1868 şi 27 martie 1872 („Monitorul oficial", nr. 64 din 19/3 1 martie 187'1, p. 4 17).
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speciale" , iar nicidecum de a o scuti de a face construcţiuni proprii cum
voeşte legea. :\Iinisteriul întreţine fără îndoeală precum prevede legea,
cu cheltuiala sa clădirile ce a luat în primire de la unele primării ; prin
întreţinere însă nu se poate înţelege transformarea în cazarme proprii, cu
grajdiuri şi remize, a unor ruine, cari n-au nimic sau mai nimic din toate
acestea, căci cu acest mod de a vedea nu s-ar fi găsit nici o primărie în
ţeară care să nu poată pune la dispoziţiunea Ministeriului de Rezbel o casă,
fie ea în condiţiuni cît de rele, ministeriul fiind nevoit a o reface cu totul,
spre a servi scopului, nu s-ar adjunge decît la eludarea dispoziţiunilor legei,
şi astfel cazarmarea pompierilor ar reveni tot în sarcina administraţiei rezbe
lului, iar nu a primăriei care nu ar contribui decît cu locul.
Astfel fiind, vă rog, domnule ministru, să binevoiţi a pune aceasta
atît în vederea onor primăriei de Focşani cît şi a celorlalte oraşe unde se
găseşte organizat un serviciu de pompieri în condiţiunile legei din 1 874, invi
tîndu-le a lua măsuri imediate pentru construcţiunea de clădiri speciale şi
încăpătoare pentru pompieri cu grajdiurile şi remizele necesare, astfel cum li se
pune obligaţiune atît prin citata lege din 1 874, cît şi prin acea din 1 882 asu
pra organizării comandamentelor militare 1.
Administraţia rezbelului crede însă că în faţa îndărădniciei persistentă
a diferitelor oraşe de a se conforma legei în privinţa cazarmărei pompierilor,
nu se va putea avea un rezultat decît numai dacă veţi binevoi a lua măsuri
domnia voastră, de a face să se înscrie din oficiu sumele necesare, fie şi
treptat în fiecare an, în bugetele comunelor. Dacă o asemenea măsură nu se
va putea lua cu ocazia celui dintîi buget al diferitelor comune, ministeriul
este hotărît a retrage imediat acelor oraşe serviciul de pompieri ce fac
actualmente bateriele teritoriale, renunţînd la subvenţiunea ce se primeşte
şi rămîind a-şi organiza comunele ele singure serviciul de pompieri de care
va avea nevoie. Această măsură se impune imperios administraţiei rezbe
lului, deoarece pe cînd se pierde timpul în interpretări şi discuţiuni asupra
legei, se deteriorează din cauza lipsei de adăposturi cuviincioase un material
pentru achiziţiunea căruia s-a făcut mari sacrificii, iar oamenii şi caii baterie
lor de pompieri sufer expuşi la epidemii din cauza aglomeraţiunii lor în lo
caluri strîmte, umede şi infecte.
Î ncît priveşte scuza de lipsă de fonduri, cu care răspunde de atîta vreme
unele comune, nu poate fi serioasă, deoarece nu vor avea niciodată fondurile
necesare dacă nu binevoieşte a înscrie niciodată nimic în bugetele lor pentru
aceasta ; şi în 9 ani s-ar fi putut face un început cel puţin de construcţiunea
acelor clădiri, dacă s-ar fi pus cea mai mică bunăvoinţă de a intra în apli
carea legei.
Sunt convins, domnule ministru, că veţi binevoi a aprecia şi dumnea
voastră că o asemenea stare nu mai poate fi tolerată şi că veţi binevoi
a lua din oficiu măsuri pentru aplicarea imediată a legei .
1 Vezi „Mo11itorul oficial" , nr. 59 <lin 1 1/23 iunie 1882, p. 1 459 şi Documente privind
istoria militară a poporu/Hi român, iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1974,
p. 359.
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Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea prea osebitei mele consi
deraţiuni.
Pentru ministru,
A. BERINDEI
Directorele seniciului,
HOBESClj
Domniei sale,
domnului ministru de interne.
A rhivele statului Burnreşti, fon d Ministtrul de Inttrne, Dfriziur. ca
administra/iei centrale, invrntar nr. 320, dosar 111-. 92/1883, f. 52,
66. Original.
•

97
1883, decembrie, 3

Divizia 1
Biroul 2-lea
Xr. 2 1 57'1

Domnilor primari de Roman, Bacău, Bîrlad, Buzău,
Giurgiu, Piteşti şi Severin
Fiindcă de la unii din colegii dumneavoastră s-au primit întîmpinare
asupra ordinului circular al ministerului sub nr. 1 6 1 60 din 22 septembrie
trecut, relativ la datoria ce au comunele ca să construeze cazărmi pentru
artileria teritorială, că, pe cît timp localurile în care să află astăzi cazăr.
mile bateriilor de pompieri sunt predate de comune pe sama Ministeriului
de Rezbel încă din anul 1 875, apoi după articolul 4 1 din legea din 1 874 1 ,
nu le-ar mai privi sarcina ca să construiască cazărmi nouă, conform planu
rilor tipe, vă pun în vedere, domnule primar, explicaţiunile ce am primit
acum de la domnul ministru de rezbel prin adresa sub nr. 1 0 534 2, că comu
nele cari au fost departe de a avea construcţiuni speciale pentru pompieri,
ci numai nişte case ruinate, neîncăpătoare şi nici într-un mod apropriate tre
buinţelor serviciului, în cari s-au găsit instalaţi pompierii la predare, aceasta
a putut scuti pe acele comune numai de a plăti chirii pînă ce vor fi în pozi
ţiune să construiască clădiri speciale, iar nicidecum a le scuti să facă construc
ţiuni proprii, cum cere legea, şi, prin urmare vă rog, domnule primar, că
dacă acea comună nu are o construcţiune specială pentru pompieri, după
cum se cere de lege, să stăruiţi pe lîngă consiliul comunal, ca, cu ocaziunea
întocmirei bugetului comunal pentru exerciţiul viitor, să prevadă negreşit,
1 Lege pentru modificarea unor articole clin legile de organizare a puterii armate din
1 1 iunie 1868 şi 27 martie 1 872 („ Monitorztl oficial" , nr. 6i din 19/3 1 martie 187 '1 , p. '1 17) .
2 Yezi documentul nr. 96.
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în conformitatea circularei mai sus citate, sumele necesare pentru această
trebuinţă.
Veţi cunoaşte, domnule primar, că odată cu aceasta am invitat pe
domnul prefect de j udeţ că, în caz de refuz din partea consiliului, dom
nia sa să stăruiască pe lîngă comitet ca să înscrie din oficiu acele sumi în
bugetul comunal.
Arhivele statului Bucureşti, fond 1\1inisterul de Interne, Diviziunea
administraţiei centrale, inventar nr. 320, dosar nr. 92/1883, f. 55,
63. Ciornă.

98
Legation de France e n Roumanic
No. 88
Confidentielle

Bucarest, le 12 decembre 1883

Monsieur le Ministre,

A la suite du sejour a Bucarest du general Brialmont dont le baron
de Ring a parle dans sa depeche confidentielle du 27 j uillet dernier sous le
timbre de la Direction politique, no. 68, le gouvernement roumain avait
conc;:u le proj et de faire construire des fortifications et camps retranches sur
ses frontieres du cote de l'Autriche et du cOte de la Russie, mais trouvant
inopportun de faire connaître d 'ayance les endroits precis ou ces fortifications
devaient s'elever, il avait fait faire, au mois d'aout dernier, une adjudication
publique de 500 millions de briques destinees, disait-il, a la construction
de fortifications necessaires a la defense et a la protection de Bucarest.
L'Autriche, se rendant compte que Bucarest n'est pas defendable, a
cause des plaines immenses qui l'entourent de l'inutilite qu'il y aurait, par
consequent, a faire des travaux pour en defendre meme l'approche, trouva
ces proj ets de fortifications dangereux pour elle et intervint aupres du cabi
net helge. Cest a cette intervention que le general Brialmont dut vrai
semblablement sa mise en disponibilite.
Cest vers cette meme epoque qu'eurent Iieu les voyages successifs du
roi Charles, d'une part, a Vienne et a Berlin et de monsieur Bratiano, de l'autre,
a Vienne et a Gastein.
11 n'est pas douteux que dans Ies differentes entrevues qui se succe
derent alors, il ait ete question de ce projet de fortifications en Roumanie,
car, a son retour, monsieur Bratiano, sans avouer toutefois qu'il avait rc
nonce a toute idee de fortifications, declara cependant que Ies prix offerts
a la premiere adjudication par les differentes soumissions de Pest, de Vienne,
de Bruxelles et de Bucarest etaient trop eleves, et decida une nouvelle adju
dication dont il fixa l'epoque au mois de decembre.
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Cette adjudication s'est faite la semaine derniere, Monsieur le Ministre,
et deux soumissions seulement se presenterent, celle de Bruxelles et celle
de Bucarest. Deux des societes, qui s'etaient presentees la premiere fois, se
retirerent, ayant prevu sans doute le resultat nul de cette nouvelle adjudi
cation et devine peut-etre une fin de non-recevoir de monsieur Bratiano
et l'idee arretee de ce dernier de retarder, sinon de renoncer completement
a la constructon des defenses proj etees. Le prix que Ies soumissions de Bru
xelles et de Bucarest offrirent cette fois fut plus faible que le prix courant
des briques sur la place de Bucarest. Malgre cela, monsieur Bratiano le j ugea
encore trop eleve et declara que l' Etat lui-meme procederait a la fabrication
des briques en question.
On considere cette determination comme la consequence d'un projet
qui ne serait peut-etre pas definitivement abandonne, mais dont l'execution
du moins, serait indefiniment ajournee .
Les premiers proj ets et plans des fortifications destinees a garnir Ies
frontieres roumaines du cote de la Russie et de I' Autriche ont ete tenus abso·
lument secrets. Personne ne les a vus, excepte les generaux Arion, Falcoyano
et le colonel Berendey avec lesquels monsieur Bratiano et le general Brial
mont les ont discutes et, chose etonnante, dans un pays ou le bakchich est
encore tant a l'ordre du j our depuis le plus petit j usqu'au plus grand, ou l'on
peut arriver a tout pour de l'argent, les Autrichiens n'ont j amais pu, quelque
effort qu'ils aient fait pour cela, en avoir connaissance. La conclusion a
tirer de ce fait particulier est que monsieur Bratiano, qui n'a en ses compa
triotes qu'une confiance limitee, n'a pas cru devoir laisser ces plans au �1inis
tere de la Guerre, mais a j uge plus prudent de les garder chez lui.
Veuillez agreer Ies assurances de la tres respectueuse consideration
avec laquelle j 'ai l'honneur d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence,
le tres humble et tres obseissant serviteur.
Comte DE DIE SBACH
Son Excellence,
Monsieur J ules Ferry, president du Conseil, ministre des Affaires etrangeres. Direction poli
tique.
A rhivele statului Bucureşti, Alicrofilme Franţa, rola "l9, !'Ol. 8 , j .
278 - 281 (Ministere des Affaires etrangeres - Paris, Archfres diplo
matiques, C.P. Roumanie, vol. 8, f. 278 - 281 ) .

Bucureşti, 12 decembrie

Legaţia Franţei în România
Nr. 88
Confidenţial

1883

Domnule ministru,
Î n urma vizitei făcută la Bucureşti de generalul Brialmont, despre care baronul de Ring
a rdatat în depeşa sa confidenţială nr. 68 din 27 iulie trecut, purtînd timbrul Direcţiei po
litice, guvernul român a conceput proiectul construirii unor fortificaţii şi puncte fortificate la
frontierele sale cu Austria şi Rusia, dar găsind inoportun de a face cunoscute dinainte locu
rile precise unde urmau să fie ridicate aceste fortificaţii, în luna august trecut a organizat
o adjudecare p ublică pentru 500 de milioane cărămizi, destinate, după cum se afirma, con
struirii fortificaţiilor necesare apărării şi protecţiei Bucureştilor.
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Austria, dindu-şi seama că oraşul Bucureşti nu poate fi apărat din cauza cîmpiilor imense
care ii înconjoară şi în consecinţă de inutilitatea unor lucrări pentru a împiedica măcar �i
accesul, a considerat că aceste proiecte de fortificaţii erau primejdioase pentru ea şi a inter
venit pe Jîngă cabinetul belgian. Probabil că generalul Brialmont îi datorează tocmai acestei
inteneţii punerea sa în disponibilitate.
Cam în acelaşi timp au avut loc călătoriile succesive ale regelui Carol, pe de o parte,
la Viena şi la Berlin şi ale domnului Brătianu, pe de alta, la Viena şi la Gastein.
Nu încape îndoială că, în diferitele întrevederi care s-au succedat în acea vreme, a
fost vorba despre acest proiect de fortificaţii din România, căci , la î ntoarcerea sa, domnul Bră
tianu, fără a recunoaşte că a renunţat cu totul la ideea de fortificaţii , a declarat totuşi că
preţurile cerute la prima adj udecare de către diferitele oferte primite de la Pesta, Viena, Bru
xelles şi Bucureşti erau prea ridicate şi a stabilit o nouă adjudecare pentru luna decembrie.
Această adjudecare, domnule ministru, a a•rnt loc săptămîna trecută, la ea prezentîndu-se numai
două oferte , aceea de la Bruxelles şi aceea de la Bucureşti. Două dintre societăţile care s-au
prezentat prima dată s-au retras, deoarece au prevăzut, fără îndoială, rezultatul nul al acestei
noi adjudecări şi, poate, pentru că au ghicit că în final propunerea lor nu va fi acceptată de
domnul Brătianu, hotllrîrea acestuia din urmă fiind de a întîrzia, dacă nu de-<ţ renunţa com
plet, la construcţia fortificaţiilor proiectate.
Preţul pe care ofertele de la Bruxelles şi Bucureşti l-au propus de această dată a
fost mai mic decît preţul curent al cărămizilor pe piaţa Bucureştilor. Î n ciuda acestui lucru,
domnul Brătianu l-a considerat încă prea ridicat şi a declarat că statul va proceda el însuşi
la fabricarea acestor cărămizi.
Această hotărîre este considerată drept urmarea unui proiect care poate că nu va fi
definitiv abandonat, dar a cărui execuţie , cel puţin , va fi amînată la nesfîrşit.
Primele proiecte şi planuri de fortificaţii destinate frontierelor româneşti cu Rusia şi
Austria au fost ţinute într-un secret absolut. Nimeni nu le-a văzut, cu excepţia generalilor
Arion, Fălcoianu şi a colonelului Berindei , cu care domnul Brătianu şi generalul Brialmont
le-au discutat �i - lucru de mirare într-o ţară unde bacşişul este încă atît de obişnuit de
la cel mai mic pînă la cel mai mare, unde cu hani se poate obţine orice - austriecii, cu toate
eforturile pe care le-au făcut, n-au reuşit să afle ceva despre ele. Concluzia care rezultă din
acest fapt deosebit este că domnul Brătianu, care nu are în compatrioţii săi decît o încredere
limitată , n-a considerat că este cazul să lase aceste planuri la Ministerul de Război şi a soco
tit mai prudent să le păstreze la <linsul.
Primiţi, domnule ministru, asigurările prea respectuoasei consideraţii cu care am onoa
rea de a fi, al excelenţei voastre, prea umil şi prea supus servitor.
Conte DE DI ESBACH
Excc>lenţei sale,
domnului J ules Ferry, preşedinte al Consiliului, ministru al afacerilor străine. Direcţia politică.

99
Sire,
Domnul Ruj a Dimitrie, de origină român din Banat, ofiţer în infanteria
de linie a Austro-Ungariei, solicită a fi primit în armata noastră cu gradul
de locotenent, ce a obţinut încă de la 1 9 aprilie 1 880.
Deşi legea de înaintare, promulgată la 4 aprilie 1 874 1, nu prevede
admiterea în rîndurile armatei rom âne a ofiţerilor din armata unei ţări străine
1

Vezi „Mo11itorul oficial" , nr. 82 din 12/24 aprilie 1874, p. 555 - 556.
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a cărea supuşi sunt, avînd însă în vedere lipsa simţitoare ce avem de ofiţeri,
mai cu seamă în arma infanteriei, şi care lipsă nu se putea decît tîrziu com
plecta, prin promoţiunile şcoalelor militare, avînd în vedere certificatele
de studiu şi de conduită anexate la petiţiunea domnului Ruj a, din care se
constată că cunoştinţele militare ce posedă şi conduita ce a avut în armata
austro-ungară ar face din domnia sa un membru util armatei noastre, avînd
în vedere hotărîrea sa de a cere imediat după însumarea în cadrele armatei
române recunoaşterea sa de cetăţean al României, în care are deja legături
de familie, rog plecat pe maiestatea voastră să binevoiască a semna alătura
tul proiect de decret 1, prin care domnul Ruj a Dimitrie, locotenent actualmente
în armata austro-ungară, se primeşte în rîndurile armatei române.
Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţii voastre, prea plecat
şi prea supus servitor.
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Război ,
I. C. BR ATIANU
Directorul serviciului,
Locotenent-colonel TH. �ERBĂXESCU
1 88.3,

Nr.

decembrie ,

13

19 793
„}.fonitorul oastei", n r .

8 di11 2

martie

1884, p. 121

100
Sire,
X ecesitatea de a se completa instrucţia ecvestră şi militară a ofiţerilor
de cavalerie se simte din zi în zi mai mult în această armă, mai cu seamă
că instrucţiunea călăreţului coprinde mai multe ramuri distincte şi speciale.
Resursele bugetare nepermiţînd pentru moment de a înfiinţa o şcoală
specială de cavalerie, mi-am propus a supune la înalta aprobare a maiestăţii
voastre înfiinţarea unei şcoale provizorie, alături cu cea de artilerie şi geniu,
pentru instrucţia locotenenţilor şi sublocotenenţilor din arma cavaleriei,
aleşi de preferinţă din elevii şcoalei militare sau din aceia ai şcoalei subofi
ţerilor, cari au un an de serviciu la trupă şi cari sunt propuşi de şefii corpurilor.
Prin această măsură se prepară instructori pentru corpuri fără se se
aducă cheltuieli statului.
Dacă maiestatea voastră aprobă această propunere, rog plecat să bine
voiască a semna alăturatul proiect de decret 2 •
1

Yezi documentul nr. J O I .
2 Yezi documentul nr. 102 .
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Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţii voastre, prea plecat
ş1 prea supus servitor.
Ministru secretar de stat

la Departamentul de Rezbel,

I. C. BR Ă TIANU

Nr. 19 822

1883, decembrie, 1 3
„ Jlonitorul oficial" nr. 2 2 1 din 12/24, ianuarie 1884, p . 4 905 4 906.

101
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 1 9 793 1 .
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Domnul Ruj a Dimitrie, ofiţer în infanteria de linie a Austro"'"
Ungariei, se primeşte în gradul de locotenent în armata română, la vacanţa
ce este în Regimentul 6 linie şi cu vechimea în acest din urmă grad de la 1 9
aprilie 1 880.
Art . 2 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Sinaia, la 1 4 decembre 1 883.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BR ĂTIANU

Nr. 2 69.'i

„ .lfonitorul oastei",

nr.

8 din 2 martie 1884, p. 120 - 12 1 .

102
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
1

Yezi documentul

nr.

99.
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Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 1 9 822 1 ,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Se înfiinţează, alături cu Şcoala de ofiţeri de artilerie şi geniu,
o şcoală provizorie de instrucţie pentru locotenenţii şi sublocotenenţii din
arma cavaleriei, aleşi de preferinţă din elevii şcoalei militare sau din aceia
ai şcoalei subofiţerilor, cari au un an de serviciu la trupă şi propuşi de şefii
regimentelor.
Elevii ofiţeri ai şcolii vor fi externi. Numărul lor se limitează la 30
şi se vor alege din acei cari n-au încă 30 de ani.
Art. 2. Cursul acestei şcoale va fi de 9 luni, începînd de la 1 noiembre
şi terminîndu-se la 1 august.
Partea teoretică a cursurilor se va preda de la 1 noiembre pînă la 1
mai, iar aplicaţiunile practice de la 1 mai pînă la 1 iulie.
Î n luna iulie vor avea loc examenele, după cari ofiţerii se vor întoarce
la corpurile lor, înlocuindu-se cu alţii în luna noiembre.
Art. 3. Materiile ce se vor preda în şcoală sunt cele următoare :
a) studiul reglementelor militare de cavalerie în genere, reglementul
tragerei în ţintă şi serviciul în campanie ;
b) echitaţie (teorie şi practică) şi hipologie ;
c) cursul de tactică aplicat la cavalerie ;
d) topografie şi fortificaţie pasageră (părţile necesare ofiţerului de cava
lerie) şi geografia militară a României şi a ţărilor vecine.
Art. 4. Personalul de instrucţie al şcolii va fi compus din : un maior,
subdirector, şi doi căpitani sau locotenenţi, instructori ; iar ca profesori,
pentru materiile prevăzute de articolul 3, se vor însărcina ofiţerii din perso
nalul şcolii sau de la trupă.
Art. 5. Personalul trupei se va compune din : 1 elev de administraţie, 2
sergenţi, 2 brigadieri, 26 soldaţi.
Art. 6. Ofiţerii elevi, la venirea lor în şcoală, vor avea fiecare calul
şi harnaşamentul lor propriu.
Art. 7. Se va da şcoalei un număr de 35 cai pentru instrucţie practică
militară şi la echitaţie a ofiţerilor elevi. Caii ofiţerilor vor fi ţinuţi în grajdul
şcolii.
Art. 8 şi cel din urmă. Ministrul nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentului de
cret.
Dat în Sinaia, la 1 4 decembrie 1 883.
CAROL

N r . 2 699

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BR ĂTIANl'.
„Monitorul oficial", nr. 22 1 din 12/24 ian uarie 1884, p. 4 905.

1 Vezi documentul nr. 100.
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103
Direcţia armelor speciale

Prin înalta rezoluţie a maiestăţei sale regelui, pusă pe raportul domnului
ministru de război nr. 1 0 373 din 24 noiembre 1 883, s-a aprobat ca o comi
siune compusă din locotenentul-colonel Crătunescu, directorul Arsenalului
armatei, căpitanul Boteanu Romulus, din Arsenalul armatei, locotenentul
Gealep Sergiu, din Regimentul 1 artilerie, şi guardul de artilerie clasa a 3-a
Vasiescu Christache, din Arsenalul armatei, să meargă la Steyr (Austria)
pentru a controla şi primi armele model 1 879, contractate de minister cu
fabrica de acolo.
Aceşti ofiţeri vor avea dreptul la indemnitate de transport şi la aceia
de misie reglementară.
„ Monitorul oastei", nr. 75 din 15 decembrie 1883, p. 1 07-4.

104
Inspecţia generală a anului 1883
Dare de seamă asupra dispoziţiunilor luate şi direcţiunea de dat
pentrit a se aplica legea stat majorului general 1 .
Legea statului major decretată abia în acest an nu a putut fi neapărat
aplicată în toată întregimea ei, atît din lipsa unui personal în condiţiunele
fixate prin noua lege cît şi din cauză că bugetul armatei fusese stabilit ante
rior legei. S-au căutat însă ca cu puţinele mijloace de care se dispune a
int �a în dispoziţiunele legale prescrise pentru organizarea Marelui stat
ma1or.
Singurul Depozitul de rezbel ce a existat pînă astăzi prezinta resurse
prea puţine pentru a organiza serviciul întreg ; a trebuit mai mult a se schiţa
numai diferitele ramuri ale stat majorului şi a se lua dispoziţii pentru
lărgirea cu timpul a fiecăria din aceste ramuri.
S-au stabilit mai întîi de Comitetul � întreg lista persoanelor ce au
drept la brevetul de stat major.
Marele stat major s-a constituit în secţii cu atribuţii anume fixate şi
astfel cum au fost regulate prin decretul nr. 2 945 3 . Secţiunile au început
a funcţiona cu toate lipsurile de personal şi prezenta dare de seamă are
tocmai de scop a arăta în parte la fiecare secţie măsurile ce s-au luat pen1

Vezi documentul nr. 20.

3

Vezi documentul nr. 2 .

2 Comitetul consultativ de stat major.
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tru viitor şi ceea ce mai trebuie încă pentru a asigura funcţionarea lor
regulată.
Serviciul statului major al armatei trebuie să îmbrăţişeze şi pe acela
al corpurilor de armată şi trebuie ca, afară de lucrările proprii secţiunelor,
a se stabili legături între această direcţiune şi diferitele staturi majore. Re
glementele legei serviciului de stat major va determina exact atribuţiunele şi
relaţiunele zilnice ce trebuie să existe între Marele stat major şi corpu
rile de armată ; acest reglement este în lucru şi în curînd se va supune
aprobărei ministeriale.
Pînă la decretarea lui s-au dat diferitelor staturi majore instrucţiunele
nr. 649 şi 684 care, cu ocaziunea manevrelor acestui an, le dă însărcinări
permanente ce au de scop a le arăta că datoriile staturilor majore de corp
de armată şi divizie nu sunt limitate numai în lucrări de birou , ci, atît în
timp de pace cit şi în rezbel, cea mai importantă a lor datorie constă în
lucrări exterioare care asigură realizarea combinaţiunelor militare superioare
şi înlesneşte întru toate executarea ordinelor comandamentului. Nu toate
corpurile de armată au contribuit la realizarea acestei idei a :\farelui stat
major. Astfel la Corpul al 3-lea de armată prin adresa nr. 5 1 34 s-au refuzat
categoric executarea instrucţiunilor sus-menţionate, sub cuvîntul lipsă de
personal şi al vreunui decret sau dispoziţiuni ministeriale ce i-ar impune o
asemenea obligaţiune.
De aici necesitatea ce se simte a se decreta cit mai neîntîrziat regle
mentul legei de stat major, care stabileşte tocmai raporturile dintre stat
maj oare, fără a impieta asupra drepturilor comandamentelor. Acest regle
ment trebuie încă să prevadă amănunte ale întregului serviciu, cum recru
tarea, instrucţia, procedarea la alegerea ofiţerilor etc.
Dispoziţiile luate ori a se lua sunt pentru diferite ramuri ale :\Iarclui
stat major următoarele :
Secţia I
Lucrările ce s-a executat pînă azi de această secţie a fost făcute
împreună cu secţia a I I-a, fără a se despărţi bine acelea ce privesc în parte
pe fiecare.
S-au recunoscut regiunea teritorială a Diviziei a 4-a în lunele iunie şi
iulie de şefii secţiilor I şi I I-a în persoană, însoţiţi de cite un ofiţer de
stat major. Aceste recunoaşteri au fost făcute din două puncturi de vedere :
mai întîi a servi ca tip pentru lucrările de aceeaşi natură ce se vor face în
urmă în toată ţara şi ca exemplu de lucrări de concentrare într-un punct
determinat, luîndu-se ca exemplu pentru acest an Cîmpina pentru Corpul
2 de armată, şi al doilea, pentru a servi manevrelor de toamnă anuale.
Recunoaşterile au mai avut de scop de a se asigura că reşedinţele
companiilor din fiecare regiment de dorobanţi sunt bine situate în raport
cu regiunea ce ocupă compania şi că permit repedea concentrare a compa
niei ; în urmă s-a studiat drumurile cele mai scurte şi practicabile, pe toate
timpurile, ce companiile trebuiesc să urmeze pentru a se concentra la reşe
dinţa regimentelor şi acestea la divizii.
S-au studiat asemenea drumurile ce companiile în parte şi regimentele
trebuie să urmeze pentru a se concentra mai repede la Cîmpina.
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Lucrarea s-a făcut în detaliu şi cu cea mai mare îngrijire pentru a putea
în urmă servi de model pentru celelalte recunoaşteri ce se vor face în toate
regiunele de regimentele de dorobanţi, rămîind numai a se complecta prin
lucrări de statistică� pentru care timpul a lipsit, spre a se face deodată cu
recunoaşterile pe tărîm.
î n scopul de a înlesni ca aceste lucrări să se facă în toate regiunele
de corpuri de armată, s-a profitat de concentrările pentru instrucţii din anul
acesta şi s-a cerut şefilor de stat major de la corpurile de armată, prin
instrucţia nr. 649, a îngrij i să recunoască toate drumurile ce trebuie să urmeze
atît companiele cit şi escadroanele de călăraşi pentru a se concentra mai
repede la reşedinţa regimentelor, şi a se face şi recunoaşterea statistică
ale comunelor şi cătunilor ce vor servi de etape în marşul lor. Tot astfel şi
itinerarele regimentelor pentru adunarea lor la divizii.
Aceste lucrări se vor putea complecta în urmă şi controla.
Prin aceste instrucţii s-a avut mai cu osebire de scop de a stabili legă
minte între diferitele staturi majore şi Marele stat major.
Toate aceste lucrări vor servi în urmă la studiul şi hotărîrea mobili
zărei, pentru care cuvînt s-a intervenit la minister (raportul nr. 8 1 4) a nu
se mai aproba nici o schimbare de reşedinţă de companie de dorobanţi
fără a lua şi avizul Marelui stat major, care în lucrările sale pregătitoare pen
tru mobilizare caută a le fixa definitiv, alegînd pe cit se poate pe cele
mai avantajoase, atît din punctul de vedere administrativ cit şi militar_
Ca element a servi la studiul concentrărilor în vederea operaţiilor pe
teatrele de rezbel probabile, pe care armata noastră poate fi chemată a
lucra, s-a intervenit la minister (raportul nr. 697) a nu se mai face nici un
traseu de şosele sau linii de drum de fer, atît din acele ce duc la diferi
tele puncte ale frontierelor cit şi acele ce unesc puncte importante din inte
riorul ţărei, fără şi a lua avizul Marelui stat major, care este chemat a se
pronunţa din punctul de vedere al operaţiilor militare, a mobilizărei şi a
unei repezi concentrări.
Tot pentru a servi lucrărilor secţiei I s-a cerut la minister (raportul
nr. 808) toate dosarele manevrelor făcute în anii trecuţi, împreună cu obser
vaţiile ce s-a făcut în executarea lor ; ele vor servi la studiul comunicaţiilor
din acele părţi şi acela al terenului din punctul de vedere al operaţiilor mili
tare ; vor înlesni încă a vedea şi defectele întregei organizaţii a armatei ce
s-au putut ivi în practică.
După ce s-a arătat pe scurt măsurile ce s-a luat pentru a pregăti lucră
rile ce sunt de făcut de această secţie, vom arăta pe acelea ce mai sunt încă
de luat.
Pentru lucrări de mobilizare, şefii de stat majoare ale corpurilor de
armată au ordin (instrucţiile nr. 649) a se executa de fiecare regiment de
dorobanţi, cu ofiţeri aleşi, recunoaşterile necesarie mobilizărei regimentelor
şi diviziilor.
Lucrarea se va face mai întîi de companii - arătînd cu exactitate tim
pul ce va pune compania a se concentra la reşedinţă, timpul necesar pentru
a se pune în marş - şi în urmă la regiment, studiind bine toate drumurile
şi făcînd statistica comunelor ; vor arăta centrurile cele mai bune de reşe
dinţă din punctul de vedere al desimei populaţiei, iar nu acel al întinderei.
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ca nu pentru o singură comună izolată marea majoritate a companiei să par
cure distanţe întinse.
După aceasta se va studia drumurile ce conduc la reşedinţa diviziilor
şi timpul ce vor pune regimentele a se concentra în ai;;ele puncte.
Toate aceste operaţii se vor face sub previgherea şi controlul continue
al şefilor de stat major ale diviziilor ; în urmă vor fi verificate de şefii de
stat majoare ale corpurilor de armată şi înaintate Marelui stat major. De la
exactitatea unor asemenea lucrări pregătitoare depinde toate operaţiunele
mobilizărei ; pentru aceea, delegaţi ai Marelui stat major le va verifica atît
în timpul execuţiunei cît şi în urmă.
Pentru lucrările de concentrare se va discuta şi prevede de Marele
stat major diferitele teatrele de operaţii probabile şi comunicaţiile de tot
felul vor fi studiate în vederea acestor supoziţii.
Recunoaşterile de această natură se vor face de şefii de stat majoare
ai corpurilor de armată cu personalul lor de stat major, cu al diviziilor şi
cu ofiţerii brevetaţi din corpul lor de armată. Lucrarea lor va trebui să revie
şi la fixarea etapelor.
Pentru studiul diferitelor teatre de operaţie se va complecta şi recti
fica harta ţărei, căutînd a marca cu mai multă îngrijire văile şi diferitele
accidente şi poziţii militare ; se va arăta acelea ce au servit în diferitele lupte
vechi citate în istorii.
Totul va fi controlat de Marele stat ma1or unde se concentrează toate
operaţiunele.
Î n ceea ce priveşte lucrările relative la organizaţia armatei, secţia I
va căuta a se ţine în curent cu cunoştinţele culese de secţia II-a de cele
ce se petrec pe la armatele străine şi se va propune acelea ce ar fi bune
a se adopta şi în armata noastră. Dările de seamă ale manevrelor anuale vor
înlesni mult a arăta ministerului punctele care trebuesc îndreptate sau modi
ficări ori inovaţiuni de introdus.
Secţia II-a
Osebit de lucrările privitoare direct acestei secţii, din cauza lipsei de
personal şi a reorganizărei încă definitivă a serviciului, secţia I I-a a luat
parte pînă acum împreună cu secţia I la toate lucrările Marelui stat major,
atît ca lucrări de cabinet pentru pregătirea de diferite regulamente, programe
şi studiul altor cestiuni curente, cît şi ca lucrări pe teren pentru studii de
localităţi şi recunoaşteri în vederea concentrărilor sau manevrelor.
î n preocuparea de a pune cît mai în grabă bazele acestui important
serviciu şi a culege toate elementele trebuitoare studiului amănunţit al ces
tiunilor privitoare în special pe această secţie s-au luat dispoziţiunile urmă
toare :
1 . Prin raportul nr. 746 s-au cerut Ministerului de Rezbel ca în lipsă
de ataşaţi militari pe lîngă ministerile noastre din străinătate şi pînă la înfiin
ţarea lor, legaţiunele noastre să fie îndatorate a culege şi transmite Marelui
stat major toate ştiinţele mai importante relative la organizarea armatelor
acelor state, precum şi toate mişcările ce se produc mai cu osebire despre
frontierile ţărei noastre.
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2 . Prin abonamente la j urnalele oficiale militare ale ţărilor învecinate
s-a căutat a se aduna pe cît se poate date asupra organizărei, dispoziţiunelor
de trupe şi alte ştiinţe de un interes direct pentru armata noastră.
3. Prin raportul nr. 739 s-a cerut istoricul campaniei din 1 877- 1 878
pentru a se putea grăbi complectarea sau modificarea în unele părţi, pentru
ca să se poată dispoza în urmă şi la timp tipărirea lui.
4. S-a dispus ca prin adunarea tuturor documentelor, scrierilor, pla
nurilor şi alte lucrări relative la campania din 1 848 în Austria să se pue
bazele unui istoric militar al operaţiunilor militare de către români, austriaci
şi ruşi în Ungaria ; aceasta în scopul ca pe de o parte să se familiarizeze
ofiţerii cu scrieri de asemenea natură, începînd cu acelea cari oferă cele
mai multe elemente cunoscute, prin publicaţiunile ce s-au făcut în acele
ţări, şi să poată astfel în urmă a întreprinde asemenea scrieri şi despre ţara
noastră, iar pe de alta, de a răspîndi în armată cunoştinţa evenimen
telor ce au avut loc în ţările învecinate şi cari se vor putea reproduce în
viitor în condiţiuni foarte analoage.
S. S-a început studiul compoziţiei unui corp de armată în diferitele
sale servicii, pentru ca, în urmă, prin situaţii detaliate despre tot ce dispu
nem în trăsuri şi material de tot felul să se facă o comparaţiune exactă între
ceea ce este necesar şi ceea ce dispunem, pentru ca astfel să se poată pro
ceda la regularea din timp a fiecărui serviciu în vederea mobilizărei.
6. S-a lucrat regulamentul telegrafo-poştal prin care se fixează organi
zarea serviciului în timp de pace şi de rezbel, atribuţiunele impiegaţilor civili
şi drepturile autorităţei militare. Acest regulament s-a înaintat Ministerului
de Rezbel cu raportul nr. 4 1 5.
După ce s-a arătat în scurt lucrările ce s-au făcut şi dispoziţiunele ce
s-au luat pentru a se pune bazele activităţei ulterioare a serviciului de stat
major, rămîne încă a expune cererele de ameliorare pentru viitor şi a căror
realizare este imperios a se face cît mai repede, pentru a se asigura serio
zitatea lucrărilor şi mersul regulat al dispoziţiunelor întreprinse ; aceste cereri
se pot rezuma astfel, fără a se mai face comentarii asupra urgenţei şi nece
sită ţei fiecărei :
1 . Cea dîntîi şi cea mai de căpetenie lucrare ce urmează a se face este
de a se determina din timp, fie prin comisiuni speciale, fie prin personalul
Marelui stat major toate eventualităţile în care ţara noastră ar putea fi
chemată de a lua o parte activă, fie pentru apărare, fie pentru ofensivă.
Din determinarea acestor studii rezultă învederat pregătirea minu
ţioasă a tuturor serviciilor, regularea matematică şi în toate detaliurele sale
a mobilizărei şi concentrării pentru fiecare corp în parte, dispoziţiunele finale
de luat pentru asigurarea repeziciunei mişcărilor şi a aprovizionamentelor
pe baza de operaţiune.
2. Determinarea punctelor de mai sus atrage după sine necesitatea impe
rioasă ca, cît mai în grabă, să se reguleze cu Direcţia căilor ferate stabilirea
unui tablou grafic precis, pentru fiecare eventualitate, de numărul trenurilor
ce pot echipa şi pleca în 24 ore din fiecare localitate stabilită, din fiecare staţie
intermediară, din fiecare punct apropiat, studiul gărilor în prevederea aces
tor mişcări de trupe numeroase etc. Un asemenea tablou semnat de Direcţia
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căilor ferate, pentru fiecare eventualitate, va trebui să se afle în cartoanele
secţiei a II-a şi orice modificare s-ar cere de direcţie să nu se poată efectua
fără autorizarea cuvenită.
3. Î n privinţa informaţiunilor de cules asupra unor oarecare cestiuni
militare mai importante în ţările străine şi mai cu osebire în ţările vecine
este foarte necesar, osebit de trimiterea de ofiţeri la manenele mari anuale
ce au loc în acele ţări şi care trebue să trimită raporturile şi memoriile lor
Marelui stat major, să se înceapă din timp a se trimite ofiţeri în misiuni
speciale oficiale şi secrete, care să culeagă informaţiuni precise asupra lucră
rilor de fortificaţiuni ce au loc pe frontiere, asupra mişcărilor de trupe,
<listribuţia lor, capacitatea comandanţilor, spiritul populaţiunelor şi alte
asemenea ştiinţe indispensabile, care nu le pot dobîndi decit prin asemine
misiuni confiate de ofiţeri inteligenţi şi discreţi.
4. Este de dorit şi chiar necesar ca la toate lucrările de regulamente
ce se fac de comisiuni în afară de Marele stat major, precum cele relativ
la serviciile de subzistenţă şi etape, transport cu drumuri de fer etc . , şeful
secţiei respective din Marele stat major să ia parte de drept în acele comi
siuni, ca să poată coordona şi ţine în corent cu toate lucrările de asemene a
natură.
5. Pentru toate aceste lucrări numeroase şi cari toate cer a se înfiinţa,
nefiind încă nimic făcut, este indispensabil a se complecta personalul ofi
ţerilor secţiei, atît cu ofiţeri prevăzuţi prin buget, cit şi cu ofiţeri detaşaţi,
fără de care toate lucrările rămîne în stare de proiect.
Aceşti ofiţeri trebuie mai cu osebire să cunoască bine limbi străine,
fiind ajutaţi în traduceri şi alte lucrări de impiegaţi civili cunoscători de cit
mai multe limbi ale ţărilor învecinate.
Secţia a III-a (Depozitul)
Lucrările executate de secţiunea a I I I-a în campania acestui an coprinde
două operaţiuni importante :
l . terminarea lucrărilor topografice şi de delimitare din Dobrogea ;
2 . reînceperea lucrărilor geodezice în Moldova, părăsite încă din anul
188l.

Î n Dobrogea partea întîi a lucrărilor ce se contractase cu Domenele 1
s-au terminat ; s-au făcut încă lucrări suplimentare pentru a înlesni vînzările
de terenuri în loturi după cum s-au fixat prin legea din 3 1 martie 1 8 8 2 2 •
î n timpul iernei toate lucrările se vor pune pe curent şi se va căuta a se
publica carta complectă a Dobrogei .
Una din atribuţiile principale ale Depozitului fiind facerea hartei întregei
ţiki, a trebuit neapărat a se preocupa mai întîi de Moldova, fiindcă pentru
'România a existr1 acea ridicată de austriaci 4. O asemenea lucrare trebuie
1

Este vorba de Ministerul Agriculturii, I ndustriei, Comerţului şi Domeniilor.

2 Este vorba de legea pentru „regularea proprietăţii imobiliare în Dobrogea" din 3 I
martie 1882 ( „ Monitorul oficial" , nr . .1 din .1/15 aprilie 1 882 , p. 42 - H) .
3

De fapt Ţara Românească.
' Harta H.ornâniei meridionale realizată în urma lucrărilor geodezice <lin anii 1855 - 1857
şi publicată la Viena în anul 1 86 4 .
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precedată de o triangulaţiune geodezică, care se începuse anii trecuţi ; din
nenorocire însă s-au întrerupt şi puţine urme se mai găsesc din operaţiunele
începute atunci, astfel că a trebuit aproape a se considera ca neexistînd
mai cu osebire că punctele principale după teren s-au distrus. Era cu atît
mai mult nevoie a stabili punctele geodezice în Moldova, că ofiţeri topografi
rămaşi acum disponibili prin terminarea lucrărilor din Dobrogea nu ar fi
avut de lucru pentru anul viitor şi s-ar fi perdut încă campania unui an.
Cu modul adoptat va fi posibil întrebuinţarea a 50 planşete în campania
1 884 şi lucrările geodezice continuîndu-se în fiecare an va precede regulat
pe cele topografice, procurînd acestora punctele necesarii pe care se bazează
ridicările lor. Toate lucrările de ridicări trebuind să fie pe cît se poate iden
tice, înainte de a stabili instrucţiuni precise care să serve de normă a exe
cutărei şi care să se întindă pînă a fixa şi speciile de instrumente de între
buinţat pentru fiecare lucrare, s-au dat ofiţerului superior însărcinat cu diri
jiarea observaţiunelor geodezice ordinele nr. 70 1 şi 704 , care să serve de
instrucţiuni provizorii şi pe care dînsul le va complecta printr-un raport
ce se va dezbate şi decide de comitetul Marelui stat major.
Tot astfel se va proceda în viitor şi pentru celelalte lucrări fie topogra
fice, fie lucrări de cabinet, fie reproducţiuni sau reduceri şi celelalte.
Î n viitor se va profita de toate lucrările de topografie şi recunoaşterile
cu care s-au însărcinat staturile majore ale corpurilor de armatrl (vezi instruc
ţiile nr. 649 şi 684) pentru a se rectifica şi păstra în curent harta României
lucrată de austriaci, astfel ori de cite ori se va constata deosebire între acele
recunoaşteri şi hartă se va trimite unul din controlori topografi ai Marelui
stat major (ofiţer superior) care să constate pe tărîm acea diferenţă şi numai
atunci se va decide modificarea hartei în partea respectivă.
Totdeodată prin relaţiunile ce s-au decis a exista între Marele stat major
general, Ministerul Lucrărilor Publice şi cel de interne (vezi raportul nr. .. )
se va şti anume căile noi de comunicaţiune ce se decid a se construi, se va
lua note de dînsele, se va înştiinţa şefii de stat major al corpurilor unde
acele lucrări sunt decise şi cînd dînşii se vor asigura personal că lucrarea
este terminată se va trece şi în harta localităţei din vechea hartă austriacă.
Una din preocupările cele mai de căpitenie ale Depozitului trebue să fie
cartografia, indispensabilă atît pentru lucrările ce se execut anual (Dobrogea
şi Moldova) cît şi reformarea hartei austriace. Î n această privinţă, suntem
încă foarte înapoeaţi ; afară de un mic atelier de fotografie şi litografie nu
există nici una din instalaţiunele şi nici personalul trebuitor reproducerilor
hartelor.
Pentru personal s-au scris la Berlin şi Miinich a se recomanda oamenii
speciali şi mai cu osebire graveuri în metal ; renseignementele şi propunerile
sunt adunate ; <linşii se vor putea chema îndată ce ar fi un local propriu
şi se va aproba bugetul Stat maj orului astfel cum s-a proiectat şi cerut cu
raportul nr. 708.
Î n privinţa introducerei metodelor noi de cartografie, şi în special aceea
prin electricitate, s-au cerut cu raportul nr. 795 ca delegatul Ministerului
de Rezbel trimis la expoziţia din Yiena să studieze şi să adune toate informa
ţiunele precum preţuri, procedeuri şi furnizori care ne-ar putea procura apa·
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ratele şi instalaţiunea complectă a reproducerei hartelor prin întrebuinţarea
electrici tă ţei.
î ndată ce vor sosi ofiţeri ce sunt în studii la Institutul geografic din
Viena, unul dintr-înşii va fi special însărcinat cu direcţiunea cartografiei ;
ar fi nemerit a se cere de mai mult în ramura reproducerei hartelor atît de
înaintate şi disvoltate în Austria.
Numeroasele instrumente ale Depozitului, deasa lor întrebuinţare,
costul lor însemnat reclamă înfiinţarea la Statul major general a unui
mic atelier propriu reparaţiunei, întrebuinţărei şi rectificărei instrumentelor.
Ofiţerul ce primeşte un instrument de la Depozit trebuie să fie sigur că e
în bună stare şi că poate fără vreo temere a lucra cu dînsul şi promite în
acelaşi timp un control eficaci, căci li se poate reclama la întoarcere ase
menea a-l preda în bună stare (afară de accident, uzare şi celelalte) .
Un local afectat acestui serviciu, dar instalat la şcoala militară, este
micul observator ; nu s-a intrat încă în primirea lui şi a instrumentelor ce
coprinde fiind în seama locotenentului-colonel Căpităneanu, ce a fost tri
mis în străinătate şi acum însărcinat cu dirijarea lucrărilor geodezice din
Moldova. Importanţa lui este apreciată de oricine, trebuie însă a i se da
o direcţiune astfel ca să procure toate datele ştiinţifice ca : latitudinea Bucu
reştilor, valoarea lui g 1, greutatea metrului cub de aer şi celelalte date de
care armata are continue trebuinţă în aplicaţiuni.
Deosebit de aceasta, instalarea lui este necesară, nu ar fi decît din
cauza participărei Depozitului la Asociaţiunea geodezică internaţională.
Participarea însă s-a concentrat pînă acum în persoana domnului general
Barutz, căci nici o urmă nu există la Depozit prin care să se vadă cel puţin
că instituţia ia parte la asociaţiune, iar nu cutare persoană.

Comptabilitatea
Materialul numeros în instrumente, aparate şi celelalte, ce după timpuri
a fost cumpărat parte de Ministerul de Rezbel, parte din fondurile Domeniilor,
a fost conservat, fără a se păstra prescripţiunele reglementelor de adminis
traţie şi de comptabilitate stabilite pentru averea Ministerului de Rezbel.
Tot astfel, pentru materialele de construcţie tehnică nu se păstrează
vreo urmă prin registre sau scripte cum prescrie regulamentul comptabili
tăţei în materie. Prin raporturile nr. 637 şi 793 şi adresele nr. 794 şi 804
s-au luat măsuri ca intendenţa depozitelor să facă ca acest serviciu să intre
în legea comună. S-a decis ca îndată ce se va reîntoarce topografii din Dobro
gea şi se va aduna instrumentele împrumutate la diferite serviciuri să se
stabilească un inventar în regulă şi toate registrele necesarii, ca operaţiunele
de gestiune să se facă reglementar.
S-a înfiinţat în acelaşi scop registrul de primiri şi consemnaţiuni a mate
rialului întrebuinţat în depozit. Pentru a îndeplini însă aceste forme admi
nistrative este neapărat nevoe de un ofiţer de administraţie comptabil ;
acel care a fost ca ataşat numai, s-a luat de la acest serviciu şi s-a înlocuit
printr-un simplu elev ce nu poate fi la înălţimea unei asemenea însărcinări.
1 g = atracţia gravitaţională .
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Prin proiectul de buget prezintat cu raportul nr. 708 s-a cerut înfiin
ţarea unui comptabil propriu Statului major general.
Se simte asemenea nevoe, ca în viitor, în loc de a se cumpăra în fie
care zi, după trebuinţe, materiale de la furnizori în a 2-a şi a 3-a mînă,
să se înfiinţeze o magazie şi Statul major general să se furnizeze direct
şi din vreme cu tot materialul ce probabil se va consuma anual în raport
cu lucrările proiectate.
Toate aceste cerinţe precum sunt înfiinţarea ateliere de reparaţiuni,
ateliere de reproducerea hartelor, biblioteca, magazii şi celelalte nu numai
că trebuiesc a fi stabilite, dar de o construcţiune proprie şi nu se poate aj unge
la scopul ce ne propunem decît printr-o construcţiune nouă, adaptată tre
buinţelor Statului major general, după cum s-a cerut în expunerea de motive
a proiectului de buget pentru anul viitor.
Biblioteca
S-a allmentat şi anul acesta cu cîteva uvraj e importante şi cu colec
ţiunea publicaţiunilor periodice ; este departe însă a corespunde scopului
pentru care este înfiinţată. Aşezată într-un local deosebit de acel al Marelui
stat major general scapă neapărat de sub survegherea şi conducerea supe
riorilor şi nici nu poate procura imediat fiecăruia uvragiul ce ar voi să
consulte. Apoi este dispus astfel că nici ofiţerii armatei nu poate avea înles
nirea a consulta cu folos operele ce coprinde.
Catalogul cel vechi, dispus fără metodă, nu permite găsirea repede a
opului ce ar exista şi aranjamentul bibliotecei încă mai puţin cartea ce cu
greutate s-ar fi dibuit în catalog. î n aseminea condiţiuni nu este de mirare
a semnala că mai nimeni nu se serve de biblioteca militară.
S-a dispus deocamdată prefacerea catalogului, admiţîndu-se de tip
catalogul analog italian ; după terminarea şi imprimarea lui se va dispune
şi biblioteca în raport cu noua clasare, astfel ca să înlesnească repedea găsire
a uvrajelor.
Este nevoie a avea la bibliotecă o persoană cu cunoştinţe literare mili
tare întinse şi care să poseadă şi limbile naţiunelor vecine, astfel ca să poată
traduce punctele însemnate din publicaţiunele militare oficiale ale acestor
ţări.
Un vechi militar sau un om cu amorul ştiinţei ar aduce mari serviciuri,
căutînd şi publicînd părţi din vechea noastră istorie militară.
Şcoala
Legea de stat major prevede înfiinţarea unei şcoale de rezbel ; o şcoală
destinată a forma ofiţeri proprii serviciului de stat major şi mai cu osebire
viitori comandanţi, conducători de unităţi tactici mari.
Tot această şcoală trebuie să procure armatei specialităţi ştiinţifice şi
literare ce-şi găsesc aplicaţiuni în diferitele ramuri ale serviciului tecnic şi
istoric din armată.
Cu toată necesitatea ce se simte de o asemenea şcoală, ne-am întrebat
dacă mai întîi tot învăţămîntul în armată este de acum organizat, astfel ca
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Şcoala de război ce s-ar înfiinţa să se prezinte ca o universitate militară în
raport cu celelalte şcoli militare existente.
A trebuit încă a se asigura dacă posedăm materialul de învăţămînt şi
mai cu osebire personalul de instrucţie pentru o asemenea instituţie. Cre
dinţa noastră este că nu a venit încă momentul ce ar permite, din punctele
de vedere menţionate, organizarea unei şcoli de rezbel. De altă parte, de
nu am începe acum decît cu înfiinţarea întîiului an de studiu, ar trebui să
aşteptăm încă trei ani pînă ca şcoala să producă ofiţeri ce ar putea înde
plini serviciul de stat major. Cu toate acestea, armata are mare trebuinţă
chiar de acum de un personal cel puţin iniţiat în acest serviciu şi să nu mai
fie nevoită, ca în prezent, să întrebuinţeze în stat maj or ofiţeri luaţi după
întîmplare.
Apreciind această necesitate imperioasă, am sccotit mmerit a înfiinţa
imediat o şcoală proprie a face faţă trebuinţelor actuale ale an natt:i �i care
totdeodată să formeze germenul viitoarei şcoale de rezbel.
S-a propus în acest scop (rapoartele nr. 800 şi nr. 824) înfiinţarea ime
diată a unei şcoale, unde ofiţeri aleşi de Comitetul de stat major să primească
în decurs de un an instrucţia teoretică şi practică strict necesară serviciului
de stat major în timp de pace şi rezbel.
S-a stabilit în acest sens şi programul trimis la minister cu raportul
nr. 824 a cărui aprobare se aşteaptă.
Printre atribuţiunile Comitetului de stat major, ce rees din legea de
stat major, articolul . . . pare a fi şi aceea a survegherei instrucţiunei în armată
şi ca o consecinţă amestecul Marelui stat major în dirijiarea învăţămîntului,
stabilirea programelor şi inspecţia şcoalelor de ofiţeri de toate armele. Cu
toate acestea, reglementul comandamentelor pune aceste şcoli sub autori
tatea şi direcţiunea a Ministerului de Rezbel. De altă parte se ştie că există
o comisiune specială care are tocmai însărcinarea alcătuirei diferitelor programe
de învăţămînt în armată. Comitetul Statului major general în faţa acestor
dispoziţii nu a putut lua asupra-şi interpretarea legei de stat major şi a lăsat
a se regula şi această cestiune în reglementul aplicărei acelei legi.
General H. AHION
A rhiva ]\finisterului Apărării Naţionale, fond Serviciul persona
lului, dosar nr. 1/1883 - 1 90 1 , f. 8 - 13. Original.

105
Dacă vreunadată România ar voi a coprinde şi ocupa Transilvania
părerea mea e : să-şi concentreze trupele spre Oituz şi Olt, apoi într-o frumu
şică seară, cu lună plină, plecînd să izbească cu corpul de pe Olt, pe la
Vîrciorova la Caransebeş, de unde să detaşeze un batalion, cu o baterie
şi un escadron de cavalerie spre Haţeg ; mergînd grosul corpului înainte, să
se ocupe Lugoj ul şi să-l fortifice, făcîndu-1 în mod provizoriu centru de ope
raţiune. Din Lugoj să plece îndată două brigade, una la Deva şi cealaltă
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la Lipova, trecînd Mureşul, la Maria-Radna, să ocupe calea ferată, să se
fortifice în mai multe puncte pe aceea linie, ca să poată rezista grosului
trupelor austriece care ar încerca să vină de la Arad. Această linie are să
fie ocupată mai cu seamă de artilerie şi vînători buni.
Grosul brigadei are să înainteze atît pe linia ferată Arad-Deva, cit şi
şosea[ua] ce duce, paralel pe lîngă calea ferată, pînă la Zam, de unde 2 bata
lioane să treacă în marş forţat spre Brad sau şi mai în j os, unde i se va
oferi un punct uşor de fortificat şi lesne de apărat cu o baterie sau două.
De la Brad să treacă toată trupa ce va mai rămînea, după ocuparea
fortificaţiunii, mai sus spre Abrud, trimiţînd din Brad proclamaţiuni în toate
părţile munţilor şi provocînd pe moţi să se alăture la armata română care
a venit să-i scape de sub jugul cel unguresc.
Pentru acest scop, acelei trupe să-i urmeze cel puţin 20-30 OOO puşti,
cu muniţiunea lor, ca să le dee în mîinile moţilor, pentru a căror conducere
se vor detaşa feciori aleşi şi inteligenţi din trupele române ; şi ca să fie un
fel de uniformitate vor trebui conscrişi, împărţiţi în companii, batalioane,
dîndu-li-se dreptul de a-şi alege ei căpitanii şi ofiţerii inferiori, iar drept uni
formă chipii sau căciuli româneşti . . .
Una dată moţii răsculaţi, organizaţi şi Abrudul cu Cîmpenii ocupaţi,
un batalion să plece spre Turda conscriind şi ducînd cu sine pe toţi feciori
şi bărbaţi capaci de a purta arme, pînă în apropiere de Turda. Î n preajmă
să facă un lagăr fortificat pentru 20-30 OOO moţi, aşteptînd comanda ulte
rioară ce li se va da la timpul său. Fortificaţiunea dată, valea Arieşului,
şi prevăzută cu 2 baterii ; batalionul detaşat din Cîmpeni să treacă pe la
Trascău spre Aiud, unde să convină cu grosul trupei de la Abrud, care
trecînd Dealul Mare şi valea Ampoiului şi ridicînd cu sine toată populaţiunea
capace de a purta arme ce e în calea sa, şi trecînd pe la Şiard, Ighiu,
Bucerdea, Cricău, Gaida, Teiuş, să izbească într-o bună dimineaţă trupele
din Aiud şi cu ajutorul maselor, ocupîndu-1 şi supunîndu-1 unei dări de 2 OOO OOO
florini, sau dîndu-1 pradă în ştirea lui Dumnezeu, să-l părăsească îndată
venind toată trupa asupra Alba Iuliei, deîmpreună cu toate trupele de la
Lugoj . Haţeg şi linia Arad-Alba Iulia, care după luarea Haţegului, Hune
doarei, Devei se va concentra la Orăştie ; şi dacă corpului acestuia concentrat
cum a plecat din Vîrciorova nu i-ar succede a ocupa în 24 ore cetatea, o
vor lăsa neobsidiată şi trecînd jumătate pe linia Blaj -Kiskapus, cealaltă
j umătate pe linia Sebeş-Miihlbach-Miercurea, vor conveni la Sibiu atacînd
de 3 părţi. Despre Guşteriţa, Dumbrava şi Şellmbăr unde va fi al doilea
cor p trecut pe la Cîineni şi venit la Sibiu.
Sibiul, astfel luat, se va face centru de operaţiuni ulterioare şi se va
proceda contra Braşovului la care, după împrejurări, va concurge şi al treilea
corp trecut pe la Oituz. De cumva trupele austriece în Braşov vor fi puţine,
sub treilea corp va trece de la Oituz spre Tîrgu Mureşului, va [ie]şi de acolo
pe la Reghin în valea Someşului, ocupînd strîmtorile despre Bucovina şi
fortificîndu-le, se va întoarce spre Cluj . unde convinînd cu unul din corpurile
ce a luat Sibiu, se va decide soarta Transilvaniei.
Toate aceste ocupaţiuni au să se facă mult în 8 zile, aşa încît războiul
ulterior să se poarte cu concursul transilvanilor, cari vor da un contingent
de cel puţin 1 50 OOO feciori bravi şi pe cîmpiile Ungarii, la Oradea Mare,
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la Arad, Timişoara, Debreţin sau Szeghedin se va da ultima luptă. Lagărul
cel de 20-30 OOO întărit şi fortificat în preajma Turdei e :
a ) necesar c a să atragă locuitorii de pe valea Arieşului a se înscrie,
înrola şi exercita în ale armelor, cu speranţa de a cuprinde şi ocupa Turda,
ceea ce va şi urma înainte de a ataca Cluj ul ;
b) ca să j umătăţiască puterea de atac a honvezilor şi armatei austriece
ce ar putea concurge în apărarea Aiudului.
Un asemenea lagăr se va institui şi aduna şi deasupra Clujului, la Fîntî
nele, ca să neodihnească pe clujeni, să-i facă să nu mai poată lucra şi odihni
noaptea şi să ţină pe loc 2-3 brigade de cetaşi în apărarea Clujului, din par
tea moţilor.
Cînd va fi să se atace Alba Iulia vor părăsi toate trupele poziţiile
ocupate la Lugoj , Maria-Radna, Brad, Abrud, ridicînd cu sine toţi bărbaţii
capaci de a purta arme şi toţi caii buni de călărit sau de tras, dînd res
pectivilor proprietari reverse de primire, cu condiţiunea de rebonificare după
încheierea păcii ; se vor informa locuitorii rămaşi în urmă că venind armata
împărătească în urma trupelor române să se tragă cu tot avutul lor : boi,
vaci, oi, bucate, la munţi şi păduri, ca să nu afle împărăteştii de ale mîncării,
asigurîndu-i că trupele române ocupînd Sibiul şi Braşovul în curînd, mult în
7-8 zile, se vor reîntoarce şi zdrobi pe flămînzii împărăteşti.
Bine ar fi dacă chiar în timpul păcii s-ar face pe piscul Carpaţilor o
linie telegrafică sau chiar telefonică cu staţiuni răspunzătoare :
a) Porţii de Fier - ce desparte valea Haţegului cu confiniul militar ;
b) Vulcanului spre Haţeg ;
c) Orăştie ;
d) Vinerea ;
e) Pianul ;
f) Sebeşul respective ;
g) Poiana deasupra Miercurii ;
h) Bod, Sălişte, Orlat, Răşinari ;
i) Racovi ţia ;
k) Avrig şi alte comune pe linia Avrig-Făgăraş ;
l) Zărneşti, Bran ; aşa ca în caz extrem să se poată coresponda şi da
ordine de concentrare în toate părţile.
Dacă de timpuriu România are să se proaveze cu o mulţime de tunuri,
cu artilerişti şi muniţiunea lor, fără de a cumpăra şi speria lumea cu cum
păratul cailor, cari să găsesc în abondenţia în cele 1 4 comune mari de cîte
5-6 OOO locuitori ce se află în j urul Braşovului şi în jurul Sibiului, aşa că
fiecare agronom are 3 , 4, 6, 8 cai mari, buni, aşa că în 24 ore se pot echipa
2-300 tunuri cu carele lor de muniţiune, fără nici un cruceriu, dînd respec
tivilor recurse sau plătindu-i cu 200-300 franci calul cu hamuri cu tot, ceea
cc ar mulţumi pe respectivii proprietari îndestul. S-ar putea lua cîte 2-4
cai de la un proprietar, de aşa ca să îngrij ească fiecare proprietar sau servi
torul său de cei 2-4 cai pe toată durata războiului, plătindu-li-se cîte 3-5
lei la zi şi întreţinerea, care asemenea s-ar putea face mai mult cu rechizi
ţiuni de fîn, paie, ovăz, orz, decît cu bani număraţi, lăsîndu-se reverse şi
chitanţii în regulă, ca să plătească toate acestea după punerea păcii.
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Dar şi alte alimente s-ar putea rechiziţiona : fărina, fasole, unsoare,
vite de tăiat, oi, berbeci, rîmători, spirt, vin, tot cu reverse şi condiţiune de
a se plăti la timpul său.
Sunt neîndatinate şi cam drastice mijloacele purtării de război ce le
recomand eu ; ele sunt practice, eu le-am pus în lucrare şi am trăit cu ele
10 luni de zile în 1 848- 1 849.
Se prea înţelege că un rege din familia Hohenzollern, unui cap încoronat
mare şi înţelept şi neînfricat căpitan, toate acestea nu numai să nu-i convină,
ci să-l şi condamne şi vrea a le puni . . .
Ah, dar dacă s-ar face fără ştirea ş i prealabila lui învoire, ş i s-ar vedea
în faţa unui fapt îndeplinit cum s-a văzut regele Victor Emanuel, cînd i-a
predat Garibaldi Italia de j os, respective Sicilia la . . . descoperindu-şi capul
şi zicînd : „Re di Italia". Cum ar fi cînd al doilea Garibaldi, sau cum zic
românii transilvani Garebati, i-ar striga la Oradea Mare sau Arad : „Rege al
Românilor ! Să trăieşti, să domneşti !"
Distanţa de la Craiova ...
Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj,
Secţia manuscrise, nr. inv. 487.
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106
Statul niajor geniu
(central)
Nr. 236

188'1,

ianuarie, 1 2

Vi se comunică relaţiunile cerute prin raportul din faţă. Totdeodată
vi se face cunoscut că s-a admis a se clădi în fiecare oraş cîte o cazarmă
de o secţiune de pompieri, după tipul ce aţi propus, prin îngrijirea şi cu
spezele comunelor, rămîind a se construi în urmă cîte o a doua cazarmă
pentru stat maj orul bateriei, cu a 2-a secţiune, şi remizele trebuitoare pentru
materialul de artilerie, cu spezele administraţiei rezbelului, şi pentru care
veţi binevoi a dispune să se pregătească proiectul de deviz în consecinţă.
Pentru niinistru ,
BERINDEI
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Rdzboi, Direc/ia
geniu, dosar nr. 4/1884., f. 3 . Ciornd.

107
Direcţia adniinistrativă

Prin înalta decizie regală nr. 2 din 2 ianuarie 1 884 , mana s a regele a
binevoit a aproba mergerea în Francia a domnului controlor general Tamara,
pe timp de 3 săptămîni, şi a subintendantului Hagiescu Dimitrie şi adjunc
tului II Theodorovici Alexandru, pe timp de cîte 6 săptămîni, spre a studia
modul cum se execută serviciile administrative în stabilimentele militare
de acolo.
„Monitorul oastei", nr. 1 din 12 ianuarie 1884., p. 32.

108
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătak
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Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
-Oe Hezbel cu nr. 365, avînd în vedere j urnalul Consiliului de Miniştri nr. 1 ,
încheiat în şedinţa de la 1 2 ianuarie 1 884, în virtutea articolului 93 din consti
tuţiune,
am decretat şi decretăm :
Regulament asupra serviciului de stat major
I Dispoziţiuni generale
Art. l . Corpul de stat major fiind suprimat, serviciul de stat ma1 or
se va îndeplini conform dispoziţiunilor noei legi din 6 martie 1 883 1.
Art. 2. Serviciul de stat major se împarte în :
a) serviciul de stat major al armatei, sub denumirea de :'.\larele stat
ma1or ;
b) serviciul de stat major al marelor comandamente militare, sub denu
mirea de staturi maj ore de corpuri de armată, de divizii şi de detaşamente.
II

Atribu ţiuni

A. }\farele stat major
Art . 3. l\Iarele stat major, sub autoritatea 1\linisterului de Rezbel,
are mai cu osebire în sarcina sa studiul organizărei şi pregătirea dispoziţiu
nilor necesare pentru trecerea armatei pe picior de rezbel. El propune măsu
rile de luat pentru ca această trecere să se facă fără zdruncinare, înlăturînd
lacunele şi asigurînd executarea acestei importante operaţiuni în timpul cel
mai scurt posibil.
Art. 4 . 1\larele stat major este dirij at în lucrările sale de şeful Statului
major general, aj utat de subşeful de stat major şi de trei coloneli brevetaţi
de stat major, membri ai Comitetului consultativ de stat major, avînd sub
ordinele lor un număr de ofiţeri brevetaţi, potrivit cu resursele bugetare şi
necesităţile serviciului.
Art. 5. 1\larele stat major se va împărţi deocamdată în trei secţiuni,
a\"Înd fiecare atribuţiunile următoare :
Secţiunea I
I ) studiul cestiunilor de organizare ;
2) studiul şi pregătirea lucrărilor relative la mobilizare, concentrare,
pregătirea etapelor şi diferitelor teatre de operaţiuni ;
3) pregătirea lucrărilor şi planurilor relative marelor manevre ce se
execută de mai mult decît un corp de armată ;
4) geografia şi topografia militară a ţărei din punctul de vedere al ope
raţiunilor.
1 Vezi documentul

nr. 20.
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Secţiitnea II
1 ) regularea şi pregătirea diferitelor servicii auxiliare ale armatei şi
corpurilor de armată în campanie, precum serviciul de căi ferate, de telegraf.
de poştă, de informaţiuni şi celelalte ;
2) studiul forţelor militare ale diferitelor state şi observaţiunea continuă
a afacerilor lor militare ;
3) istoricul campaniilor şi marelor operaţiuni ale armatei ;
4) studiul şi experimentarea cestiunilor ştiinţificf' de un interes oarecare
pentru armată.
Secţiunea I II
1 ) lucrarea şi ţinerea în curent a hartei ţărei ;
2) studiul geografiei şi topografiei ţărilor străine şi adunarea documen
telor relative la acestea ;
3) imprimarea hartelor şi planurilor necesare armatei în timp de pace
şi de rezbel.
Art. 6. Î n timp de rezbel Marele stat major se va completa în raport
cu importanţa operaţiunilor.
B. Staturile majore ale marelor comandamente şi inspectorilor generali
Art. 7. Staturile majore ale marelor comandamente militare au de
obiect a aj uta pe comandanţii acestora în acţiunea lor atît în timp de pace.
cit şi în timp de rezbel.
Art. 8 . Serviciul de stat major al unui comandament este dirijat în
lucrările sale de un şef de stat major, ofiţer superior brevetat sau nebrevetat
în caz de lipsă, şi de un subşef de stat major la armate şi corpuri de armate ;
asemenea ofiţeri superiori avînd sub ordinele lor un personal de ofiţeri supe
riori brevetaţi sau, în caz de lipsă, nebrevetaţi, potrivit cu importanţa servi
ciului şi resursele bugetare.
Art. 9. Pentru îndeplinirea serviciului, staturile maj ore ale marelor
comandamente se vor împărţi în cite două secţiuni, avînd atribuţiile urmă
toare :
Secţiunea I
1 ) popasuri (etape) , marşuri, locuinţe în timp de pace şi de rezbel �
2) drumuri, căi ferate, telegraf şi poştă ;
3) hărţi, planuri, crocheuri, recunoaşteri în timp de pace şi de rezbel.
modificările ce trebuiesc aduse hartelor ;
4) informaţiuni ;
5) întăriri ;
6) lucrările relative instrucţiunei trupelor ;
7) dezertori şi prizonieri ;
8) j urnalul şi istoricul în timp de pace şi rezbel.
1 79
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Secţiunea I I
I ) personal, concediuri, înaintări ;
2) rezerve, miliţii, mişcări de efective ;
3) starea armamentului şi muniţiunilor ;
4 ) rechiziţie ;
5) corespondenţă, ordin de zi, situaţii ;
6) justiţia ;
7) administraţia ;
8) serviciul de geniu şi de artilerie, afară de partea tehnică specială.
Această a doua secţiune la corpurile de armată va forma secţiunea
stabilă în timp de rezbel, prevăzută de articolul 1 1 al legei comandamentelor
din 3 1 ianuarie 1 883 1.
Art. 1 0. Şefii de stat major ai corpurilor de armată au pe lîngă pri
vegherea îndeplinirei serviciului de stat major al corpului şi pe aceea asupra
staturilor majore ale divizielor atît din punctul de vedere al personalului
cît şi din acela al regimului interior al serviciului lor, spre a le asigura atît
uniformitatea eî't şi o regulată executare.
Diviziunea serviciului staturilor maj ore ale divizielor va fi aceeaşi ca
şi la corpurile de armată.
Art. 1 1 . Şefii staturilor majore ale corpurilor şi divizielor au încă
sub privegherea lor toate serviciile auxiliare dependinte de comandament,
se asigură de regulata lor funcţionare şi dă seama comandamentului corpului
sau diviziei de starea lor.
Art. 1 2. Şeful de stat major al unui corp de armată sau divizie dirije
serviciul de stat major şi este răspunzător de executarea lor. El îndepli
neşte către personalul pus sub ordinele sale rolul de şef de corp, avînd
pentru aceasta toate drepturile şi toate îndatoririle.
Memoriile ofiţerilor se ţin de şeful de stat major, iar acela al acestuia
se ţine de comandantul corpului sau diviziei.
Art. 1 3 . Şeful statului major primeşte în fiecare zi ordinele şi instruc
ţiunile comandantului corpului sau diviziei şi le asigură execuţiunea. El
semnează, cu autorizarea comandantului corpului sau diviziei şi din ordin,
toată corespondenţa ce aceştia nu-şi rezervă personal.
Nu vor putea semna însă niciodată raporturile adresate ministerului
şi altor autorităţi constituite ale statului, afară de cazurile de simple expe
diţiuni a lucrărilor.
Art. 1 4 . Ofiţerii de stat major ataşaţi pe lîngă inspectorii generali
spre a-i seconda depind de Marele stat major şi sunt sub ordinele directe a
şefului Marelui stat major în tot ce priveşte cestiunile generale armatei.

1 Este vorba de fapt de legea asupra organizării comandamentelor armatei din 8 iunie
1882 („Monitorul oficial" , nr. 59 din 1 1/23 iunie' 1882, p . 1 458 şi Documente privind istOYia militariJ
a poporului roman, iulie 1878-noiembrie 1882 ; Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 357 - 358.
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C. Atribuţiile şefului Statului may'or general
Art. 1 5. Osebit de dirijarea serviciului Marelui stat major, şeful Sta
tului major general are încă, sub autoritatea Ministerului de Rezbel, direc
ţiunea superioară a întregului serviciu de stat major şi-şi va exercita acţiunea
sa asupra tutulor ofiţerilor brevetaţi de stat major, fie în serviciul de stat
maj or, fie la trupă, în disponibilitate sau în rezervă.
Pentru aceasta el va cere ministerului, de cîte ori va crede necesar,
ordinele, instrucţiunile şi mijloacele de cari va avea trebuinţă pentru a face
ca serviciul de stat major să corespundă, pretutindeni şi pe deplin, adevă
ratei sale misiuni.
Art. 1 6. Şeful Statului major general corespunde direct cu şefii statu
rilor majore ai corpurilor de armată, precum şi cu şefii serviciurilor speciale,
pentru tot ce este relativ la serviciul de stat major.
Şefii staturilor majore ai corpurilor de armată iau ordinele comandan
ţilor de corp, dau ordinele cuvenite staturilor majore ale divizielor în ceea ce
le privesc şi fac să se îndeplinească cererile şefului Statului major general.
Art. 1 7 . Şeful Statului major general dirije însuşi instrucţiunea între
gului personal de stat major, el face propunerile pentru numirea la diferitele
funcţiuni de stat major, pentru misiile speciale, pentru trimiterea ofiţerilor
la trupă şi rechemarea lor la serviciul de stat major.
Art . 1 8. Şefu! Statului major general se încredinţează că staturile majore
ale corpurilor de armată şi ale divizielor au pregătit şi completat ordinele şi
instrucţiunile destinate a fi transmise corpurilor de trupă şi serviciurilor din
regiunea comandamentelor, în cazurile de mobilizări şi concentrări, după
modelele şi instrucţiunile uniforme stabilite de Marele stat major, în urma
deliberărei .lor în comitetul consultativ şi aprobărei ministeriale.
Art. 1 9. Şeful Statului major general este astfel inspectorul general
al tutulor staturilor majore de corpuri de armată şi de divizii. El propune,
după avizul comitetului consultativ, pe ofiţerii cărora, în conformitate c u
legea, urmează a l i s e acorda brevetul d e stat maj or ş i p e aceia nebrevetaţi,
care pot fi întrebuinţaţi timporal în serviciul de stat major.
Art . 20. Î n urma autorizărei Ministerului de Rezbel, şeful Statului
major general va conduce însuşi călătoriile cele mari de stat major şi va
propune pe cele anuale ce trebuie făcute de staturile majore ale corpurilor
de arm ată.
Art. 2 1 . Şeful Statului major general, în urma studielor şi stabilirei
planului general de mobilizare, va comunica ministerului diferitele comuni
caţiuni reclamate de operaţiunile militare, spre a lua dispoziţiunile ce va
crede pentru executarea lor de preferinţă.
Art. 22. Şeful Statului major general are încă inspecţiunea generală
a şcoalelor militare şi prezidă însuşi, sau printr-un membru al Comitetului
consultativ de stat major, j uriul examenelor de eşire din şcoli. El, împreună
cu comitetul, asigură direcţiunea examenilor şi pregăteşte programele de
admitere ş1 de învăţămînt.
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Art. 23. Instrucţiuni speciale vor determina detaliurile serviciului
interior de stat major.
Art. 24 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 1 7 ianuarie 1 884 .
CAROL

l\linistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BRĂTIANU

Nr. 158
„ Monitorul oficial", nr. 229 din 21 ian11arie/2 februarie 1884, p.
5 073 - 5 075.

109
I nforrnations-Burcau
Ko.

Ilukarest, 23. Jănner 1884

iD

Hochgeborener Graf,
Cnter Bezugnahme auf das hohe Rescript vom 22. September voriges
J ahres, Zahl 2 4 1 1 /4 Informations-Bureau beehre ich mich Euerer Excellenz
liber den Remonten-Ankauf der rumănischen Regierung in Russland fol
gendes zu melden.
Der Zweck der nach Russland entsendeten Remonten-Assent-Commis
sionen, die mit Ministerial-Erlass vom 1 9 . /3 1 . Mărz 1 883 ernannt wurden
und wovon je eine per Armee-Corps abging bestand :
1.
in der Complettirung der Abgănge bei den Truppen des perma
nenten Heeres und
2 . - behufs Ankaufes von vorschriftsmăssigen Pferden fiir die Mann
schaft des AblOsungsdienstcs der Calarasch-Regimenter zu welchem Zwecke
cler Mann bei der Assentirung den Remontenpreis von 300 Francs aus Eigenem
erlegt . Bei einem Effectivstande von 1 3 OOO Mann Calaraschtruppen ver
fiigten diesclben Ende des J ahres 1 882 nur iiber etwas mehr als 6 OOO
geeigneten Pferden . Der Rest bestand aus einheimischen, fiir den Dienst nicht
geeigneten Pferden.
Die Commissionen iibernahmen ferner die Remontirung fiir die Pom
pier-Batterien der Urbangemeinden auf deren Rechnung und den Privatein
kauf von Pferden fiir j ene Offiziere, welche auf diese Weise ihren Bedarf decken
wollten .
-
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Bis Encle December 1 883 trafen somit folgencle Transporte hier cin :
1.

Armme
Corps

2.

Armee
Corps

i.

Armee
Corps

J
l

fiir die permanenten Truppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h gimenter } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
��� ��e C�v�����:s��;��=
n r
i o
� :r; ;;:��: �- �!�,��. ���- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offizierspierde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summe

J
l

fiir die permanenten Truppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fiir die i. Calarascher-Regimenter }
filr der 2 Cavallerie Brigade
fiir die Communen Bukarest,
esti
i
r
��� �I�J�s��! , .�'.���� ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offizierspferde
Summe

I

fiir die permanenten Truppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r g enter
�·�l:�fi���: B���� } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!'.
��:
���
fiir die Communen Jassy, Hernan
und Botuşany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offizierspferde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summe

.

186

.

8 17

.
.

35
16
1 0�14

.

28 1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

9.H

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136
25
1 396

.

205

.

973

.
.

7i
17
1 269

Fiir clas 3. Armee-Corps waren bis Ende August bereits 1 OOO Pferde
eingetroffen, wovon 40 Stiick * zu Grunde gingen.
Ferner trafen Ende Juni for sămmtliche Calarasch-Regimenter 1 2 1 0
Pferde ein.
Es wurden somit in Jahre 1 883 gekauft uncl aus Russlancl nach Rumă
men eingefiihrt :

Pierde der Calaraschen-Hegimenter
Pierde der 3. Armee-Corps
Pierde der i. Armee-Corps
Pierde der 2. Armee-Corps
1 O.H Pierde der I. Armee-Corps

1 2 10
960
1 269
1 396

5 889

Ferner befinden sich als bereits angekauft noch unterwegs:
226 Pferde fiir die Calarasch-Regimenter des I-ten. Corps und
122 Pierde fiir die Calarasch-Regimenter des 3 . Corps.
Dies 5 889 ergibt zusammen einrn Stand von 6 237 Pferden.
X ach Mhitthcilung des Chef-Thierartztes cler Armee sind bei dcn H.egi
mentern clen Calaraschtruppen noch Gelder cleponirt, welche einem weiteren
Einkaufe von nahezu 2 500 Pferclen (a 300 francs) entsprechen, jecloch ist
der siiclrussische Markt nach clessen Angabe zum Preise von 300 francs pro
Pfercl nicht mehr zugănglich.
*)

Laut Mittheil ung Lachmann

22./

l.

188"1

gingen

84

Stiick zu Grunde.
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Genehmigen, Euere Excellenz, den Ausdruck meiner tiefen Ehrfurcht.
MAYR
Seiner Excellenz,
Herrn Grafen von Kalnoky, Minister des Kaiserlichen Hauses und des Aeussern etc. etc. etc.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 1 16, c. 856 860 (Haus-Hof und Staatsarchiv- Wien , Informat ionsbureauakten,
Karton 174 )
.

Biroul de informaţii
Nr. 4 D

Bucureşti, 23 ianuarie

1884

Ilustre conte,
Ca urmare a înaltului rescript din 22 septembrie anul trecut, nr. 2 4 1 1/4, biroul de
informaţii, am onoare să raportez excelenţei voastre următoarele cu privire la achiziţiile de
cai de remontă făcute de guvernul român în Rusia.
Scopul comisiilor trimise în Rusia pentru achiziţionarea cailor de remontă, numite prin
ordinul ministerial din 19/3 1 martie 1883 şi din care face parte cite un reprezentant din fie
care corp de armată, constă în următoarele :
1) completarea pierderilor de cai de la trupele armatei permanente şi
2) încercarea de a cumpăra cai corespunzători pentru efectivele regimentelor de călă
raşi cu schimbul, în care scop la recrutare omul depune personal suma de 300 lei, preţul re
montei. La u n efectiv de 13 OOO de oameni, trupele de călăraşi dispuneau spre sfîrşitul anului
1882 de un număr cu puţin mai mare de 6 OOO de cai corespunzători. Restul era constituit
din cai aduşi de acasă, necorespunzători pentru serviciu.
Comisiile au mai preluat pe socoteala lor şi remonta pentru bateriile de pompieri din
localităţile urbane şi achiziţii particulare de cai pentru ofiţerii care au dorit să-şi satisfacă
nevoile pe această cale.
Pînă la sfîrşitul lui decembrie au sosit aici următoarele transporturi :
Corpul 1 armată
pentru trupele permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pentru cele 4 regimente de călăraşi
ale Brigăzii 1 cavalerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pentru comunele Craiova şi
Turnu Severin
cai pentru ofiţeri
...................................
. . . . . . . . . . .

.

186

.

8 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

Total
Corpul 2 armată
pentru trupele permanente
...........................
pentru cele 4 regimente de călăraşi ale Brigăzii 2 cavalerie
pentru comunele Bucureşti, Giurgiu, Piteşti Tirgovişte şi
Ploieşti
.............................................
cai pentru ofiţeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

.

.

Total
Corpul 4 armată
pentru trupele permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pentru cele 4 regimente de călăraşi ale Brigăzii 4 cavalerie
pentru comunele Iaşi, Roman, Botoşani
...............
cai pentru ofiţeri
...................................
.

.

Total
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3.5
16

1 0.54
28 1
9.54
136
2.5

1 396
20.5
973
74
17
1 269

Pentru Corpul 3 armată, pînă la sfîrşitul lui august, au fost aduşi 1 OOO de cai, din care
-10 de cai • au pierit.
Apoi, au mai sosit la sfîrşitul lui iunie 1 2 10 cai pentru toate regimentele de călăraşi.
Prin urmare, în cursul anului 1883 au fost cumpăraţi din Rusia şi aduşi î n România. :
1 2 10
960
1 269
1 396
1 054

cai pentru regimentele de călăraşi ;
cai pentru Corpul 3 armată ;
cai pentru Corpul 4 armată ;
cai pentru Corpul 2 armată şi
cai pentru Corpul 1 armată

5 889

Mai sînt în drum, deja cumpăraţi :
226 cai pentru regimentele de călăraşi ale Corpului 1 armată şi
122 cai pentru regimentele de călăraşi ale Corpului 3 armată, ceea ce dă, cu cei
5 889 un total de aproximativ 6 237 cai.

Din informaţiile căpătate de la medicul-şef veterinar al armatei, la regimentele tru
pelor de călăraşi s-au mai depus bani, din care urmează să se procure aproape încă 2 500
de cai (cite 300 lei bucata) ; totuşi piaţa din Rusia de sud nu mai este accesibilă pentru cum
părarea lor la preţul de 300 lei bucata.
Primiţi, excelenţă voastră, expresia respectului meu celui mai deosebit.
MAYR
Excelenţei sale,
domnului conte von Kalnoky, ministru al Casei imperiale şi de externe etc. etc. etc.

1 10
1884, ianuarie, 28/9

Nr. 79

Ministerul de Rezbel
Am onoare să răspund ordinului din faţă. Cea mai bună chartă, astăzi
existentă, este aceea pe scara 1 /300 OOO austriacă. Aceasta a fost adoptată
de Marele stat major, cite patru corpurile de armată şi a fi regulat a se trimete
cite una de fiecare diviziune. Î n curînd se va trimete şi ministeriului cite un
exemplar de fiecare corp de armată cu toate indicările militare necesare.
Şeful Statului major general,
(semnat) General FĂLCOIANU
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Război, Marele stal
major, dosar nr. 6/1884., f. 53. Copie.

• Conform raportului lui Lachmann din 22/ 1. 1884 au pierit 8-1 de cai.
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111
Bukarest, am 20. Februar 1884

Privatschreihen

Mayr an Kalnoky
Von dem kaiserlich-koniglichen l\1ilitarattache Herr Generalstabs
hauptmann Schneider wurde ich benachrichtigt, class er bei seinen offiziel
len Besuchen eine cler im Etablissement Socek angefertigten grossdacischen
Karten in dem bureau des Commandanten des 2. Armeecorps General Cernat
und eine im Cercle militaire vorgefunden babe.
Ich beeilte mich sowohl Herrn Stourdza wie Herrn Bratiano in ernsten
Ausdriicken mein Befremden auszusprechen da�s dieselben trotz cler mir
gegebenen Zusagen nicht entfernt worden seien und darauf zu dringen class
diesem Unfuge ein Ziel gesetzt werde.
Herr Bratiano in dessen ressort als Kriegsminister die Sache gehort,
zeigte sich iiber diese Mittheilung sehr erstaunt und betheuerte, class er die ent
sprechenden Auftrăge erlassen babe. Ich bemerkte ihm hierauf, dies sei
nicht geniigend dieselben mussten auch vollzogen werden . Leider ist einer
seits die Disciplin eine sehr laxe und sind die Minister andererseits von den
parlamentarischen Kămpfen und Intriguen derart in Anspruch genommen,
class es in allen Angelegenheiten einer fortgesetzten Einwirkung bedarf um
ein Resultat zu erreichen.
Nunmehr wo die Orte bekannt sind, an welchen sich die anstossigen
Karten befinden, wird es ein leichtes sein sich zu vergewissern ob dieselben
thatsăchlich entfernt werden. Ich hoffe class es der Fall sein wird [„.].
Genehmigen„ .
MAYR
Fondul de documente al A cademiei Republicii Socialiste România,
Corespondenţa diplomatică austriacă, mapa X Lll, document nr. 844,
f. 8 - 9. Copie.

Bncnreşti, 20 februarie 1884

Corespondenţă personală

Mayr către Kalnoky
Am fost înştiinţat de către ataşatul militar cezaro-crăiesc, domnul căpitan de stat major
Schneider, că în timpul vizitei sale oficiale a putut constata că hărţi ale Daciei Mari, execu
tate la editura Socec, se găsesc una în biroul comandantului Corpului 2 armată, generalul
Cernat, şi una la Cercul militar.
M-am dus de îndată la domnul Stur<lza şi la domnul Brătianu să le exprim în termeni
categorici surprinderea mea că, în pofida promisiunilor ce mi s - au făcut, aceste hărţi nu au
fost îndepărtate, de aici putînd reieşi că această atitudine ascunde un scop.
Domnul Brătianu, în a cărui competenţă intră chestiunea, în calitatea sa de ministru
de război, a fost foarte surprins de această comunicare şi m-a încredinţat că el a dat dispo
ziţiile corespunzătoare. Eu i-am atras atenţia că simpla emitere a acestor dispoziţii nu er
suficientă, ele trebuia să fie şi executate. D n ăcate, pe de o parte, disciplina este foart

:;
8

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

l

slabă, iar pe de altă parte miniştrii sint atit de absorbiţi de luptele şi intrigile parlamentare ,
incit ar fi nevoie în toate împrejurările de o permanentă intervenţie pentru a se ajunge la
vreun rezultat.
În prezent, cunoscîndu-se locurile unde se află aceste hărţi şocante , va fi uşor de veri
ficat dacă ele au fost într-ade»răr îndepărtate. Personal , sper că aşa se va întimpla [ . . . ] .
Primiţi . . .
:'llA Y R ,

112
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Adunarea Deputaţilor a adoptat şi n01 sancţionăm ce urmează :
Lege
Art. 1 . Se deschide pe seama Ministerului de Rezbel un credit supli
mentar de lei 258 OOO necesar la capitolul IV, articolul 9 din bugetul acestui
minister pe exerciţiul 1 883- 1 884, pentru întreţinerea recruţilor contigentului
1 884 ce sunt a se concentra în luna martie la regimentele de dorobanţi.
Art. 2. Acest credit se va acoperi din paragraful destinat prin bugetul
general al statului pe exerciţiul 1 883- 1 884, pentru deschideri de credite
suplimentare şi extraordinare.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 1 8
februarie anul 1 884 şi s-a adoptat cu majoritate de 60 voturi contra a 1 .
Preşedinte·,
D. LECL\

Secretar,
\". LASCĂ H.

Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
statului şi publicată prin „Monitorul oficial".
Dat în Bucureşti, la 2 1 februarie 1 884.
C A ROL

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Justiţie,
N . \"OI NO\-

Ministru secretar <le stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C . IJ R.3.TIA Nl.'

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Finanţe ,
G. LECCA
Nr . .562
„ Monitornl oficial", nr. 256 din 24 februarie/7 martie
6 533.
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1884, p

113
Botoşani, 1884, luna februar, 24

România
Al 4-lea Corp de armată
A 8-a Divizie infanterie
Serviciul statului major
Nr. l 174

Domnule primar,
î n primăvara anului corent urmînd a se construi în această co
mună o cazarmă pentru Regimentul 8 de artilerie, care va staţiona aici fă
cînd parte din această divizie, avînd în vedere că o cazarmă, pentru a fi în
bune condiţiuni, trebue a fi situată în apropiere de gară, atît din punctul
de vedere militar, cit şi pentru rezoanele expuse mai la vale, avînd în vedere
aseminea că materialile necesare artileriei sunt explozibile şi trebue ca trans
portarea lor să se facă tot cu vagoane pînă la depozit, în acest scop domnul
ministru de rezbel, prin telegrama ce am onoare a v-o trimite în copie, a
hotărît ca această cazarmă să fie zidită în apropiere de gară, pe coama dealului,
după prelungirea spitalului.
Pe aceste considerente, sunteţi cu onoare rugaţi a interveni pe lîngă
consiliu pentru a vota cedarea unei părţi de loc, în întindere de 5 hectare,
sau 200 metri de lăţime pe 250 adîncime, unde este aşezat pavilionul pentru
expoziţie. Acesta este singurul loc care îndeplineşte toate condiţiunile pentru
o cazarmă de artilerie şi numai în aseminea condiţii această cazarmă se poate
construi aici.
Sper, domnule primar, că domnia voastră şi consiliul, apreciind avan
tajele materiale ce ar aduce oraşului instalarea aici a unui regiment de arti
lerie, care avînd un efectiv de 600 oameni şi 500 cai minimum, al cărui buget
anual fiind de la 400 OOO pînă la 500 OOO lei, de care forţamente ar profita
oraşul şi j udeţul, sunt sigur că în faţa unor foloase materiale aşa de însemnate
domnia voastră şi consiliul nu veţi face nici o dificultate la cedarea acelui
loc, căci nedîndu-1 ar fi a renunţa la aseininea beneficiuri.
Primiţi vă rog, domnule primar, asigurarea consideraţiei mele.
Comandantul diviziei ,
General IPĂTESCU,

Şef de stat major,
Maior GUSSI

Domniei sale,
domnului primar urbei Botoşani.

Arhivele statului Botoşani, fond Primdria oraşului Botoşani, dosar
n r . 1 1/1883, f. 24. Original.
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Al 4-lea Regiment de dorobanţi
Secţia 1
Nr. 482

1 14

Piteşti,

1884, 6 martie

Domnule primar,
Comandantul companiei a 3-a, prin raportul nr. 24, arată că recruţii
ce se află cartiruiţi în culoarea de negru, la casele cu nr. 224, 354, 365, 350 şi
:349, nu li se dă lumînare, lemne de încălzit şi aşternut.
Subsemnatul, în baza regulamentului cartiruirilor, vă rog să binevoiţi
a dispoza ca să se dea cele necesare oamenilor aflaţi în cartir, la casile sus
arătate.
Primiţi vă rog, domnule primar, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Comandantul regimentului,
Colonel MĂRDĂRESCU
Şeful secţiei,
N. TÎMPEANU
Domniei sale,
domnului primar al oraşului Piteşti.

A rhivele statului Piteşti, fond Primdria oraşului Pileşti, dosar
21 /1884, nepaginat. Original.

Marele stat major
Secţia
Nr. 2H

1 15

nr.

Bucureşti, 8 martie 1884

Domnule şef de stat major,
Necesitatea existenţei unei hărţi generale a ţării pe care să se arate
limitele regiunelor unităţilor militare mari şi m ici, cu detailurile teritoriale,
este foarte mult simţită atît la Marele stat maj or, cît şi la diferitele comanda
mente.
Această importantă lucrare face parte din atribuţiunile Marelui stat
major care, pentru a o realiza în mod complect, are nevoie de un timp înde
lungat.
Pînă atunci însă, trebuind totuşi a avea un început, am hotărît a se
complecta alăturata hartă de către dumneavoastră împreună cu staturile
maj ore dependinte.
Pentru aceasta, vă trimit un exemplar care cuprinde întreaga regiune
a acelui corp de armată şi pe care sunt însemnate liniile regiunelor teritoriale
ale diviziilor, brigadelor şi regimentelor din acel corp.
Totodată, pentru executarea lucrării de către statele maj ore ale divi
ziilor, vi se mai trimite încă cite un exemplar al hartei fiecărei divizii din
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corpul dumneavoastră de armată şi osebit , ca model, harta regiunei Diviziei
a 4-a lucrată la Marele stat major.
Veţi trimite dar fiecărui stat major de divizie harta regiunei sale, îm
preună cu o parte din modelul dat de Marele stat major şi îi veţi pune îndato
rirea să complecteze harta acelei diviziuni întocmai după modelul dat, adică
să arate prin culori diferite teritoriul fiecărei companii din fiecare regiment
de dorobanţi, astfel ca două culori identice să nu fie adiacente ; să însemneze
cu cite un punct mare roşu reşedinţa fiecărei comune rurale şi să sublinieze
cu albastru reşedinţa fiecărei companii de dorobanţi ; în fine, să indice toate
comunicaţiunile, de la reşedinţa companiilor la reşedinţa regimentelor, în
tocmai din tabela A a direcţiunilor de mişcare, trimeasă dumneavoastră cu
ordinul nr. 270 şi avîndu-se în vedere pentru tragerea acelor comunicaţiuni
legenda modelului.
Veţi atrage atenţiunea domnilor şefi de stat major asupra exactităţii
posibile care trebuie să prezide la această lucrare. Pentru aceasta, dumnealor
sau ofiţerii ce vor însărcina, vor avea în vedere ca pentru indicarea limitelor
companiilor şi reşedinţelor comunelor vor trebui să aibă recurs la harta
j udeţului, la indicaţiunile ce le vor da comandanţii de companii, în fine,
la orice alte informaţiuni locale j udicioase ce ar putea culege prin diferite
mijloace spre a putea asigura lucrării o aproximaţiune cit se va putea
mai satisfăcătoare.
Î n privinţa comunelor nu se cere <lecit reşedinţa lor şi se poate întîmpla
ca acea reşedinţă să nu se găsească pe hartă. Î n acel caz vor căuta a stabili
poziţiunea acelei reşedinţe în raport cu alte cunoscute sau cu alte sate care
fac parte din comună şi atunci vor însemna pe hartă, cu un punct, locul
acelei reşedinţe şi vor scrie cu mina numirea ei. î n privinţa însemnării comuni
caţiunilor indicate în tabela direcţiunilor de mişcare, aceasta trebuie să se
facă prin recunoaşteri directe ; şi în această privinţă lucrarea trebuie să fie
cu totul conştiincioasă.
La aceste lucrări statul major al diviziilor, pe lingă personalul lor,
va putea întrebuinţa şi ofiţerii din trupele diviziei, luînd de preferinţă din
cei brevetaţi de stat major sau chiar nebrevetaţi, însă apţi pentru asemenea
lucrări.
Aceşti ofiţeri vor lucra, bineînţeles, sub direcţia şi răspunderea şefului
de stat major al diviziei.
Î nţelegeţi domnule şef de stat major importanţa ce are această lucrare
şi pentru aceea veţi da ordine severe a se pune cea mai mare atenţie şi în
_
gnJire.
Veţi recomanda ca toate informaţiunile să se ia din localităţi, iar să
nu se lucreze în birouri pe simple informaţiuni.
După ce statul major al diviziei va termina lucrarea sa, el o va înainta
dumneavoastră, care luînd cunoştinţă de dînsa şi recunoscind-o bună, pe cit
se va putea, o veţi înainta-o Marelui stat major.
După ce Marele stat major va hotărî definitiv asupra acestor lucrări,
ele vi se vor înapoia spre a se face să se puie şi pe harta corpului de armată
şi pe acelea ale diviziilor.
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Sunt convins, domnule şef de stat major, că apreciind şi dumneavoastră
importanţa acestei lucrări veţi lua toate măsuril� pentru a se pune toată
activitatea şi îngrijirea ca ea să fie primită la :Marele stat major, verificată
de dumneavoastră, cel mult pînă la 1 iulie anul curent.
Şeful Statului major general,
Generalu

Post scripturo. Pe hărţile corpului de armată şi ale diviziilor s-a tras la
Marele stat major toate căile de comunicaţie existente (şosele) după indi
caţiile date de Ministerul Lucrărilor Publice. Se poate însă întîmpla ca indi
caţiile date de ingineri-şefi din circumscripţiuni de lucrări publice să fie ero
nate. Urmează dar ca staturile majore ale diviziilor să facă a se veri.fic;,i. toate
căile de comunicaţiuni din diviziunele lor şi să facă pe hartă verificările ne
cesarii. Această recomandaţiune va fi mai cu osebire de rigoare pentru direc
ţiunea de mişcare de la reşedinţa diferitelor companii.
Domniei sale,
domnului şef de stat major al Corpului 1 , 2, 3

şi 4 de armată .

A rhivele statului Bucureşti, fond Jlinisterul de Război, Marele stat
major, dosar nr. 6/1884 , f. 34 -35. Concept.
·

1 16
Piteşti, 1884, i;nartie, 12

Corpul 1 de armată
Comandamentul Diviziunii a 2-a
Seniciul de stat major
X r . 1 380

Domnule primar,
Î n nenumărate rînduri am primit plîngeri de la şefii corpurilor din
această garnizoană în privinţa răului adăpost ce se dă soldaţilor concentraţi
pentru instrucţie de către locuitorii oraşului .
Legea rechiziţiilor 1 şi regulamentul cartiruirei 2 specifică clar că sol
datului în cantonament trebuie să i se dea pat, căldură, lumină şi foc pentru
fiertul hranei, de care orăşenii dumneavoastră sunt scutiţi de această din ur
mă sarcină, rămînînd asupra corpurilor.
Domnule primar, pe lîngă datoria ce trebuie să ne impuie o lege votată
de înaltele corpuri legiuitoare ale ţării, sancţionată de maiestatea sa regele,
eu cred că trebuie să ne mai amintim încă că aceşti soldaţi sunt fiii şi fraţii
1

Vezi „Monitorul oficial", nr. 93 din 24 aprilie/6 mai 1877, p. 2 735 - 2 739.
„Monitorul oficial",
nr. H9 din 3/ 15 iulie 1877, p . 4 222 - 4 228 .
2 Vezi „Jfonitorul oficial" , nr. 1 10 din 18/30 mai 1872, p. 657 şi
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noştri, chemaţi în scopul d-a se lumina în arta de a-şi apăra patria şi pe aceste
considerente sunt convins că dumneavoastră veţi străui prin mijloacele de
care dispuneţi ca cetăţenii să amelioreze în limitele posibile „locuin ţa soldatului" .
Primiţi vă rog, domnule primar, stima ce o vă conserv.
Comandantul Diviziei 2-a ,
General YL Ă DESCT

�ef de stat major,
Maior C H lU STODORE SCt:
[ Rezoluţie : ]

Se va face invitatiune printr-o publicaţiune în tot cuprinsul oraşului
asupra primirii soldaţil�r.
R Ă DULE SCU
Nr. î

19

188"1,

martie

Cetăţeni !
Militarii recrutaţi anul acesta, fiind chemaţi la exerciţiu, au fost în
cartiruiţi pe la dumneavoastră, căci nu sunt destule cazarme ca să-i cuprindă
pe toţi.
Î ndatoraţi suntem de legi să adăpostim soldaţii români ; dar chiar
dacă această îndatorire n-ar izvorî din lege, totuşi este bine şi datorie morală
avem ca să-i primim si bine să-i tratăm, căci ei sunt fratii si fiii noştri cari
'
în tot momentul pot fi chemaţi a ne apăra scumpa noas tră ţară ; aceşti sol
daţi deci sunt predestinaţi a face cel mai mare sacrificiu .
Sigur de simţămintele ospitaliere de cari totdeauna aţi dat cele mai
neîndoioase dovezi, socote!:C că şi de astă dată bine veţi primi şi trata pe
militarii români încartiruiti la dumneavoastră .
Vă salut.
·

Primar,
R Ă DULE SCU
Domniei sale,
domnului primar al oraşul ui Piteşti. Loco.

Arhi<:ele statului Piteşti, fond Primăria oraşului Pileşt i , dosar nr.
2 1 / 1884, nepagina t . Original.

1 17
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al Homâniei, la toţ"
de faţă şi viitori, sănătate.
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Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 4 688, văzînd legea bugetară,
am decretat şi decretăm :
Art . 1 . Se înfiinţează în Dobrogea un batalion de dorobanţi, cu reşe
dinţa în Constanţa, şi două escadroane de călăraşi, din care unul cu reşedinţa
la Tulcea, iar celălalt la Constanţa.
Art. 2 �i cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 20 martie 1 884.
CA H.OL
Ministru secr!'tar d e stat
la D epartamentul de H.ezbel,

I . C. BH.ATIANU

Nr. 963
„ .\lo11ilornl
p. 7 199.

oficial", n r . 287 din 3 1 martil/12

aprilie

1884

118
CAROL

I,

Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege a l H omâniei, l a toţi

de faţă şi viitori, sănătate.

Avînd în vedere legea bugetară 1 884- 1 885, asupra raportului ministrului
nostru secretar de stat la Departamentul de Rezbel nr. 4 689,
am decretat şi decretăm :
Art. I . La regimentele 9 şi 1 2 de călăraşi se mai înfiinţează încă cite
un escadron, cu reşedinţele la Tîrgu Jiu şi Rîmnicu Sărat.
Art. 2 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret .
Dat în Bucureşti, la 20 martie 1 884.
C A H.OL
C\I inistru secretar <l e stat
Ia Departamentul de H.ezhel,
I . C . BRATIANU

::-\r.

9Gi

.. .lionitorul oficial", nr. 287 di11 31 111arti1 /12 aprilie 1884,
p. 7 199.
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1 19
Recapitulaţie generală

1•

. .

Capitole

Credite acordate pentru
exerciţiu)
1884 - 1885

1\atura cbeltuielilor
I

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Administraţia centrală
Staturi majore
Şcoli
Corpurile d e trupă
Spitalele
Flotila
Echipamentul
Materialul artileriei
Materialul geniului
Î ncălzitul şi luminatul
Furajul ş i remonta
Transporturi , recunoaşteri şi misii
Solda d e disponibilitate
şi reformă
Creanţe din exerciţiuri
închise

I

Lei

324 895
1 467 275
908 4 1 5
17 642 OOO
940 OOO
750 OOO
3 477 OOO
680 OOO
669 OOO
620 4 1 0
2 600 OOO

I

Observaţii

Bani

-

I
I

-

3 9 1 585
30 OOO

-

50 633

40

- - -- - --

Total

30 55 1 2 1 3

40

Sumele ce comunele trebuie să verse la tezaur pentru întreţinerea
pompierilor sunt cum se notează în coloana de observaţie la articolul respectiv.
Prima unui elev sokent se fixează la patru sute lei pe an.
Acest buget care în total coprinde suma de lei treizeci de milioane,
cinci sute cincizeci şi una de mii două sute treisprezece, bani patruzeci s-a
':otat de Adunarea Deputaţilor, dinpreună cu legea pentru fixarea venitu
rilor şi cheltuielilor statului pe exerciţiul 1 884-1 885, în şedinţa de la 2 1
m�rţie anul 1 884 şi s-a adoptat cu maj oritate de 5 6 voturi contra a 6 , fiind
şi 1 3 abţineri.
Preşedinte,
D. LECCA

Secretar,
M . I . DEMETRL\X
Buget ul cheltuielilor pe exerciţiul 1881 - 1885, Tipografia modtrnă
Gr. L u is, B ucureşti, 1881, p. 2 ..

1 Bugetul ţării a fost sancţionat la 23 martie 1884 şi publicat în
l
' fonitorul oficial"
nr. 282 din 25 martie/6 aprilie 188-1 , p. I 704 - I 705. Pentru bugetul dezvoltat al Ministerului
de Ră zboi vezi Bugetul cheltuielilor pe exerciţiul 1884 - 7885, Tipografia modernă Gr. Luis,
Bucureşti, 1884, p. J - 64.
„
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120
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al Român�ei, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Avînd în vedere legea bugetară, asupra raportului ministrului nostru
secretar de stat la Departamentul de Rezbel nr. 2 588,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Cu începere de la 1 aprilie 1 884 Regimentul 1 de geniu se va
compune din 4 batalioane, a cite 4 companii şi o companie afară din rînduri .
Art . 2 . Se înfiinţează încă două batalioane de geniu de cite 4 companii,
pe lingă cele existente, iar vechile batalioane se vor forma tot de cite 4 com
panii.
Art . 3. Companiile în fiecare batalion vor fi împărţite pe specialităţi
şi anume :
1 companie căi ferate şi telegrafie ;
a 2-a şi a 3-a companie săpători uvrieri ;
a 4-a companie pontonieri .
Art . 4 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 27 martie 1 884.

CAROL

Xr.

l\I inistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. BRATIANU

I 070
„Monitorul oastei"', n r. 15 din 6 aprilie 1884, p . 2()5.
.

121
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
A\"ind în vedere legea bugetară, asupra raportului ministrului nostru
secretar de stat la Departament,ul de Rezbel nr. 2 589,
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am decretat şi decretăm :
Art. I . Pe ziua de l aprilie 1 884 se înfiinţează încă o baterie de arti 
lerie pemanentă montată, de 8,7, la Regimentul 6 artilerie cu ofiţeri, cadre
şi material ca şi la celelalte baterii permanente, luînd numirea de a 4-a bate
rie, iar bateriile teritoriale din acel regiment vor lua numirile de a S-a, a 6-a
şi a 7-a baterie.
Art : 2 şi cel din urmă. �Iinistru nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 27 martie 1 884.
CAROL
!\l inistru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel .

I.

C. B R ĂT I A NT

Nr. I 07 1

,.]\fonitornl oastei " , nr.

15 din

6 aprilie 188-l, p . 206

122
13ucureşt i . 2 7 martie

Ministeriul de Rezbel

188-l

I

Direcţiune
personal şi operaţii militare
N r . 5 20J

Domnule ministru,
Ca rezultat la adresa domniei voastre nr. 4 804 am onoare a vă comu
nica că acest minister dă autorizaţiunea căpitanului de stat major danez
Theodor Gudman de Rohde de a vizita stabilimentele noastre militare.
Prin urmare dar, la sosirea acestui ofiţer în Bucureşti se va prezante
ministerului spre a i se pune la dispoziţie mij loacele pentru vizitarea acelor
stabilimente.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiun i .
Pentru ministru,
A. BERINDEI
Directorele serviciului,
Locotenent-colonel [Indescifrabil]
Domniei sal e ,
domnului ministru al afacerilor străine.

A rhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Problema 81, Ches
tiuni privitoare la armată, voi. 1 1 / 1 88-1- 1934 nepaginat. Original.
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123
..\nul 1 884, luna martie, 27

Rom inia
Comandamentul
Corpului 1 de armată
Serviciul de stat major

:'.'\r. 'I 072

Domnule general,

Subscrisul, întorcîndu-mă din concediu ce l-am avut în străinătate,
primind servicul de stat major am constatat că toate ordinele emanate
de la domnia voastră s-au comunicat şefilor de stat major ai diviziilor,
punînd în cunoştinţă şi pc domnii generali comandanţi ai diviziilor.
Subscrisul îns l îmi permit a supune aprecierei domniei voastre urmă
toarele :
1 ) prin ordine:e nr. 1 78, 270 şi 274 se cere răspunderea personală a
şefilor de stat major ai diviziilor, precum şi a subscrisului, asupra lu
crărilor ce trebuiesc verificate şi vizate de aceşti ofiţeri ; ori, pentru a-şi
asuma această răspundere, verificările urmează a se face în persoană la
diferite localităţi, pentru care ofiţerul trebuie să se deplaseze ; sume anume
pentru aceste transporturi nu sunt prevăzute, precum nici indemnitate de
misii Ia care ofiţerul ar avea dreptul : prin urmare, vă rog să binevoiţi
a interveni pentru alocarea unor asemenea sume, care nu se vor întrebu
inţa decît cu foarte mare economie ;
2) ofiţerii de stat major, aricit de buni ar fi, dacă nu s-ar ţine la
curent cu progresul ce fie( are ramură din artă militară face zilnic, atunci
aceşti ofiţeri ar deveni nefolositori şi lor însăşi şi armatei .
Soldele lor, în raport cu poziţia lor, cu viaţa garnizoanelor, cu uni
forma lor costisitoare, este abia suficientă, punîndu-i în imposibilitate de
a -şi procura jurnalele şi c2.rţile necesare.
Pentru a remedia acest rău sunt de opinie şi vă rog să binevoiţi a
interveni pentru a se aloca de fiecare devizie cîte 300 lei, iar de corp de
armată cîte 400 lei pe an pentru a se abona pe de o parte la jurnalele
militare, şi anume : „Journal des sciences militaires," „ Journal militaire de
l' etrager" , „La Belgique militaire„, „L'A venir militaire" şi „Reunion des
officiers" ; şi din restul ce va prisosi a se cump:.ra cărţi militare, diferite
instrumente şi accesorii pentru ridicarea şi lucrarea diferitelor crochiuri
şi planuri.
Cu acest mod se poate forma cu încetul o bibliotecă la fiecare divi
zie şi corp de armată, de la care să se poată adăpa nu numai şefii d e
state majore, dar chiar ş i domnii comandanţi respectivi.
Şef de s lat major,
Colonel O. S A K ELLA R I E
Domniei sale,
domnului general Fălcoianu, şeful Statului major general al armatei.
Arhivele statului Bucureşti, fond klinistcrul de Război, Marele stat
major, dosar nr. 6/ 1884, f. 1 82, 185. Original.
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124
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Adunarea Deputaţilor a adoptat şi noi sancţionăm ce urmează :

Lege
Art. 1 . Se deschide pe seama Ministerului de Rezbel un credit extra
ordinar de 100 OOO lei destinat ca fond de rulment Tăbăcăriei militare de la
Bucovăţ pentru cumpărarea materialelor necesare a se aproviziona la acest
stabiliment .
Art . 2 . Acest credit s e v a acoperi din paragraful destinat prin bugetul
exerciţiului 1 883-1 884, pentru deschideri de credite suplimentare şi extra
ordinare.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 24 martie
1 884 şi s-a adoptat cu majoritate de 57 voturi contra a 2, fiind şi 1 0 abţineri.
Preşedinte,
D . LECCA
Secretar,
M . I . DEMETRIAX

Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
statului şi publicată prin „Monitorul oficial".
Dat în Bucureşti, la 28 martie 1 884.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Justiţie,
N. VOINOV

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I. C. B R Ă TIANU

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Finanţe,
G. LECCA
Nr.

1 083
„ Monitorul oficial", nr. 285 din 29
1884, p. 7 159.
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martie/IO aprilie

125
Corpul 4 de armată
Divizia 7 infanterie

Corpul de trupă :
Regimentul 7 de linie - Iaşi
Rezerviş ti
Anii

1 876

Subofiţeri

8

6

I

I

Soldaţi

89

I

Totaluri

II

Subofiţeri

1 882

1 03

20

.,
---

---

17

133

1 58

1 883

10

14

15

1 09

1 38

1 884

21

18

1 49

1 880

1 877

8

1 878
1 879

I
I

Caporali

Activi
Anii

____ ,

1 10
---

I

I

Caporali

27

I

Soldaţi

1 69

12

17

110

1 39

1881

1

1

1

3

Tota!uri

216

---

6

29 1

307

1

-

4 16

417

3

2

-

----

1 880

I

5
----

1881

25

27

209

-

-

-

-

261

-

---

Totaluri

64

I

74

552

Pentru comandantul corpului
de trupă,
Colonel [Indescifrabil]

690

I

Totaluri

59

62

1 085

1 206

Data : 1884, martie, 30
Văzut si examinat.
Pentru şef�l de stat major
al diviziei,
Căpitan ANTONESCU

Verificat.
Pentru şeful statului major
Corp 4 armată,
Căpitan [Indescifrabil]

Observaţiuni
La rezerve în rubrica subofiţerilor intră un sergent-major din contin
gentul 1 878 şi unul din 1 879, precum şi în rubrica soldaţilor intră 4 cornişti
şi toboşari din contingentul 1 877 şi patru din 1 878.
1 99
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La activi în rubrica subofiţerilor intră [un] sergent-adj utant şi un ser
gent-major din contingentul 1 880, trei sergenţi-maj ori din contingentul 1 88 1 ,
trei din 1 882, cinci din contingentul 1 883 şi un sergent-adjutant din contin
gentul 1 884, precum şi în rubrica soldaţilor intră 8 cornişti şi toboşari din
contingentul 1 881 ; treisprezece din contingentul 1 882 şi şase din contingentul
1 883 ; adăogind că la gradele care au contingente noi li s-a pus contingentul
în care s-a reangaj at.
Recruţii din contingentul 1 884 lăsaţi la vetrele lor sunt 354 şi chemaţi
sub drapel 58.
A rhiva Ministerului A părării Naţionale, fond 948 R.S., Secţia
1 organizare-mobilizare, dosar nr. 13/1884, f. 8. Original.
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Corpul 4 d e armată
Brigada 4 de călăraşi
Regimentul 8 de călăra�i

Escadronul 2

:\ctivi

Oamenii trC'cuţi în rezervă

An ii

1876
1 87 7
1 878
1 879
1 880

Anii
Subofiteri

--

-

Briga·
dieri

--

--

--

-

--

-

Soldati

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

1 882

1

--

1 883

3

---

--

1

---

--

4

1881

--- --

--

1880

--- --

-

-- --

--

Subofiţeri

Totaluri

-- --

-- --

- --

Total

reşedinţa Piatra

-

1 884

---

-

Total

--

Brigadieri

2

--

5

--

4

--

--

-

--

--

9

11

Soldaţi

56

--

73

-- -

63

Totahtri

Distanţa kilometrică de la
reşedinta esca•
dronulul la reTimpul în zile
şedinţa regisau ore trebuincios <'scadronului mentului sau
zi lele de marş
pentru a se
trebuincioase
concentra,
pentru ca escaechipa şi pune
dronul să soîn marş
sească la reşedinţa regimentutui

62

--

79

--

68

-- --

83

--

82

86

--

82

--

--

357

377

Şase zile

48 kilometri - două
zile

Data ; 30 martie 1884

Comandantul escadron ului,
Căpitan PALADI

Văzut �i aprobat.
Pentru comandantul regimentului,
Maior [Indescifrabil]

Văzut si
· examinat.
�eful de stat major al diviziei ,
Maior [Indescifrabil]
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Observaţiuni
Timpul pen t ru mobilizarea escadronului se fixează la 8 zile, î m p ă r ţ i t e

astfel : 2 zile p e n t r u a s e duce ordinele l a c e l e m a i depărtate comune d e reşe

d i n t a es cadronului , cari sunt Galu si Pipirig ; d i � t a n t a celei d i n t î i este d e

67

kilo'metri , I 00 metri şi a celei de-a 'doua de 60 kilo�1etri , 200 m etri , oficial
constan te ; 2 zile pentru \·cnirea oameni lor l a rqed i n ţ a escadronului , 2 zile
echiparea oameni lor şi cai lor ; 2 zile de m arş l a Rom a n , reşedi n ţ a regimentului ,

d istanţa 4 8 kilometri de la P iatra, reşed i n ţ a escadronulu i , bineînţeles admi
t înd c ă toti oamenii s e \·or găsi l a domiciliul lor, deoarece m u n t enii d e l a
�ordul j ud�ţului lucrează cîmpul prin j ud e ţ u l I a ş i , depărtare d e 1 2 0 kilom e t r i ,
iar a c e i de la nord-\·est si sud - v es t , a d n d meseria p l u t ă riei , f a c c î t e 2 si
' alte

o r i cîte 3 s ă p t ămîni d e �1 arş pe a p a B i s t r i ţ e i şi S i r e t l a Gala ţ i .
Timpul de 8 zile pentru mobilizare fi x a t m a i sus, cînd oamenii se g ăsesc
la domicil i u , se poate reduce î n caz e x t raordinar m inimum la 6 zile, făcînd
prin marş for ţ a t numai una zi cele 4 8 k i lom e t ri pîn ;'1 la s t a t maj orul regimentului,

iar una z i se v a m a i putea deduce din t impul f i x a t pentru echipare, t rimiterea

ordinelor şi d i n concentrare.
E s cadronul dispune numai de 3 trom pe ţ i cu ffhimbul ş i 2 trom p e ţ i
c a d r e , aflaţi l a regiment p e n t r u instru c ţ i e . Î n n um ă rul d e 9 subofiţeri afl a ţ i
în serviciul a c t i \· , complectează ş i un sergen t -maj or a l escadron u l u i .
Contingentul 1 8 80 : t r u p a cu schimbul nefiind t recu t î n t re rezerve pe
registrele depozitului , s-a trec u t în efec t ivul a c t i\· , ca unii cari urmeaz;1 a
se l i bera t oc m a i la 20 august
Comanda n t u l

escadronul u i

C ă p i tan

P ..\ L ..\ D J

2

1 8 84 .
:\eam ţ ,

../ rlziva Jliuislel' l f l 1 t i . ./ părării Saţio11 a !f , fond
orga 11 izare-111obili:a re, do:<ar 11 r .

1 3 / 1 88 -! , j.

9-U! H . S . ,

Secţia

1 8 . Origin al.

127
Direcţia a d m i n i s trativă

Pentru c a corpurile d e trup�1 să-şi poată forma c adre bune şi m u z i c a n ţ i
capabili , d e c i d c e l e c c u rm e a z ă .
Fiecare regiment s a u b a t al ion f ă c î n d corp în parte a r e fac u l t a t ea d e
a angaj a d e fiecare companie, escadron s a u b a t erie c î t e d o i copii d e t rupă ,
care vor fi cazerma ţ i l a s t a t u l maj or al regim entului sau bat alionului şi vor
purta uniforma

corpul u i din care fac parte .

Hrana lor se \·a da d i n economiele ce l a s ă ord i narul t rupei şi în caz
d e neaj ungere

se

\·a acoperi d i n

fondurile m a sei

de

î n t reţ inere.

Efec tele d e mic echipament necesare li se vor înfiinţa d i n iconom iile
fondului respec t i v . i a r îmbrăcămintea lor se \·a face d i n economiile proven i t e
,,.....
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• •
„
.._.._ „

din croială ; iar pentru regimentele de dorobanţi şi călăraşi se va confecţiona
de Atelierul central, după măsurile ce i se vor trimite de fiecare corp.
·A
ngajarea unor asemenea copii se :va face prin contract� Î n contracte
se va menţiona ca tinerii care VOJ,'" . voi să se înscrie .în armată ca copii ; de
trupă iau angaj amentul ca să servească pînă la� vîrsta de 1 8 ani, de cînd. se
angajează ca • volontar în . armată, şi nu se vor putea · elibera · decît odată cu
clasa contingentului din care ar urma să facă parte.
Copii de trupă nu se vor putea muta, în tot ser\'iciul for, din corpul
în care au . fost angaj aţi ca copii de trupă.
.
Condiţiunile care .urmează s ă îndeplinească fiecare copil la angaj are
sunt :
a) să aibă etatea minimă de 1 4 şi maximă de J 7 . ani ;
b) să fie fiu de militar ; se va - putea admite fii şi de ci:vili dacă numărul
determinat nu se va putea complecta cu Topii de militari ; aceştia insă C'u
condiţiune să fie copii de români ·sau naturalizaţi români ;
c) să satisfacă condiţiunile relative la starea fizică care se va constata
de medicul militar · al corpului ; ·
d) să aibă consimţămîntul părinţilor sau �l _t utorelui ş1 ce�tificatul
prevăzut prin articolul 63 din legea de recrutare 1 , şi
e) se va prefera doritorii care vor şti carte.
'
Fiecare regiment sau batalion pentru copiii de trupă \'a forma uri registru
matricol, separat de al trupei, în care se vor înscrie aceşti copii, şi numai
la împlinirea vîrstei de 1 8 ani vor fi şterşi din acel registru şi însumaţi ca
soldaţi, cînd vor fi înscrişi în controalele corpului . Costul registrului matricol
ce se va înfiinţa pentru copiii de trupă se va plăti din fondul masei de între
ţinere.
Şefii de corpuri vor lua cele mai serioase măsuri ca aceşti copii să fie
continuu ocupaţi cu instrucţiunea şi educaţiunea lor ; ei vor trebui să În\'eţ e
atît serviciul frontului, acela d e cancelarie, precum ş i muzica, în corpurile
care au muzici, şi numai după ce se va constata în mod precis aplicarea fie
căruia se vor specializa .
·

_„ ,

·

·

·

Pentru ministru d e rezbel,

A.

BERI�DEI
Directorul seniciul u i ,
Subintendant G . B E X G E SCU

l\r.

Bucureşti , 2 aprilie

17

1 88-i

„ Monitorul oastei", nr. 15 din 6 aprilie 1884, p. 218 - 21 9 .
1

Yezi

„Monitorul ofic ial",

nr. 5 1 din 5/ 1 7 martie 1 876, p.
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128
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al Rom âniei, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Adunarea Deputaţilor a adoptat şi noi sancţionăm ce urmează :

Lege
Art. 1 . Se deschide pe seama Ministerului de Rezbel , asupra exerc1tiului 1 884- 1 885, un credit extraordinar de lei 3 OOO OOO necesar la aprovi
�ionarea materialului şi echipamentului armatei.
Art. 2. Acest credit se va acoperi din excedentul de venituri lăsat
de bugetul exerciţiului anului 1 882- 1 883.
Aceastrt lege s-a votat de Adun�rea Deputaţilor în şedinţa de la 30
martie 1 884 şi s-a adoptat cu majoritate de 66 voturi contra a 2.
Preşedinte,
D. LECCA
C . M.

Secretar,
CIOCAZAN

Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
statului şi publicată prin „Monitorul oficial" .
Dat în Bucureşti, la 4 aprilie 1 884.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. E RĂTIANL"

C\finistru secretar de
. stat
la Departamentul de J ustiţie,
N. VOINOV

Ministru secretar de stat
la Departamentul de Finanţe,
G . LECCA
Kr. I 202
„Monitorul oficial" nr. 6 din 7/19 aprilie 188-f, p. 8 1 .

„.

129
5/ 17

La Ministerul de Rezbel
Nr. 5 488

aprilie 188"4'

Domnule ministru,
Legaţiunea ţărei din Roma, pe care am însărcinat-o a face pe lîngă
guvernul Italiei cuvenitele demersuri în sensul adresei domniei voastre cu
nr. 205 din 1 1 ianuarie trecut, îmi transmite o notă verbală prin care i se face
203
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cunoscut că Ministerul Regal de Rezbel, adresînd la cererea noastră, a autori
zat pe ofiţerii români care urmează cursurile Şcoalei superioare de rezbel
din Turin a vizita stabilimentele militare, fabricile de arme, fonderiile, for
tăreţele şi porturile militare ale regatului Italiei şi că instrucţiunile necesare
au fost date în această privinţă domnului comandant al zi�ei şcoale.
Comunicînd domniei voastre cele ce preced, am onoarea a \'ă ruga,
domnule ministru, să binevoiţi a primi . . .
A rhfra ,\finisltrului Afaurilcr lo > l< n1 1 , f< u d

1 69, j. 66. Ciornă.

A 1 J;fra

i;tcrică, ni.
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Corpul 4 de armată
Brigada 4 de călăraşi
Regimentul 7 de călăraşi

Escadronul 4
Oameni trecuti
rezervă

în

Anii
M
�

o
.o

'Jl

"

M
"

ii
"'

-�

â:

'tl

'Jl

o

M
"

.o

o

3
o

Ji

...

4

1 880

1 876

----

----

1 877
---

1 878
---

1 879
--

1 880

Escadronul nu
poate cunoaşte
numărul diferiţi lor rezervişti,
neavîndu-i înscrişi nicăieri.

1

1882

2

--

I
I

·;:;
"

- - -- - -

-

--- --- --

- ---·

Total

'Jl

...

â:

3

28

35

7

-

-

-

11

- ---

29

---·- ---

35
-

·--- -- - --

--

31

---- -

22

5

54

35
-·-

54

---- --

1 66

Distanta ki lometrică
de l a reşedinţa
escadronului
la
reş;e-dinta re,1timen·
tului sau zilele de
marş trebuincioase
pentru ca escadronul
s:i 5o;ească la reşedinţa regimentului

...

27

3
- ·- --

Timpul în zile sau
orc trebuincios
escadronului pentru
a se concentra,
echipa şi pune
în marş

o

o

-

1 884

"

"'

· "'

--- ----- --

1 883

·;:;

'C

ii
"'

----- -- --- ---

1881
-

---

Total

�
M

"'

reşedinţa Iaşi

Activi

· --- ---

Anii

-

1 84

Î n timp de şase
zile escadronul
se poate concentra şi echipa.
Greutatea însă
este că călăraşii
nu au să se
gă�ească toţi la
casele lor din
cauză că umblă
ccacîr şi muncă
în timpul pe
cînd nu sunt în
schimb.

Escadronul se
află la reşedinţa regimentului

Data: 188'1, aprilie, 6 zile
Comandantul escad ronului,
Căpitan G . N . VITZt:
Văzut şi aprobat.
Pentru comandantul regimentului,
Locotenent-colonel [Indescifrabil}
204
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Văzut şi examinat.
Pentru şeful statului major al diviziei,
Căpitan ANTONESCU
Yerificat.
Pentru şeful statului major
al Corpului 4 armată,
Căpitan [Indescifrabil]

Observaţiuni
Escadronul are sergent-major şi doi trompeţi permanenţi. Trompeţi
cu schimbul nu sunt.
Arhivele Ministerului Apărării Naţionale, fond 948 R.S ., Secţia
organizare-mobilizare, dosar nr. 13/ 1884, f. 15. Original.

131
Prin decretul regal cu nr. 1 1 09 din 3 1 martie 1 884
după propunerea
făcută prin raport de domnul ministru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel - ministrul de rezbel, în virtutea articolului 8 1 7 din codul civil 1,
este autorizat a primi de la comuna Brăila trei terenuri, ce aceasta îi cedează
din proprietatea sa, pentru a servi la construcţia cazarmelor trupelor teri
toriale locale şi ca cîmp de tragere în ţintă.
-

„Monitorul oficial" , nr. 6 din 7/19 aprilie 188-l, p. 82.

132
Proces-verbal
Astăzi, 1 2 aprilie, anul una mie opt sute optzeci şi patru, ziua fixată
a se ţine licitaţie pentru darea în întreprindere a construcţiei a două ateliere
de mecanică şi un pasaj învelit, un atelier de montaj . două magazii, un
post de pompieri şi locuinţă de portar, un zid de împrejmuire şi transformarea
atelierului de lemnărie la Arsenalul armatei în Bucureşti, s-a prezentat :
1 . domnul Vămav, din partea Societăţei de construcţiuni şi lucrări
publice ;
1 Vezi „ Jl,lonitorul. jurnal oficial al Principatelor F11 ite Române", supliment la nr. 9 din
14/26 ianuarie 1865, p . '12.
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2. domnul inginer M. Sicard şi
3 . domnul C . J uniquer et comp.

Şi, după ce au declarat că au luat cunoştinţă de planuri, devize, caet
de sarcine şi toate actele relative la această licitaţiune, s-a procedat la pri
mirea garanţiilor.
1 . Domnul Vărnav, din partea Societăţei de construcţiuni şi lucrări
publice, garantează cu suma de 1 5 OOO (cincisprezece mii) lei în efecte depuse
la Casa de depuneri, consemnaţiuni şi economie, contra recipisei nr. 2 867.
2 . Domnul inginer M. Sicard garantează cu suma de 1 5 OOO (cincisprezece
mii) lei în efecte.
3. Domnul C. Juniquer et comp. garantează cu suma de 1 5 OOO (cinci
sprezece mii) lei în efecte.
Aceste garanţii fiind admise s-a procedat la primirea şi deschiderea
ofertelor, precum urmează :
1 domnul Vărnav, din partea Societăţei de construcţiuni şi lucrări
publice, declară că se angaj ează a executa sus-zisele construcţii conform
planurilor devizelor şi celorlalte acte relative, cu un scăzămînt de 4 lei, 50
bani la sută sub preţurile devizelor ;
2 domnul inginer M. Sicard declară că se angaj ează a executa sus
zisele construcţiuni conform planurilor devizelor şi celorlalte . acte relative,
cu un scăzămînt de 7 lei, 1 0 bani la sută (7, 10) sub preţul devizelor ;
3 domnul C. Juniquer et comp. declară că se angaj ează a executa sus
zisele construcţii conform planurilor devizelor, caetului de sarcine şi celor
lalte acte relative, cu un scăzămînt de 1 leu , 75 b<,ni la sută ( 1 ,75) sub preţul
devizelor.
Lucrările care erau prevăzute a se face la Arsenal şi în vederea căror
s-a publicat prezenta licitaţiune fiind reduse numai la acele clădiri enumerate
mai sus, termenul prevăzut în caetul de sarcine pentru terminarea lor se
modifică, în sensul că toate aceste clădiri să fie terminate la 1 octombrie anul
corent, la care condiţiune se obligă adjudecătorul.
Preţul cel mai avantajos fiind cel oferit de domnul M. Sicard, i s-a oprit
garanţia, dindu-se înapoi a domnului Vărnav şi C. Juniciuer et comp.
Pentru care sfîrşit s-a încheiat prezentul proces-Yerbal, supunîndu-se
deciziunii domnului ministru.
Directr.rele seniciului ,
ROBE SCU
Adj udecător,
SICARD M .

Concurenţi,
SC. \'A RNAV
C. J C�I QUER
[Rezoluţie :j

Se aprobă rezultatul licitaţiunei şi se va face referat la Consiliul de
Miniştri.
Pentru m inistru,
A . BERINDEI

A rhivele statului Bucureşti, fond Ministaul de Răztoi, Direcţia
geniu, dosar nr. 8/1884, f. 35, 90. Original.
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133
CAROL I ,
.Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege a l României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
.
Adunarea Deputaţilor a adoptat şi noi sancţionăm ce urmează :

Lege
Articol unic . Se deschide pe seama domnului ministru de interne un
credit extraordinar de lei 4 00 1 , asupra exerciţiului 1 883- 1 884, pentru pia ta
indemnizărei ofiţerilor din armata permanentă cari au fost trimişi cu trupele
lor spre combaterea epizootiei de pestă bovină din j udeţul Prahova în anul

1 882- 1 883.

Acest credit se va trece prin compturi şi se va acoperi din fondul alocat
în bugetul general al statului pentru deschiderea de credite extraordinare
şi suplimentare ale exerciţiului 1 883- 1 884.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 30
martie 1 884 şi s-a adoptat cu majoritate de 67 voturi contra a 2 .
Preşecţinte,
D. LECCA

Secretar,
C . M. ClOCAZAN

Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
statului şi promulgată prin „Monitorul oficial" .
Dat î n Bucureşti, l a 1 3 aprilie 1 884.
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de J ustiţie ,
N. VOIXOV

Ministru secretar de stat
la Departamentul de I nterne,
G. CHlŢU
:!\linistru secretar de stat
la Departamentul de Finanţe,
G. LECCA
Xr. 1 324

„.W:onitorul oficial", nr. 13 din 18/30 aprilie 1884, p . 201 .

1 34
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege al. României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
201
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Corpurile legiuitoare au adoptat şi noi sancţionăm ce urmează :

Lege
Articol unic. Articolele 2, 4 , 1 2, şi 1 8 din legea ofiţerilor de rezervă ,
promulgată la 1 aprilie 1 880 1, s e modifică ş i s e înlocuiesc cu cele c e ur
mează .
Art. 2. Ofiţerii de toate gradele şi asimilaţii lor, demisionaţi din cadrele
armatei active, datoresc serviciu armatei ca ofiţeri de rezervă şi anume :
ofiţerii inferiori pînă la 40 ani, cei superiori pînă la 50 ani, generalii pînă
la 55 ani împliniţi.
De la această limită de vîrstă au dreptul a cere să fie trecuţi în miliţii,
ln care element sunt obligaţi a servi : ofiţerii inferiori pînă la etatea de 50
ani, cei superiori pînă la 55 ani şi generalii pînă la 60 ani.
Numai infirmităţile fizice bine constatate, şi cari sunt cauze de inapti
tudine în serviciu, pot dispensa de obligaţiunile aliniatelor precedente.
Art. 4. Tinerii studenţi ai Facultăţei de medicină înscrişi pentru doc
torat, precum şi elevii Şcoalei de farmacie şi Şcoalei veterinare, obligaţi
-de lege la serviciul militar, vor fi amînaţi pînă la etatea de 26 ani .
a) Studenţii Facultăţei d e medicină înscrişi pentru doctorat, după
doi ani de studiu cu succes, se vor prenumăra în cadrele de rezervă, cu gradul
de subchirurg şi, după ce vor obţine diploma de doctor în medicină, vor fi
înaintaţi la gradul de medic de batalion şi obligaţi a face în armată un an
de serviciu efectiv (6 luni la un spital militar şi 6 luni la un corp de trupă) .
La terminarea acestui stagiu de un an ei sunt supuşi, înaintea unui juriu
compus de medici militari superiori, la un examen asupra regulamentelor
şi condiţiunilor speciale ale serviciului sanitar al armatei, în urma căruia sunt
înaintaţi la gradul de medic de regiment clasa a I I-a şi trecuţi în rezervă ;
în caz cînd candidaţii nu vor satisface la acest examen, vor fi obligaţi a mai
prelungi serviciul lor efectiv cu trei luni şi se vor supune din nou la examen.
Dacă nici la acest al doilea examen nu vor izbuti, �e vor trece în rezervă cu
gradul ce aveau.
h) Elevii Şcoalei de farmacie, după ce vor deveni asistenţi în farmacie,
se vor prenumăra în cadrele de rezervă, cu gradul de subfarmacist şi, după
ce vor obţine diploma de licenţiat în farmacie, vor fi înaintaţi la gradul de
farmacist de batalion ; în acest grad vor fi obligaţi a �ervi în armată un an
-şi a se supune la dispoziţiile prescrise mai sus pentru trecerea în rezervă cu
gradul de farmacist de regiment.
c) Aceleaşi condiţiuni sunt aplicate şi elevilor Şcoalei veterinare.
d) Î n caz cînd aceşti tineri nu vor continua studiile lor în medicină
pînă la etatea de 26 ani, ei vor fi chemaţi a face în armată timpul de �erviciu
legiuit fie ca soldaţi , fie ca subchirurgi .
1 Vezi „Monitorul ofic ial " , n r . 78 din 3/ 15 aprilie 1 880, p . 2 392 , 2 393 şi Documente
-privind istoria militară a poporului român , iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti ,
1974, p. 1 32, 1 34, 1 35.
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e) Aceste dispoziţiuni sunt aplicabile şi tinerilor elevi care vor urma
studiile lor într-o facultate de medicină, şcoală de farmacie sau şcoală ve
terinară din străinătate.
f) Doctorii în medicină, licenţiaţii în farmacie şi medicii veterinari
cari au fost dispensaţi de legea de recrutare pentru motivele legale sunt ase
menea obligaţi _ a satisface acestor dispoziţiuni.
Art. 1 2 . In timp de pace ofiţerii de rezervă pot înainta pînă la gradul
de maior inclusiv, în urma unui examen hotărît prin anume programă pentru
fiecare grad.
Î n gradele de ofiţeri superiori ei pot înainta numai dacă au îndeplinit
re5ulat îndatoririle anuale de serviciu prescrise de legea de faţă şi au fost
notaţi ca apţi a fi înaintaţi pe tablourile inspecţiilor generale. Stagiul cerut
în fiecare grad va fi cel puţin de j umătate mai mult peste acela prescris pentru
ofiţerii în activitate.
Doctorii în medicină trecuţi în rezervă şi aflaţi în condiţiunile de mai
sus, după ce vor obţine prin concurs postul de medic primar la spitalele Efo
riei şi ale Sf. Spiridon sau după ce vor ocupa prin concurs pe timp de doi
ani neîntrerupţi postul de medic primar de j udeţ sau de medic-şef de oraş
sau spital, la un oraş de reşedinţă de j udeţ, vor fi înaintaţi la gradul de medic
de regiment clasa I fără alt examen.
Art. 1 8 . Doctorii în medicină, farmaciştii şi veterinarii aflaţi actual
mente în cadrele miliţiilor vor fi numiţi în rezervr1, în limitele de etate ale
articolului 2, cu gradele ce posed, însă numai în urma unei declaraţiuni au
tentice că voiesc a fi trecuţi în cadrele ofiţerilor de rezervă ; aceste declaraţiuni
ţin locul unui angajament formal şi implică supunere la toate legile şi îndato
ririle serviciului militar, din momentul cînd li s-a notificat chemarea la ser
viciu şi pînă la desconcentrare.
Profesorii definitivi ai facultăţilor de medicină, cari au o vechime de
1 0 ani în calitate de profesor, precum şi medicii cari au fost însărcinaţi în timpul
rezbelului 1 877- 1 878 cu organizarea şi inspecţiunea generam a serviciului
spitalelor temporare din Turnu Măgurele, declarînd că voiesc a fi trecuţi
în cadrele ofiţerilor de rezervă, vor fi numiţi în rezervă cu gradul de medic
de corp de armată. Ei nu pot fi chemaţi în serviciul armatei decît în caz de
rezbel, cu titlul de medici consultanţi.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 6 mar
tie 1 884 şi s-a adoptat cu majoritate de 59 voturi contra a 2, fiind 6 abţineri_
Preşedinte ,

D. LECCA

Secretar,

I ON

I.

H Ă Dl'LESCl.

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 30 martie 1 884 şi s-a.
adoptat cu majoritate de 39 voturi contra a 6.
Pre şedinte,

D. G H I CA

Secretar,

Al'.
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Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
statului şi publicată prin „Monitorul oficial" .
Dat în Bucureşti, la 2 2 aprilie 1 884.
CAROL
Ministru secretar d e stat
la Departamentul de Rezbel ,
I. C. B R ĂTI A NU
Kr.

Ministru secretar de stat
la Departamentul de J ustiţie,
N. VOINO\'

1 378

„Monitorul oficial", nr. 23 din 1/13 mai 1884, p. 417-41�.

135
Contract
Î ntre subsemnaţii : domnu ministru de rezbel, de o parte, şi domnul
domiciliat în Bucureşti, strada Occidentului nr. 20,
pe de altă parte, se stipulează condiţiunile următoare pentru construcţia
a două ateliere de mecanică cu pasajiul învelit, un atelier de montaj .
două magazii, un post de pompieri, cu locuinţă de portar, un zid de împrek
muire şi transformarea atelierului de lemnărie la Arsenalul armatei în Bu
cureşti.
Art. 1 . Domnul M. Sicard se obligă a executa construcţiunile de mai
sus, conform planurilor, devizelor şi caetului sarcine relativ, precum şi după
condiţiunile de ordine şi administraţie decretate la 10 septembrie 1 87 1 sub
nr. 4 268 şi condiţiunile generale tehnice tipărite în 1 870 pentru serviciul de
geniu.
Art. 2. După devize, aceste lucrări se urcă la suma de 293 500 (două
sute nouăzeci şi trei mii cinci sute) lei din care scăzîndu-se şapte lei, zece
bani (7„ 1 0) , la suta de lei oferiţi la licitaţie, rămîne 272 66 1,50 (două sute
şaptezeci şi două mii şase sute şasezeci şi unu lei, cincizeci bani) , care se
consideră valoarea acestui contract.
Art. 3. Î nceperea acestor lucrări se fixează la 10 zile de la data con
tractului, iar terminarea definitivă va fi la 1 octombrie 1 884 .
Art. 4 . Plata se va face prin mandate, conform legei de contabilitate
generală a statului 1, după compturile ce se vor înainta certificate de însăr
cinatul su privegherea lucrărilor.
·
Art. 5. Pentru asigurarea acestui contract domnul M. Sicard garantează
cu suma de lei 1 5 OOO (cincisprezece mii) în efecte, depuse la Casa de depuneri,
consemnaţiuni şi economie cu recipisa nr. 3 843, care s-a oprit la minister.
1I . Sicard, inginer,

1 Vezi „ Monitorul. Jurnal oficial al Principatelor Unite Române" , nr. 86 din 1'1/26 aprilie
188'1 , p. '103 - '107.
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Art. 6. La caz cînd lucrările acestor construcţjuni nu se vor executa
conform planurilor, devizelor, caetului de sarcine şi celorlalte condiţiuni re
lative sau nu vor fi terminate la epocile prevăzute de articolu 3 de mai sus,
se vor aplica domnului M. Sicard dispoziţiunile articolului 1 2 al caetului
de sarcine, fără ca să aibă drept a reclama ver o despăgubire sau a recurge
la ver o protecţiune străină, fiind supus legilor ţărei întrucît priveşte acest
contract.
Art. 7. Domnul M. Sicard nu poate trece acest contract asupra altei
persoane fără autorizaţiunea Ministerului de Rezbel.
Art. 8. Plata timbrului şi a taxei de înregistrare, precum şi plata ta
xelor către primărie, relativ la aceste lucrări, privesc pe domnul M. Sicard.
S-au făcut două asemenea contracte luînd fiecare parte contractantă
cîte unul.
Pentru ministru de rezbel,
A. BERINDEI
Antreprenor,
SICARD M .

Directorele serviciului ,
ROBESCU
1884 , mai, i

N r . 3 9-19

Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerttl de Război, Direcţia ge- ·
niu, dosar.· nr. 8/ 18841 f. 86. Original.

136
Sire,
Capitolul V I , articolul 24 şi următori din legea organizărei comanda
mentelor militare din 8 iunie 1 882 1 şi 3 1 ianuarie 1 883 2 prescriu organi
zarea armatei de miliţii pe unităţi corespondente regimentelor de dorobanţi.
Pentru a da curs legei şi a organiza cu o oră mai înainte acest ele
ment al poterei armate, care este chemat în timp de mobilizare pentru caz
de rezbel a se întrebuinţa în ocuparea de locuri întărite şi de posturi de
etape, în apărarea de linii sau de puncte strategice şi chiar a concura cu
elementul activ, cu respect supun înaltei aprobări a maiestăţii voastre
alăturatul proiect de decret 3.
1 Vezi „J/onitorul oficial " , nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p . I 459 şi Documente privind
istoria militară a poporului român , iulie 1878-noiembrie 1882; Editura militară, Bucureşti„.
1974, p. 359.
2 Vezi docum·e ntul nr. 6· .
3 Vezi documentul nr. 1.39.
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Sunt, cu cel mai profund respect , �ire, al maiestăţii voastre, prea
plecat şi prea supus �ervitor.
Ministru secretar de stat

de Hezbe-1,
C. BH .\ TI..\.1\l"

la Departamentul

I
.N r .

188�. mai , 9

7 708
„ Mon itorul oficial" , nr.

'/O din 25 mai/6 i unie 1884 , p. 777.

1 37
"Ministerul <le HC'7.hC'I

Bucureşt i , anul

1884,

luna

] \"-a Di recţiune

nni,

12

armele special e ,
material ş i construcţii
Nr.

4241

Domnule general,
La raportul dumneavoastră nr. 4 6 1 , se aprobă suma de lei I 280 (una
mic două sute optzeci) , bani 50 din fondul bibliotecii pe exerciţiul 1 884- 1 885
pentru abonarea la jurnalele : „Bulletin de la reunion des officiers" ,
„Scicnces militaires" şi „Revue militaire de l'etranger" , fiecare în cîte 1 3
exemplare, pentru statele maj ore ale corpurilor de armată şi ale diviziilor.
Pentru plata acestei sume, vă rog a dispune să se înainteze conturi în
regulă , spre a se emite mandat.
Pentru

minis t ru ,

A . B E H I XDEI
Directorclc scr·riciului,
ROBE SC U

[Rezoluţie ; ]

Se va face conturile şi se va înainta ministerului pentru achitare.
Colonel [I ndescifrabii]
Domnului ge n e ral

şef a l :\farclui s tat major.
A rhivele statului Bucureşt i , fon d
major, dosar 11r.

6/1884,

llfi11islt'ru/ de

f. H18. Origi11al
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Război,

Marele st�t

138
Corpul 1 de armată
Divizia I , reşerlinţa Craiova
Brigada I , reşedinţa Severin
Regimentul 17 dorobanţi , reşedinţa Severin

Compania 3

-

reşedinţa Severin

Anii

·;::
.::.

I

-;;;

8.

-"'

oii

1 876

---

6

- -

4

1 877

---

1 878

---

1 879

---

1 880

----

I

--

3

--

12

--

7

--

1 882

---

3

8

---

4

--

1

-- -

2

----

--

4

1

--

143

259

--

1 55

--

1880

----

-- -

I

----

1

-- -

I

·;::
�
-;;;

-;<"
o
<fl

Distanţa kilometrică de la
r<'şedinţa companii pin� la reşedinţa regimentului, sau zilele
de marş trebuincioase
pentru ca cornpania mobilizatil.
să sosească la
reşed in\a
regimt"ntului

Timpul in zile
sau orc trebuincios cornpaniei pentru a
se concentra,
echipa şi pune
i n marş

f--<

""

o

I
56

--

58

--

266

Reşedinţa
companiei
este cu
aceea a regimentului

--

1 88 1

----

1 882

14

5

--·-· - · ---

2

--

1 883

3

--

1

--

1

---- - - --

5

-- --

542

19

�
<f;

o

64

-- --

--

o.
„
u

--

93

80

-

--

-

--

-

-·-

Totaluri 38

55

---

�

o
.o

....

o
<fl

--

...
;:.

·;::

3o

""

u

Ani i

�

„

„

2

1 88 1

---

I

I
l

o

I

Activi

Rezervişti

1 884

599 Totaluri

Comandantul companiei 3,
Căpitan GHIORGHIU

I

10

--

1

--

-

6

1 10

1 14

-- -- --

-

I

94

--

217

219

-- --

1 56

-- --

13

1 05

--

Trei zile
complecte

1 56

--

633

652

l

-

Data : 14 mai 1884

Yăzut şi aprobat.
Pentru comandantul regimentului,
Maior J-: l V li
Văzut şi examinat.
Şeful de stat major al Diviziei I ,
Maior TĂTĂ RE SCU

Observaţiuni
Timpul necesar pentru mobilizare este de 3 zile, pentru că cea mai
depărtată comună este de 35 kilometri şi dar ar trebui una zi pentru trans
miterea ordinelor cu într-adins om pentru fiecare comună şi pentru adu
nare una zi, ear una zi trebue pentru echipare şi dar în a 4 zi va putea
porni.
Compania dispune de 4 cornişti.
În rezerva
�

{

de 1 sergent-major din dorobanţi şi
de I sergent-major din călăraşi
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https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

N.B. Rezervişti ·veniţi din călăraşi

1876
Subofiţeri
Brigadieri
Soldaţi
Totaluri

4
2
10
16

1 877

1878

-

-

3
29
32

I

1
25
26

1879

1880

1

4

-

-

5
6

3
7

1881
1
-

1

1882
-

1

-

1

A rhiva Ministerului Apărării Naţionale, fond 948 R . S . , Secţia
organizare-mobilizare, dosar nr. 2/ 1884, f. 3. Original.

139
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Avînd în vedere legea organizărei comandamentelor din 8 iunie 1 882 1
şi 3 1 ianuarie 1 883 2, asupra raportului ministrului nostru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel cu nr. 7 708 3, am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Elementul miliţiilor, compus din cele trei chemări prevăzute
la articolul 59 din legea de recrutare 4 , se organizează în regimente, cores
punzînd regimentelor de dorobanţi şi păstrînd acelaşi număr de ordine, cu
denumirea de „Regiment de infanterie de miliţii".
Art. 2. Trupa coprinde pe toţi oamenii aflători actualmente în miliţii
şi pe toţi acei cari se vor mai vărsa anual din rezerviştii armatei active de in
fanterie de linie şi teritoriale.
Art. 3. Fiecare regiment de miliţii coprinde aceleaşi unităţi mici şi mari
ca şi un regiment de dorobanţi şi mărginite în aceleaşi circumscripţiuni teri
toriale.
Art. 4 . Caporalii şi subofiţerii trecuţi din rezervă în miliţii pot fi îna
intaţi în gradul imediat superior, dacă sunt în stare a satisface unor examene
care se vor regula prin anume programe.
Art. 5. Ofiţerii demisionaţi din armata activă şi din rezervă, de orice
grad, aflîndu-se în limitele de vîrstă de la 40-60 de ani, în condiţiunile
1 Vezi „ Monitorul oficial", nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p. I 458- 1 46 1 şi Documente
privind istoria militară a poporului român, iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti,
1974, p. 356-363.
2 Vezi documentul nr. 6.
3 Vezi documentul nr. 136.
5 1 din 5/ 17 martie 1876, p . 1 30 1 .
4 Vezi „ Monitorul" oficial, nr.
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şi prevederile modificatului articol 2 din legea ofiţerilor de rezervă 1, for
mează cadrele ofiţereşti ale regimentelor de miliţii. Comandanţii corpurilor
de armată fac, în conformitatea articolului 1 3 din legea comandamentelor,
alineatul 2 2, propunerile necesare relative la cadrele acestui element de
armată. Numirile lor în diferite funcţiuni de comandamente la regimentele
de miliţii se fac prin decret-regal după propunerea ministrului nostru de
rezbel.
Art. 6. Pînă la reglementarea în total şi definitivă a legei comandamen
telor, Ministerul de Rezbel, printr-o anexă la instrucţiile provizorii ale men
ţionatei legi, va regula în detail organizarea regimentelor de miliţii.
Art. 7. Comandanţii corpurilor de armată surveghiază instrucţia mili
tară a miliţiilor care, conform articolului 29 al legei comandamentelor 3,
se va face în toate duminicile anului şi prin concentrări anuale, la epocele
fixate de Ministerul de Rezbel.
Art. 8 Decretul nr. 285 din 7 februarie 1 88 1 4 şi orice alte dispoziţiuni
contrarii prezentului decret se abrogă.
Art. 9 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 1 6 mai 1 884.
CAROL
Ministru secretar d e stat
la Departamentul de Rezbel,
I . C. BR ĂTIANli
Nr. 1 583

„ Monitorul oficial", nr. 40 din 25 mai/6 iunie 1884, p. 777.
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CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
1 Vezi „ Monitorul oficial", nr. 78 din 3/ 15 aprilie 1 880, p. 2 392 şi Documente privind
istoria militară, a poporului român, iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti,
1971, p. 132.
2 Vezi „Monitorul oficial, nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p . 1 158 şi Documente privind
istoria militară a poporului român, iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1971,
p. 358.
3 Vezi „Monitorul oficial" , nr. 59 din 1 1/23 iunie 1882, p. 1 160 şi Documente privind
istoria militară a poporului romiln, iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti , 1971,
p. 3 60 .
4 Decret pentru organizarea a 30 regimente de dorobanţi de rezervă, („Monitorul oficial",
nr. 3 1 din 10/22 februarie 188 1 , p. 791 şi Documente privind istoria militară a poporului român,
iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1971 p. 226-227).
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Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 8 706, avînd în vedere voturile corpurilor legiuitoare, în vir
tutea articolului 93 din constituţiune, am promulgat şi promulgăm ce ur
mează :
Lege
Articol unic. Articolul 6, aliniatul 2 de sub articolul 7, aliniatul b
de sub articolul 22 bis, § 1 aliniatul b de sub articolul 24 1, articolul 37 2
şi primul aliniat de sub litera / a articolului 58 din actuala lege de recrutare 3
se modifică şi se înlocuiesc cele ce urmează :
Art. 6. Î n fiecare an tabelele de recensămînt al tinerilor, cari împlinesc
2 1 ani pînă la 3 1 decembre al acelui an şi sunt domiciliaţi în comună, se
vor întocmi de primarii respectivi ai comunelor, astfel ca ele să se poată
afişa şi publica prin comune pînă la 1 5 octombre. Aceste tabele se revăd
de comisiunile de recensămînt a căror operaţiune începe la 1 5 octombre,
transportîndu-se în fiecare comună.
După completarea lor, tabelele se publică din nou, prin afişarea lor la
uşile bisericilor şi la porţile primărielor, unde rămîn pînă la întrunirea co
misiunilor de centralizare.
După terminarea revizuirei comunelor, com1�mnea se trarn:fortă la
reşedinţa subprefecturei, unde primeşte reclamaţiunile şi întimpinările, din
partea celor interernţi, relative la recensărnînt. Cea din urmă şedinţă a
comisiunei va avea loc la 1 5 noiembre, cînd se încheie şi toate operaţiunile
sale ; iar operaţiunile pentru centralizarea recensămîntului, pe plăşi şi oraşe
de reşedinţă , încep de la acea dată şi se termină definitiv la 30 noiembre.
Aliniatul 2, de sub articolul 7. Pentru centralizarea operaţiunilor recen
sămîntului fiecărei plăşi şi ascultarea reclamaţiunilor celor interernţi, comisiu
nile întrunite la reşedinţele subprefecturilor se vor compune din subprefectul
plăşei, ca delegat al Ministerului de Interne, comandantul companiei de doro
banţi din localitate, ca delegat al Ministerului de Rezbel, şi cel mai mare
contribuabil reşedinte în comună, bucurîndu-se de toate drepturile civile şi
politice.
Alineatul litera b, de sub articolul 22 bis § I . Tinerii ce au obţinut di
ploma de bacalaureat, acei cari frecventează şcoale sau facultăţi speciale
superioare fie în ţară, fie în străinătate, acei din şcoalele de poduri, şosele
şi mine, sub condiţiunea de a prezenta certificate de studiu emanate de la
autorităţile desemnate de către miniştrii respecti, · i de instrucţie şi lucrări
publice.
Tinerii de la 'litera b sunt ohligaţi a trece, după cele şase luni de ser
viciu, examenul cerut pentru gradul de sublocotenent în rezervă. Dacă la
1 Vezi „Monitorul oficial", nr . 1 9 1 din 21 noiembrie/3 decembrie 1882 , p. 2 777, 2 778
şi Documente privind istoria militară a poporului român, iulie 1878-noiembrie 1882, Editura mili
tară, Bucureşti, 1974, p. 410 .
2 Vezi „Monitorul oficial" , nr. .5 1 din .5/ 17 martie 1876, p. 1 300.
3 Vezi „Monitorul oficial" . nr. 1 9 1 din 2 1 noiembrie/3 deceml>rie: 1882, p. 2 780 şi Docu
mente prfrind istoria militară a poporului român , iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară,
Bucureşti, 1974 p. 414-41 5 .
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expirarea termenului de �·cn·iciu redus la 6 luni ci nu vor fi în stare a trece
acel examen, vor fi reţinuţi în serviciu încă pe două perioade de cîte trei
luni, supuindu-se examenului după expirarea fiecărei din cele două perioade
precizate.
Alineatul litera b, de sub articolul 24 . Tinerii de la alineatul c , aceluiaşi
articol, cari la etatea de 26 ani împliniţi n-au obţinut la ieşirea din şcoli
diplomele de finit de studiu, hotărîte de ministerele de instrucţiune şi lucrări publice .
.
Se excepten:i acei cari, după expirarea celor şase luni (litera a ) şi
unui an (litera l) de serviciu redus au trecut cu succes examenul pentru
gradul de sublo:otenent în rezervă şi au obţinut gradul.
Art. 3 7. Ordinea revizuirei diferitelor comune ale unei plăşi se deter
mină de către consiliul de revizie, după distanţa ce separă pe acele comune
de reşedinţa subprefecturei, unde consiliul se întruneşte a opera, începînd cu
comuna cea mai depărtată şi terminînd cu cea mai arro:i:: iată.
Această ordine hotărîtă se procedează apoi la cercetarea tinerilor de
prin comune şi la tragerea sorţilor.
Primul alineat de sub litera J. articolul 58 se suprimă.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 7 mai
1 884 şi s-a adoptat cu unanimitate de 60 voturi, fiind şi 3 abţineri.
Preşedint e ,
D. LECL\
Secretar,
L\ SC Ă H

Y.

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 1 5 mai 1 884 şi s-a
adoptat cu unanimitate <le 33 rnturi.
Preşedinte,
DIMITH I E

GHICA

Secretar,
Al'. lL:\ N E SC l "

Facem cunoscut şi ordonăm c a cele d e faţ fl �ă fie învestite c u sigiliul
statului şi publicate în „Monitorul oficial" , să fie adrernte autorităţilor ad
ministrative şi j udiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa în
tocmai, iar miniştrii noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi de
j ustiţie sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 25 mai 1 884 .
C .\ROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de J ustiţie,

Ministru secretar de stat
la Departamentul de l{ezbel,
I.

C.

DRATIANl'

N.

VOINOV

Nr. 1 63-4
„

:11o11itorul oficial" ,

ur.

i3 din 30 mai/1 1 iunie 188i, p. 8i9 -850.
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: · ' „_

Corpul 1 de armată
Divizia 1, reşedinţa Craiova
Brigada 1, reşedinţa Turnu Severin
Regimentul 17 dorobanţi_, reşedinţa
Turnu Severin

Compania 2
I

-

Anii

Anii
�

w

w

1 877

---

1 878

--

5

--- --

1 879

---

1880

---

188 1

1 883 '

---

o.

rJ)

6

37

„

5

--

3

2

-

-- --

--

Totaluri 1 2

o

I

--

I

--

15

89

--

59

--

5

I-<

1' 880

99

1 88 1

---

67

1882

7

1 883

--

-- --

I

--

I

--

5 zile pline

19 :kilometri
şi 400 mefri ,
măsurată pe
şoseaua judeţeană
VîrciorovaSeverin.
De la reşedinţa cornpaniei la regirnent 4 I /2
ore .

--

---

191

218

4

--

I

4

--

2

--

--

37

--

26

--

70

--

41

-

· -

Totaluri

--

-

-

I-<

24

-

I

1 884

I

-

„

--

o;
o

rJ)

u

--

w
�

�
o

o

�

'

43
--

o.

rJ)

o

'tl

�

.o
,

o

3

-- --

5

--

'tl

;

w
�

„

u

o

-- --

-

---

�

Timpul in zile
sau ore trebuincios companii
per tru a se �on'centra , e<:h i pa
şi pune in marş

Distan�a kilometrică de la
reşedi nţa cornpanii pînă la
reşedinta regimentului,, S<J.µ
zilele de marş
trebuincioase
pentru ca cornpania mobilizată
să sosească la
reşedinţa·
re.-dmen tului

Activi

Rezervişti

o
�
Vi

, .

reşedinţa Vîrciorova

24

--

45

--

29

--

70

--

42

--

---

--

6

1 98

2 10

6

. ,

I

Data : 28

Comandantul companii,
Căpitan S. MĂNCIULE SCU

mai 1884

Văzut şi aprobat.
Pentru comandantul regimentului,
Maior J{ JVU
·

Văzut şi examinat.
Şefu.I de stat .major al Diviz.ii 1 ,
,Maior TĂTĂRESCU

Observaţiuni
Î n coloana subofiţerilor nu există nici un sergent-major sau . adjutant
la rezervişti, iar la activi există un sergent-major.
Compania dispune de 2 toboşari şi 2 cornişti .
.Î n rezervă nu s.e află nici un toboşar sau cornist.
2l8
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

N.B. RezerviŞti veniţi din călăraşi
1878

1877

I

Subofiţeri
Brigadieri

1879

1880

-

-

-

-

5

13

5

5

15

5

Soldaţi
Totaluri

2

1

1

A rhiva Ministerului Apărării Naţionale, fond 948 R.S., Secţia
organizare-mobilizare, dosar nr. 2/ 1884, f. 2. Original.
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Corpul J d e armată
Divizia 5 infanterie
Brigada 3 artilerie

Corpul de trupă - Regimentul 7 artilerie

Anii

I

Rezervişti

!

1 Subofiţeri Caporali

_ _ 1
_ 1 _1

1 87 6

_
_
_
_

1 818

1

_ _

8 7_
1_
7_
-�

5_

_

5

_
_

4
_

_
_

_

0
_1
_

12
i
19
_
_
_
_ 5_i _1 6

I

Soldaţi

69

I

Totaluri

78

1 25

1 50

151

1 82

566

696

I

Anii

1 882

I

: Subofiţeri

17

1 883
1 884

-----

i

Activi
Caporali

19
8

Soldaţi

1 34

I

Totaluri

1 70

131

1 39

359

359

624

668

---

------- --1 880
11
22
1 14
81
------ ----- --1 88 1
4
7
53
64
----- --- --- --- ---- 1------ --- --- --- ---

1 879

Totaluri

��
--- -----

55

I

i

75

Totaluri

I --- ---

I

17

27

Data : 1 iunie
Comandantul corpului de trupă
Comandantul Regimentului 7 artilerie,
Locotenent-colonel FALCOIANU
Văzut si
' examinat.
Şeful de stat major al divizii. · ·
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1 884

Observaţie
Pt'nlru rezervă
Î ntre subofiţeri sunt 1 2 sergenţi-majori.
î ntre sodaţi nu se ştie cîţi trompeţi sunt deoarece nu s-a notat de
depouri această distincţiune.
î ntre rezervişti s-au adăugat de corp încă 99, aceştia fiind liberaţi din
corp şi aflaţi pe teritoriul Corpului al 3-lea de armată �i care nu s-a dat de
depozite pe tablourile lor.
Tablourile de rezervă ale contigentului 1 88 1 nu s-a primit de la depo
zite, astfel că aceştia nu figurează în cifra notată în faţă, afară de acei
liberaţi din corp care i-a pus corpul singuri.
Rezervele trupei cu schimbul mai la toate depozitele nu sunt trecuţi
la armata teritorială, astfel că figurează în rezervele regimentului.
Pentru aceştia toate corpul a intrat în corespondenţă serioasă cu de
pozitele spre a regula şi defini exact numărul şi numele rezerviştilor.
J>cntrn trupa permanentă activâ
Î ntre subofiţeri sunt 2 adj utanţi şi lipsesc 2 sergenţi ma1 on.
Î ntre soldaţi toate bateriile au cite 2 trompeţi.
Î ntre soldaţii din contingentul 1 884 sunt trecuţi şi 33 recruţi nechemaţi
încă (aceasta mai fiind restul contingentului 1 884) .
A rhi<'a ]\1inisternlui Apărării Xaţionale, fond 948 R . S . , Secţia
1 organi=are-mobilizare, dosar u r . 12/1884, f. 2. Original.
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J\linisteriul <le H.ezbel
IV-a Direcţiune
armele speciale,
material �i construcţii
�r. 3 9 15

Bucureşti,

i

iunie 188

Domnule ministru,
Răspunzînd notei dumneavoastră nr. 6 746, am onoare a vă ruga să
binevoiţi a face să se comunice domnului major Witte viele noastre mul
ţumiri pentru bunăvoinţa cu care a oferit serviciele sale pentru organizaţiunea
pompierilor capitalei. Ministerul primeşte cu mulţumire condiţiunile propuse
de domnia sa pentru această însărcinare şi vom profita de bunele sale oficii,
îndată ce se va efectua reforma ce este în ajun de a se face în organizarea
pompierilor, prin despărţirea lor de artilerie. Ministeriul însă ar dori c a
dacă domnu maior \Yitte nu poate s ă rămînă dom nia s a însuşi mai mul
220
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timp în ţară, să aducă cu sine un instructor, care !-,ă poată rămîne mai multă
\Teme.
Primiţi Yă rog, domnule ministru , asigurarea distinsei mele considera
ţiuni.
Pentru ministru ,

A. BERINDEI
Directorul servici u l u i ,
Maior

CICA

Domniei sale,
domnului ministru de· externe.

Arhiva .Ministerului Afac< rilor Externe, fond problema 8 1 , Che;tiuni
privitoare la armată, voi. 32/1881-1'145, nepaginat. Original.
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Corpul 3 de armam
Divi1.ia 6

Corpul de trupă - Batalionul 4 vînători
Anii

1 876

I

Rezer vişti
Subo f i ţ e r i i Caporali I

----- --- --1877

---

_
-_=18=7=8== ===--=I= ====-=-=-- I
1 879

1 8 80

----- ·

-- --

-

2

--- ---

10

Soldaţi j Totaluri

_

_
_

����--- --�-

"
1 -5

I

I

Anii

__

1_
8 82
_
_
11
_
_ __ -

:_:_::

_
_

1

7
--- ---

1

Activi
Subofiţeri] Caporali I

_
_

1_ :

87
1 15
18
----- --- --_
___ --_ _
Tota_l_r - --l
u i
20
1 02
1 33
Tota uri
18
1 88 1

1

Comandantul corpului de trupă,

8
14

__

__

22

I
I

,1

Soldaţi [ Totaluri

1 21
1 39

20 1

Locotenent-colonel HO R A � E SCL"
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=-

1 57
_ __
203

5 iunie 1884

Văzut � i examinat.
�e fu l de stat major al di·liziei,

221

1 16
- -__

--_ _ -06
16 1
5

Data : l a

Maior P ET R E SC u

I

Observaţiuni
a) Oamenii din contingentul 1 88 1 deşi contez în coloana rezervelor,
însă ei sunt trecuţi numai în concediu pînă la împlinirea termenului de
serviciu activ, la care epocă se vor trece în rezervă şi se vor vărsa celor
lalte trei batalioane de vînători, în conformitatea ordinului Ministerului de
Rezbel nr. 8 037, deoarece aceşti oameni sunt recrutaţi din regiunile corpu
rilor de armată respective, astfel că acestui corp nu-i rămîne decît 1 8 rezer
vişti din celelalte contingente care în virtutea aceluiaşi ordin sunt vărsaţi
de la celelalte trei batalioane de vînători ; între a:cei din contingentul 1 88 1
este 1 sergent-major şi 7 cornişti.
b) Din totalul celor activi corpul are un sergent-adjutant, 2 sergenţi
maj ori şi 1 7 cornişti.
Comandantul Batalionului 4 vînători,
Maior PETRE SCU
A rhiva Ministerului Apărării Naţionale, fc11d 9-:18 R.S., Sccfia
1 organizare-mobilizare, dosar nr. 13/1884, f. 3. Original.
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I nformations-Bureau

1 380/4 ex 1884
Reichskriegsministerium
Praesidiale, No. 2 33 1

Einsichtsstiick
Milităr-Attache in Bukarest, 28. Mai letztes Jahres ;\o. 1 6, liber die
Bestimmung in der Cavallerie hervorgerukn durch die vom Kriegsminister
Bratianu behufs Ameliorirung des Cavallerie Offiziers-Corps nrfiigte Zutrans
ferirung von Artillerie-Offizieren zur Cavallerie. Das Offiziers-Corps des
I . Roschiors-Regiments verfasste deshalb eine Reclamation an den Kriegs
minister die ausserdem noch von 1 40 Offizieren unterschrieben wurde und
dahin lautete, dass eine weitere Zutransferirung von Artillerie-Offizieren
das ganze Offiziers-Corps der Cavallerie demissioniren wurde.
Bratianu hat als vorlăufige Antwort auf diese Reclamation das 1 .
Roschior-Regiment sofort in die Dobrudscha dahin es iibrigens ohnehin m
einige Zeit abgehen sollte, abmarschiren lassen.
Communicat retour.

[Rezoluţie :]

[Semnat,

Indescifra�il]

Wien , 7 . Juni 1884

A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria , rola 69, c. 214-245
(Haus-Hof ttnd Staatsarchiv- Wien , Informalionsbureauakten , Kar
ton 186 ) .
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Biroul de informaţii
1 380/4 din 1884
Ministerul Imperial de Război
Prezidenţial, nr. 2 33 1

Notă informativă
Raportul ataşatului militar de la Bucureşti nr. 16 din 28, mai anul trecut referitor la
starea de spirit din cavalerie în urma vizitei ministrului de război Brătianu .
În scopul ameliorării stării de lucruri din corpul ofiţerilor de cavalerie au fost mu
taţi aici ofiţeri de la artilerie. Din această cauză corpul ofiţerilor din Regimentul I roşiori
a înaintat o reclamaţie ministrului de război. Reclamaţia a fost semnată de încă 140 de
ofiţeri. În ea se afirma că în cazul unei noi mutaţii de acest gen întregul corp de ofiţeri
de la cavalerie va demisiona.
roşiori în
Ca răspuns la reclamaţia făcută, Brătianu a trimis imediat Regimentul
Dobrogea, unde dealtfel şi aşa el urma să plece în scurtă vreme.
[Rezoluţie :]

Raportul se returnează.
[Semnat, Indescifrabil]

Viena. 7 iunie 1884

146
Contract
Î ntre subsemnatii, domnul ministru de rezbel, de o parte, şi „ Socie
tatea de construcţiu � i şi lucrări publice", reprezinta tă prin domnul Em.
Costinescu, administrator delegat , şi domnu Se. Vărnav, directore, de altă
parte.
Se stipulează condiţiunile următoare pentru construcţiunea la Galatz
a unei cazarme de flotilă compusă din trei pavilioane pentru trupă, un pavilion
pentru ofiţeri, o bucătărie, un local peritru magazii etc . , două latrine şi o in
firmerie.
Art . 1 . „ Societatea de construcţiuni şi lucrări publice" se angaj ează a
executa lucrările de mai sus conform planurilor, devizelor şi caetului de
arcine relativ, precum şi după condiţiunile de ordine şi administraţie de
retate sub nr. 4 268 de la 1 0 septembrie 1 87 1 �i condiţiunile generale
ehnice tipărite în 1 870 pentru serviciul de geniu.
Art . 2 . După devize aceste lucrări se urcă la suma de 61 S 600 lei, din
are scăzîndu-se 1 ,38% (un leu şi treizeci şi opt bani la suta de lei ) , rămîne
07 1 04 ,72 (şase sute şapte mii una sută patru lei, şaptezeci şi doi bani)
are se consideră valoarea acestui contract.
Art. 3. Î nceperea acestor lucrări, precum şi terminarea lor va avea loc
a epocele fixate prin articolele 8 şi 9 al caetului de sarcine relativ.
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Art. 4 . Plata lucrărilor se va face prin mandate conform legei de comp
tabilitate generală a statului 1 , după compturile ce se vor prezenta Ministe
riului de Rezbel, certificate de însărcinatul cu privegherea lucrărei.
Art. 5. Pentru asigurarea acestui contract „Societatea de construcţiuni
şi lucrări publice" garantează cu suma de 30 400 lei, în efecte depuse la Casa
de depuneri şi consemnaţiuni, contra recipisei nr. 4 282, care s-a oprit la
minister, calculat 5% din valoarea contractului, iară pentru complectarea
garanţiei pînă la 1 0 % se va reţine din fiecare situaţiune de lucrări încă 5 % .
Art. 6. Cînd aceste lucrări nu vor f i terminate l a epoca fixată l a arti
colul 3 de mai sus, se vor aplica „Societăţii de construcţiuni şi lucrări pu
blice" dispoziţiunile articolului 1 2 al caetului de sarcine, fără să aibă drept
a reclama veri o despăgubire sau a se adresa la veri o protecţiune străină,
fiind supusă legilor ţărei întrucît priveşte acest contract.
Art. 7. Plata taxei de înregistrare, timbre şi a taxelor la primărie, ce
se raportă la acest contract, privesc în sarcina „Societăţii de construcţiuni
şi lucrări publice" .
Art. 8. „Societatea de construcţiuni şi lucrări publice" nu poate trece
acest contract asupra altei persoane fără autorizaţiunea Ministerului de Rezbel.
Acest contract s-a încheiat în două exemplare, luînd fiecare parte con
tractantă cîte unul.
Pentru ministru de rezbel,
A. BE RI NDEI
Directorele

serviciulu i ,

ROBESCG

Antreprenori :
„Societatea românf1 de construcţiuni şi lucrări publice"
Administrator delegat,

E.

CO ST I X E SCC
Director general,
SC . \"Ă RNA\"

Nr. .5

2 13

1884, iunie ,

A rhivele statului Bucureşti, fond !lfinislfrul de Război, Direcţi
gwizt, dosar nr. 14/1884, f. 86. Original.

1
aprilie

Vezi „ !lfonitorul . . furnal oficial al Principatelor T.:11ite Române",
1864, p . iOJ - -107.
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nr .

86 din 14/2

147
Caet de sarcine
pentru darea în antrepriză a construcţiei cazarmei
flotilei în Galaţi
Partea 1-a

Descrierea lucrârilor
Art . I . Lucrările care fac obiectul prezentului caet de sarcine sunt :
a) construcţia din nou a trei pavilioane pentru cite două companii
coprinzînd numai dormitoare, cancelarii şi lavabouri ;
b) construcţia din nou a unei infirmerii ;
c) construcţia din nou a unui pavilion pentru bucătărie, spălătorie etc. �
d) construcţia din nou a unui local pentru magazinele corpului, ate
liere de cizmari şi croitori, precum şi locuinţă pentru contra-maiştrii arse
nalului ;
e) construcţia din nou a două private.
Art. 2. Toate aceste clădiri vor fi de zid, învelite cu olan, după cum
se prevede în devize şi �e vor ridica pe terenul ce se va da antreprenorului,
după planul general de situaţie ce se va da la timp antreprizei.
Art. 3. Toate detaliurile se vor lua din devize, antemăsurători şi
planuri şi la nevoie se vor cere la timp de cătră antreprenor statului major
de geniu, prin ofiţerul însărcinat cu direcţia şi survegherea lucrărilor.
Partea 2-a

Condiţiuni de ordine şi administraţie
Art. 4. Condiţiunile de ordine şi administraţie, decretate la 1 0 septembrie 1 87 1 sub nr. 4 268, sunt aplicabile întreprinderei de faţă în întregul lor.
Art. 5. Actele din care se compune întreprinderea de faţă sunt :
a) caetul de sarcine de faţă ;
b) antemăsurătoarele şi devizele ;
c) planurile clădirilor ;
d) condiţiunile generale de ordine şi administraţie ;
e) condiţiunile generale tehnice ;
f) contractul încheiat de antreprenor cu ministerul.
Art. 6 . Depozitul de adjudecaţie se fixează la 5% din valoarea devi
zului, iar garanţia de execuţie la 1 0% din valoarea contractului.
Art. 7 . Domiciliul antreprenorului se fixează la Galaţi şi ministerul
a însărcinat cu privegherea lucrărilor pe serviciul de geniu de acolo.
Art. 8. Î nceperea lucrărilor se fixează la maximum 1 5 zile după înche
erea contractului, antreprenorul îmă este obligat a-şi începe aprovizionamen
ele de materiale cel mult după cinci zile de la data contractului.
Art. 9. Lucrările vor fi complect terminate la I octombrie anul 1 885,
·ăutînd însă ca în toamna anului curent să lucreze cu toată activitatea
osibilă .
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Art. l O. Lucrările se primesc :
a) la terminarea zidăriei pînă la vîrful soclului la toate clădirile ;
b) la terminarea zidăriei parterului ;
c) la terminarea din roşu a zidăriei etaj ului, la clădirile cu etaj , şi la
terminarea învelitorilor, la clădirile cu parter numai ;
d) la terminarea tuturor învelitorilor definitiv ;
e) la terminarea tuturor tencuelelor, plafoanelor şi planşeuri ;
f) la terminarea complectă a tuturor clădirilor.
Art. 1 1 . După terminarea complectă a lucrărilor se face cea din urmă
recepţie provizorie, rămînînd a se face cea definitivă la un an după aceasta.
Art. 1 2. Pentru orice întîrziere, antreprenorul se va supune la amendă
de unu la mie pe zi de întîrziere şi din valoarea contractului ; dacă însă după
1 5 zile de amendă lucrările nu vor fi terminate, ministerul are dreptul a le
continua şi sfîrşi în regie sau prin orice alt mijloc în comptul garanţiei an
treprenorului.
Art. 1 3. Dacă antreprt>norul nu este inginer arhitect sau constructor
cu titlul academic va a\·ea în permanenţă la construcţie un asemenea om
şi cu un asemenea titlu care să fie primit de ofiţerul însărcinat cu prive
gherea lucrărilor.
Partea

3-a

Condiţiuni generale tehni'ce

Art. 1 4 . Condiţiunile generale tehnice tipărite în 1 870 pentru servi
ciul de geniu sunt aplicabile întreprinderei de faţă în întregul lor.
Art. 1 5 . Dozajul mortarurilor va fi în general de o parte var sau
ciment şi două părţi nisip.
Art. 1 6. Varul gras va fi de Dobrogea sau de Dalmaţia, varul hidrau
lic va fi de Cîmpina sau de o calitate analoagă, cimentul de Portland,
marcat piramidă.
Art. 1 7. Cărămida va fi de bună calitate, bine arsă, bine fasonată
şi bine frămîntată ; ea va proveni din fabrica Aburel-M:iltiad sau orice altă
provenienţă de o calitate însă analoagă ; nu se va întrebuinţa decît cea
primită de ofiţerul însărcinat cu privegherea lucrărilor şi sub nici un cuvînt
nu se va pune la zidărie înainte de a fi udată ; ea va avea dimensii de
0,25 1 lungime, O, 1 2 lăţime şi 0,06 grosime ; prin urmare grosimile admise
pentru zidărie vor fi :
pentru
idem
idem
idem
idem
idem

zid de 3 cărămizi !(rosimea se va socoti de 0 , 77 ;
idem 2 1/2 idem idem idem 0 ,64 ;
idem 2
idem idem idem 0 , 5 1 ;
idem
I 1 /2 idem idem idem 0 ,38 ;
idem
I
ide m
idem idem 0 ,25 ;
idem
1 /2
idem idem idem 0, 1 2 .

Art. 1 8. Lemnăria va fi de bună calitate, uscată, ecuarisată din fierăs
trău după dimensiile devizului, fără curbături, noduri defectuoase sau părţi
intrate în putrezeciune.
I

Metri .
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Art. 1 9. Toate scîndurile vor avea dimensiele prevăzute în deviz ; la
turoaele nu sunt admise ; şipcile de tavanuri vor avea cel puţin 0,025 gro
sime şi forma trapezoidală.
Art . 20. Pentru uşi şi ferestre antreprenorul va cere detaliuri de la
statul major de geniu
Toată tîmplăria va fi lucrată cu acurateţă, lemnul de bună calitate
şi după modelul ales, geamurile de grosime jumătate dublă şi culoarea dată
cu îngrijire şi în nuanţele indicate de serviciul de geniu.
Art. 2 1 . Antreprenorul nu poate fără un ordin scris al ofiţerului însărcinat
cu privegherea lucrărilor lua nici-o dispoziţie ce ar ieşi din plan sau deviz.
Art. 22. Antreprenorul este obligat a face orice adăugiri, suprimări sau
modificări ce va găsi de trebuinţă, plătindu-i-se adăugirele sau scăzîndu-i-se
suprimările după preţul devizului mărit sau micşorat cu rezultatul adjude
caţiunei.
„ Societatea română
de construcţiuni şi lucrări publice"
Administrator delegat,
E. COSTINE SCU
[Rezoluţie :J

Directorul general ,
Se . VĂ RNAV

Se aprobă
Pentru ministru,
A. BERI NDEI
Arhivele statului Bucureşti .fond ,,[ in isttrul de Război, Direcţia geniu,
dosar nr. 14/1884, f. 87 - 88. Original.

148
I TJformations-Bureau
Ad I 429/4 1884

Auszug aus den ausHindischen
Vertrauensberichten
Wien, am

Bucarest, 8./6.
Projektirte Befestigung von Bukarest

12

Juni 1884

Les officiers du genie qui avaient ete envoyes en Belgique pour travailler
avec le general Brialmont au proj et de fortification de Bucarest et de
tout le systeme de defeme du pays, rnnt revenus ces derniers j ours. 11
parait qu' on s' est arrete au systeme des forts a coupole en fer lamine qui,
selon Ies experiences qui ont eu lieu, resistent le mieux a la grosse artillerie
de siege. Mais tout le proj et de fortification ne sera probablement
pas de si tot mis a execution a came des fortes depenses qu'il necessiterait
(environ 1 40 millions) . Quant au general Brialmont, il corupte sur un chan
gement prochain de gouvernement en Belgique, pour venir de nouveau en
Roumanie [ „ . ] .
A rhivele statului Bucu reş i i, Jlicrofilme A ustria , rola 69, c. 249 250 ( Haus-Hof 11nd Staatsarchic'- ll "ie11 , l nformations bureauakten,
Karton 186 ).
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Biroul de informaţii
La I 429/i, 1884

Extras din rapoartele externe confidenţiale
Yiena, 12 iunie 1884
Bucureşti, 8/6
Proiectata fortificare

a

Bucureştilcr

Ofiţerii de geniu care fuseseră trimişi în Belgia pentru a l ucra cu generalul Brialmont
1a proiectul de fortificare a Bucureştilor şi al întregului sistem de apărare al ţării s-au intu..;
zilele trecute. Se pare că s-a decis asupra sistemului de forturi cu cupola blindată, forturi
care conform experienţelor făcute rezistă cel mai bine în faţa artileriei grele de asediu. Pro
babil că întregul sistem de fortificare nu va fi pus în aplicare atit de curind din caurn
sumelor mari pe care le necesită (aproximativ HO milioane) .
Î n ceea ce-l priveşte p e generalul Brialmont, el mizează p e o ·1iitoare schimbare de
guvern în Belgia pentru a re•1eni in România [ . . ]
.

149
Ducureşt i , a n ul 1884 , luna iunie. 16

Ministeriul de Rezbel
IV-a Direcţiune
armele speciale ,
material şi construcţii
Nr. 5 486

Domnule ministru,
Am onoare a vă ruga să binevoiţi a face ca legaţiunea română din Pa
ris să intervină pe lîngă guvernul francez ca locotenentul :\lănescu, ce se află
pentru studii la Şcoala de apărări submarine de la Boyardville, după terminarea
cursurilor acelei şcoale să i se permită a vizita instalaţiile de torpile din Toulon.
Asemenea a se interveni şi către guvernul italian ca numitului ofiţer să
să i se permită a vizita instalaţiile de torpile de la Spezia.
Î n adăstarea rezultatului ce veţi binevoi a ni-l comunica primiţi vă rog,
domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
Pentru ministru,
A. BERINDEI
Directorele ser-1iciului,
ROBESCU
Domniei sale,
domnului ministru al afacerilor străine.
A rhiva "'1 inisteritlui Afaccrilor Externe , fond A rhiva istorică, voi.
164, f. 36. Original.
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150
Galaţi, î11 18 iunie 1884

România
3-lea Corp de armată
Serviciul de geniu
�r. 9 29.5

Al

Domnule ministru,
Cu diferite ocaziuni s-au făcut cunoscut ministerului, prin Serviciul
central de geniu, starea deplorabilă în care se află, fără excepţie, toate cazar
mele ocupate de artileria teritorială din regiunea acestui comandament. S-au
arătat mai cu seamă insuficienţa localurilor pentru a conţine oamenii, caii
şi materialul acestor baterii. Pretutindene sau materialul de artilerie sau cel
de pompieri este neadăpostit, remizele fiind prea mici, ceea ce degradează
materialul şi alterează calitatea muniţiilor.
Grajdurile sunt foarte mici ; erau suficiente pentru efectivul în cai al
vechilor pompieri ; însă de la transformarea acestora în artilerie teritorială
acest efectiv s-au dublat fără ca graj durile să se fi mărit.
Clădirile ocupate de trupe sunt toate foarte vechi, neîncăpătoare şi în
tr-o stare de ruină, astfel încît orice reparaţie li s-ar mai face ar fi a se chel
tui fără nici un profit.
Această stare de lucruri s-au făcut cunoscut serviciului central de geniu
de către serviciul de geniu al corpului de armată ; nu ştiu ce dispoziţii v a
fi luat ministerul în această privinţă. Este însă imperios reclamat î n interesul
sănătăţii oamenilor, a cailor şi al conservărei materialului, a se construi peste
tot localuri noi, capabile a conţine oamenii, caii şi materialul actual bateriilor
teritoriale.
Comandantul Corpului de armată ,
General A. ANGH ELESCt:
)ef ul senici ului,
Căpitan PA\"LOV
[Rezoluţie : ]

Se va interveni la Ministerul de Interne.
Pentru ministru,
[Indescifrabil]
omniei sale,
omnului ministru de rezbel, Bucureşti.
Arhivele statului Bucureşti, fond Jfinisternl de Război, Direcţi�
geniu, dosar nr. 4/1884, f. 50. Original.
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188'1 , iunie, 2 1

N r . 5 606

Statului major de geniu
(Serviciul central)
Conform autorizaţiunei date de Consiliul Miniştrilor în j urnalul nr. 3
de la 1 5 iunie corent, am onoarea a vă face cunoscut că se aprobă construcţia
la Arsenalul armatei a unui atelier de topitorie şi un atelier de vopsitorie,
a căror valoare de lei 1 1 6 1 25 lei se va plăti din fondul acordat cu legea decre
t ată sub nr. 1 750/ 1 88 4 . 1
Aceste constructiuni se vor executa d e către domnul l\I . Sicard conform
obligaţiunei ce are p�in articolul 26 al caetului de sarcine de la contractul
sub nr. 3 949/ 1 884 2 ce a încheiat cu ministerul pentru construcţiuni la ace
laşi arsenal.
Î n consecinţă, vă rog a pune aceasta în vedere domnului M. Sicard,
cu invitarea de a depune garanţia şi a plăti taxa de înregistrare cuvenită,
înaintînd ministerului recipisele.
Cîte un exemplar din devizele şi măsurători, precum şi planurile relative
la această lucrare se înaintează pe lîngă acestea aprobate.
Pentru ministru,
BER INDEI
A rhivele statului Bucureşti , fond Ministerul de Război , Direcţia
geniu, dosar n r . 8/1884, f. 133 . Ciornă.

152
Ministerul de Rezbel
IV-a Directiune
armele spe�iale,
material şi construcţii
Nr. 5 629

Bucureşti, anul 188'1, luna iunie, 2 1

Domnule ministru,
Am onoare a vă ruga să binevoiţi a face ca legaţiunea română din Lon
dra să intervină pe lîngă Ministerul Marinei britanice ca sublocotenentul
de flotilă Paul Rădulesu ce actualmente se află pe bordul bastimentului
amiral francez „La Galissonniere", în staţiunea mărilor Chinei, să fie autorizat
1

2

Vezi „Monitorul oficial" , nr. '19 din 6/ 18 iunie 188'1, p. 985 - 986.
Vezi documentul nr. 1 3 5 .
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a se îmbarca pe un bastiment de rezbel englez, pentru practică pe timp de
un an.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
Pentru ministru,
A. BERINDEI
Directorele serviciului,
I. ROBESCU
Domniei sale,
domnului ministru de externe.
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond A rhiva istorică, voi.
159, f. 23 . Original.

153
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori,' sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Interne nr. 4 6 1 1 , văzînd j urnalul Consiliului de Miniştri nr. S din şedinţa
de la 2 1 iunie 1 884, în virtutea articolului 29 din legea comptabilităţei gene
rale a statului, 1
am decretat şi decretăm ce urmează :
Art. 1 . Jurnalul sus-zis se aprobă.
Art. 2 . Se deschide pe seama Ministerului de Interne un credit extra
ordinar de lei 20 OOO pentru întîmpinarea cheltuielilor necesare cu funcţio
narea ambulanţelor militare în judeţele Mehedinţi şi Putna, în conformitate
cu legea înfiinţărei de spitale rurale din anul 1 88 1 ,2, pentru căutarea locuito
rilor săteni bolnavi din arătatele j udeţe.
Art. 3. Acest credit se va acoperi din fondul prevăzut în bugetul ge
neral al statului pe anul 1 884- 1 885 pentru deschiderea de credite supli
mentare şi extraordinare.
Art. 4. �liniştrii noştri secretari de stat la departamentele de interne
ş1 finante sunt însărcinati cu executarea acestui decret.
D �t în Bucureşti, l � 23 iunie 1 884.
CAROL
Ministru secretar de stat
Ministru secretar de stat
la Departamentul de I nterne,
la Departamentul de Finanţe ,
G. CHIŢt;
G. LECCA
Nr. 1 936
„Monitorul oficial", nr. 72 din 4/16 iulie 1884, p. 1 509.
1 Vezi „Monitorul. Jurnal oficial al Principatelor Unite Române, " nr. 86 din 14/26 aprilie
1864, p. 404 şi „Monitorul oficial" , nr. 32 din 12/24 februarie 1870, p. 173.
2 Vezi „ Monitorul oficial", nr. 69 din 26 iunie/8 iulie 188 1 , p . 2 180 -2 18 1 .
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Anlage 6
„Planul oraşului Bucureşti revăzut şi îndreptat,
cu arătarea canalizării Dîmboviţei, de domnul P. Sesquieres
sub direcţia domnului Gr. Cerkez, ing�nieur şef al oraşului
Bucureşti, 1883".

Observation
Anciennement la ville etait divisee en cinq couleurs qui s'appelaient :
couleur verte, couleur j aune, couleur noire, couleur bleu et couleur rouge
(celle du centre) . Aujourd'hui elle est divisee en 6 sections.
Le 1 1 Regiment d'artillerie de l'armee territoriale, se composant de
6 batteries, soit 6 x 1 20
720 hommes, forme le Corps de pompiers dans
la ville de Bucarest, capitale du royaume de Roumanie.
Les 3 batteries, avec l'etat-major du regiment, forment la reserve ge
nerale et siegent dans la caserne Malmaison, indiquee sous le chiffre 8 en
rouge.
Une batterie, siegeant dans la rue Plevna, sous no. 7, forme la reserve
de service.
Les 2 batteries sont reparties sur les 6 postes de pompiers de service
et siegent :
=

Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste

no.
no.
no.
no.
no
no.
.

I (en rouge) dans la rue d'Occident
2 (en rouge) dans la rue Romaine
3 (en rouge) dans l'avenue de Moshi
4 (en rouge) dans la rue Radu-Vodă
.5 (en rouge) dans la rue Olteni
6 (en rouge) dans l'avenue de Vacaresti

Les distances entre les 8 points, representes ici sur le plan, sont mesu
n�es, non en ligne droite, mais suivant le trajet que doit parcourir la roue.
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Problema 81, Ches 
tiuni privitoare la armată, vol. 32/ 1884 - 1945, nepaginat. Original .

Anexa 6
„Planul oraşului Bucureşti revăzut şi îndreptat,
cu arătarea canalizării Dîmboviţei, de domnul P. Sesquieres
sub direcţia domnului Gr. Cerkez, inginer şef al oraşulni
Bucureşti, 1883"
Observaţie

Odinioară oraşul era împărţit în cinci culori, care se numeau : culoarea verde, culoarea
galbenă, culoarea neagră, culoarea albastră şi culoarea roşie (aceea din centru) . Astăzi el este
împărţit în 6 secţiuni.
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Regimentul 1 1 artilerie din armata teritorială compus din 6 baterii, adică 6 x 120
720 oameni , formează Corpul de pompieri din oraşul Bucureşti, capitala regatului Româ.
niei.
3 baterii împreună cu statul major al regimentului formează rezerva generală şi îşi au
sediul în cazarma Malmaison, indicată sub cifra 8 cu roşu.
O baterie , cu reşedinţa în Calea Plevnei, sub numărul 7, formează rezerva de serviciu.
2 baterii sînt repartizate la cele 6 posturi de pompieri de serviciu şi îşi au sediul :
=

postul nr. I {în roşu) în strada Occidentului

postul nr. 2 {în roşu) în strada Romană
postul nr 3 {în roşu) în Calea Moşilor

postul nr. 4 {în roşu) în strada Radu \'odă
postul nr. 5 {în roşu) în strada Olteni
postul nr. 6 {în roşu) în Calea \'ăcăreşti .
Distanţele între cele 8 puncte reprezentate a1c 1 rn plan nu sînt măsurate în linie
dreaptă, ci urmînd drumul pe care trebuie să-l parcurgă roţile.

155
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Interne cu nr. 1 0 958, văzînd articolul 1 2 1 din constituţiune, văzînd j ur
nalul Consiliului de Miniştri nr. 1 din 28 iunie 1 884,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Garda orăşenea5că este şi rămîne desfiinţată.
Art. 2. Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de Interne
este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Sinaia, la 30 iunie 1 884 .
CAROL
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Interne,
I. C. BR ATIANU
Kr.

I

985

„ Monitorul oficial",

nr.

73 din 5/17 iulie 1884, p. 1 537.
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Situaţiunea definitivă pentru clădirile construite
la Arsenalul armatei de antrepriza M. Sicard după ordinul nr. 5 606
de la 21 iunie 1884
Lucrări executate de antrepriză
Atelierul de vopsitorie şi atelierul de topitorie

1 1 8 1 04 , 1 6

Lucrări executate în regie
Costul a 800 m cubi pămînt galben de pus în atelierul cel nou
de topitorie ; ordinul nr. 1 426/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 000,00
Total
1 22 1 04 , 1 6
Suma angaj ată cu j urnalul Consiliului de Miniştri nr. 3 , de la
5 iunie 1 884
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 1 25,00
Lucrări în plus
5 979, 1 6
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Răztoi, Direcţia
geniu, dosar nr. 8/1884, f. 237. Copie .
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Bucureşti, anul 1884, luna iulie, l

Ministeriul de Rezbel
l\'-a Direcţiune
armele speciale
material şi construcţii
Nr. 5 926

Domnule ministru,
Prin adresa nr. 8 755 de la 30 august 1 882 am avut onoare a vă ruga
să binevoiţi a pune obligaţiune comunelor şi j udeţelor ca conform articolului
23 al legei comandamentelor militare 1 să construe cazarmele şi dependinţele
necesare pompierilor, călăraşilor şi dorobanţilor, totuşi pînă acum comunele
în general nu au luat nici [o] dispoziţiune, în special comunele Brăila, Galaţi,
Bîrlad, Focşani şi Bacău pentru construirea cazarmelor cu graj durile şi re
mizele necesare pompierilor, din lipsa căror locale suferă oameni şi cai şi se
deteriorează materialul ce au asupră-le.
Î n consecinţă am onoare a vă ruga, domnule ministru, să bineYoiţi
a da din nou ordine numitelor comune ca să ia cele mai urgente măsuri
1 \'czi „Afoni/arul oficial " , nr. 59 din 1 1 /23 iunie 1882, p. 1 459 şi Dornme11te pri;·i11d
istoria militară a poporului român , iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară, Uucurcşti,
1974, p . 359.
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pentru executarea dispoziţiunilor articolului de lege sus citate, căci actua
lile clădiri ocupate de pompieri respectivi sunt toate foarte vechi, neîncăpă
toare şi într-o stare de ruină, astfel că orice reparaţiune li s-ar mai face
ar fi a se cheltui fără nici un profit.
Rezultatul binevoiţi a-l comunica şi acestui minister.
Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea distinsei mele stime
şi consideraţiuni.
Pentru ministru,
[lndescifrabilj

Directorele serviciului,
ROBESCC
[Rezoluţie :]

2 / 1 4 iulie

Să se dea ordin în conformitate ca cererea de faţă primarilor comune
lor aci notate.
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Interne, Diviziunea
administraţiei centrale, inventar nr. 320, dosar nr. 189/1884, f. 10.
Original.

158
Informa tions-Bureau
1 6 1 1 /4 ex 1 884
Reichskriegsministerium , 554/Evidenz-Bureau
Einsichtstiick

Evidenz-Rapport, 17. Juni 1884
Rumănien
·

Betreffend die Formirung von 32 Miliz-Infanterie Regimentern, wel
che in der Xummer mit den correspondirenden Dorobanzen Regimentern
iibereinstimmen. Hindurch erfăhrt die Wehrkraft Rumăniens eine namhafte
Verstărkung, nachdem durch die Formirung der Cadres fiir 32 Miliz-Infan
terie Regimenter das ist vorlăufig 65 OOO kiinftig, 96 OOO Mann der Wehr
kraft eingefiigt werden.
Die Anzahl der Bataillone des Genie-Regimenters wird von 2 auf 4
Bataillone vermehrt.
[Rezoluţie :}

Wien, 3. Juli 1 8 84

Communicat retour.

Arhivele stalului Bucureşti, Microfilme A ustria , rola 69, c. 252 ( Haus
Hof und Staalsarchiv- Wien , Informalionsbureauakten , Karton
186 ) .
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Biroul de informaţii
1 6 1 1/i din 1881
Ministerul Imperial de Război , .'5.'51/Biroul de evidenţă
Notă informatiYă

Raport de evidenţă - 17 iunie 1884
România
Referitor la formarea celor 32 de regimente de infanterie de miliţie , corespunzătoare
regimentelor respective de dorobanţi. Prin această măsură forţa militară a României a cunos
cut o întărire considerabilă, întrucît prin alcătuirea celor 32 de regimente de infanterie de
miliţie forţele armate vor spori la început cu 6.'5 OOO de oameni , iar mai tîrziu cu 96 000 .
Numărul batalioanelor de la regimentele de geniu \'a crc�te de la 2 la 1.
[ Rezoluţie :]

\"iena, 3 iulie 1881

Raportul se returnează.

159
1884 , iulie, .5

România
Regimentul 27 dorobanţi
Serviciul . . . . . . . . .
Nr. 2 -19.5

Domnule comandant,
Am onoare a raporta că recruţii anului corent nu au tras încă la tir ;
la toamnă, dacă va fi concentrare, nu vor putea trage, din cauză că a
cest regiment nu are nici un teren unde să facă tragerea, fiindcă toate cîmpurile
aflate în apropierea regimentului sunt ocupate cu semănături agricole şi ni
meni nu ne lasă în nici o parte să facem tragerea tirului ; am căutat chiar
în depărtări mari ca să pot găsi vreun loc liber, dar nu s-a putut găsi în
nici o parte.
Din această cauză nu s-au putut face nici instrucţia cu lopata.
Vă raportez aceasta ca astfel subsemnatul să fie descărcat de orice
răspundere.
mei

Comandantul regimentului,
Colonel N . DIMITRESCU
Casier,
Aclministrator clasa l i
:Indescifrabil]
Domniei sale ,
domnului cCJmandant al Diviziei 6-a infanterie. Foc�a n i .
.f rhii'ele statului Bucureşti , foud .lliuistcrnl de Război, Direcţia ge11i11, dosar nr. 5/188 1 , f. 105. Or ig i u al .
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Ieşit la

l-lca Corp de armată
Nr. 10 669

IO

iulie 1884

Ministrului de rezbel - Bucureşti
Am onoare a prezenta domniei voastre corespondenţa de faţă1 rugîndu-vă
să binevoiţi a interveni la Ministerul de Interne pentru a da ordin prefecturii
de Bacău ca, prin comitetul permanent al acelui district, să pună la dispozi
ţiunea Regimentului nr. 27 dorobanţi terenul necesar pentru a-şi putea
urma tragerea în ţintă ; pentru care s-au făcut mai multe interveniri în acest
sens şi de la care nici pînă astăzi nu s-a primit nici un răspuns şi din care
cauză numitul regiment au rămas în urmă cu această instrucţiune, care în felul
ei este cea mai importantă.
Din ordin.

Şef de stat major,
Colonel CARCALETZEANU
[Rezoluţie :]

Se va cere corpului de armată să propuie un teren după moşia statului,
a judeţului sau a comunei.
Pentru ministru,
BĂ ICOI ANU
Arhivele statului Bucureşti.fond Ministeriil de Război, Direcţia geniu,
dosar nr. 5/188 1 , f. 105. Original.

161
15 iulie, 188i

Bucureşti

Telegram ă
Circulară nr. 1 1 092
Domnilor prefecţi de judeţe,
Maiestatea sa regele, prin decretul nr. 1 985 din 30 iunie expirat, a dat
cuvenita autorizare pentru aplicarea dispoziţiunilor articolului 1 2 1 din con
stituţiune relativ la desfiinţarea gardei civice. 2
1

2

Yezi documentul nr. 159.
Yezi documentul nr . 155.
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Prin urmare armele, muniţia de rezbel, efectele de mare echipament,
arhiva, drapelul, mobilierul etc. a guardei din acel oraş urmează să se predea
în păstrarea primăriei locale pînă la noi dispoziţiuni. Predarea se va efectua
prin încheiere de procese-verbale şi facere de inventare în regulă, subscrise
de primar şi comandantul guardei, în dublu exemplare, din care unul se va
opri la primărie iar altul se va înainta la minister.
Luaţi cuvenitele măsuri în consecinţă.
Ministru,
I . C. BRĂ TIANU
Arhivele statului Rîmnicu Vîlcea , fond Prefect ura judeţului Vîlcea,
dosar nr. 2 1 /1884, nepaginat.

162
Paris, 16 iulie

Legaţiunea română din Franta
.
Nr. 4 7 1

1884

Domnule ministru,
Prin nota sa cu nr. 3 63 1 din 30 aprilie trecut, excelenţa sa, domnul
ministru de rezbel m-a rugat a-i comunica detaliat toate condiţiunile de ad
mitere la Şcoala de arte şi meserii din Angers şi totdeodată a interveni oficial
pe lîngă guvernul francez pentru primirea la sus-zisa şcoală a doi sau trei
elevi români din Şcoala copiilor de marină. Domnul ministru al afacerilor
străine din Francia, printr-o notă cu data de 1 0 iulie anul curent, îmi face
cunoscut că o asemenea cerere a fost dej a făcută de legaţiunea din Paris în
1 88 1 şi că domnul de Freycinet, printr-o scrisoare din 2 1 octombrie 1 88 1 ,
a dat domnului Emil Ghica toate lămuririle cerute, transmiţîndu-i în copie
scrisoarea ce-i adresase în această privinţă. Prin urmare, :Ministerul Afacerilor
Străine îmi comunică din nou copia aceleiaşi scrisori pe care am onoarea a
vi-o înainta, rugîndu-vă să binevoiţi a o tran�mite excelenţei sale, domnului
ministru de rezbel. Totdeodată domnul Jules Ferry mă întreabă dacă primim
condiţiunile enumerate în această comunicaţiune şi, în acest din urmă caz,
mă roagă să-i transmit numele tinerilor cari urmează a fi trimişi la Angers,
spre a aviza la timp direcţiunea şcoalei.
Binevoiţi, domnule ministru, a primi a�igurarea prea înaltei mele con
sidera ţi uni.
M . PH EREKYDE
Excelenţei sale,
domnului D . Sturdza, ministru al afacerilor străine, Bucureşti.
A rhiva .Hinisterului Afacerilor Externe, fo11d Arhiva istorică, vol .
157, f. 53. Original.
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Paris, l e 2 6 j uillet 1881

Monsieur,
Conformement au desir exprime dans votre lettre du 8 de ce mois.

J a1 demande a monsieur le ministre de la Marine d'autoriser le lieutenant
Manesco a visiter Ies installations de torpilles de Toulon.
L'amiral Peyron m'annonce qu'il est tout dispose a accorder a votre

compatriote l'autorisation qu'il sollicite, mais il ajoute que, dans Ies circons
tances actuelles, il lui paraîtrait preferable que monsieur Manesco, ajoumât
son voyage, d'autant plus que le sejour en France de cet officier, actuellement
attache a l'ecole de Boyardville, semble devoir se prolonger quelque temps
encore. J e vous serai oblige de vouloir bien me faire part des intentions defi
nitives de monsieur Manesco.
Agreez Ies assurances de la haute consideration avec laquelle j 'ai l'hon
neur d'etre, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur.
Pour le president du Conseil, ministre des Affaires
etrangeres et par autorisation, le sous-directeur, charge
par interim de la Direction politique,
[Indescifrabii]

l\lonsieur Pherekyde,
ministre de Roumanie a Paris.
A rhiva 1\Jinisterului Afacerilor Externe, fond Paris , l\Jilitare-diverse ,
pachet nr. 524/ 1882 - 1884, nepaginat. Original.

Paris, 26

iulie 1884

Domnule,
Conform cu dorinţa exprimată în scrisoarea dumneavoastră din 8 curent, am solicitat
domnului ministru al marinei să aprobe ca locotenentul Mănescu să viziteze instalaţiile de
torpile de la Toulon.
Amiralul Peyron îmi comunică că este întrutotul dispus să acorde compatriotului
dumneavoastră autorizaţia pc care o solicită, adăugind însă că, date fiind actualele împrej u
rări , i se pare preferabil ca domnul Măncscu să-şi amîne călătoria, cu atît mai mult cu cît
şederea în Franţa a acestui ofiţer, actualmente ataşat la şcoala din Boyardville se pare că
urmează să se mai prelungească un timp . V-aş rămîne obligat dacă aţi binevoi să-mi faceţi
cunoscute intenţiile definitive ale domnului Mănescu.
Vă rog să primiţi, domnule, asigurările înaltei consideraţii cu care am onoarea s:�
fiu, al dumneavoastră, prea umil şi prea supus servitor.
Prin autorizaţie, pentru preşedintele de Consiliu şi
ministru al afacerilor străine, însărcinat ad-interim la
Direcţia politică, subdirector,
[I ndescifrabii]

Domnului Pherekyde,
ministrul României la Paris.
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Sire,
Î n anul 1 878, cele trei escadroane de j andarmi din Basarabia, prin
înaltul decret nr. 2 0081, s-au constituit într-un regiment, sub numirea de
„călăraşi permanenţi".
î n anul 1 88 1 , prin înaltul decret nr. 9762, acestui regiment i s-a dat
-denumirea de „regiment de j andarmi" .
î n anul 1 883, prin legea bugetară 3, acest regiment s-a renumit „că
lăraşi permanenţi" .
Avînd în vedere că actualmente cavaleria permanentă este compusă din
două regimente de roşiori, spre a nu preschimba denumirea călăraşilor care
reprezintă cavaleria teritorială, supun respectuos maiestăţei voastre alătu
ratul proiect de decret în virtutea căruia regimentul de călăraşi permanenţi
să poarte în viitor denumirea de al 3-lea regiment de roşiori, avînd ca semn
distinctiv căciula cu fundul de postav verde, avînd şi petliţele de la manta
<le aceiaşi culoare.
Sunt, cu cel mai profund respect, sire, al maiestăţei voastre, prea plecat
-şi prea rnpus servitor.
Ministru secretar de stat
la Departamc-ntul de Război,
General-adj utant �T . FA LCO I A N U .
Pentru directorul serviciului,
Adjunct clasa I L I V EZ E ANt:'
.N r .

5 iJ8

1 88 -i , iulie,

27

„ Mo11itorul oastei", nr. 39 din 2 a ugust 188-1, p. 657- 658

165
CAROL I ,
Prin graţia lui Ihmnezeu şi voinţa naţională, rege a l României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
<le Război nr. 5 438,
1

Vezi „ Mo11itor1tl oastei" , nr. 25 d i n 1 noiembrie 1878, p . '197 - '199.
Vezi „ Mon itorul oastei" , nr. 1 J din
mai 1 88 1 , p . 204.
Vezi Bugetul cheltuielilor pe exerciţiul 1883 - 188-1, Tipografia modernă
llucnreşti, 1883, p. 99 - 100.

2
3

i
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Gr. L u i s ,

am decretat şi decretăm :
Art. I . Regimentul actual de călăraşi permanenţi se transformă în
regiment de roşiori care va purta numărul 3, avînd uniforma actuală de ro
şiori, iar ca semn distinctiv căciula va fi cu fundul de postav verde, precum
şi petliţele de la mantale de aceiaşi culoare.
Art. 2. Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de Război
este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Sinaia, la 27 iulie 1 884.
CAROL
'.\linistru secretar ele stat
la Departamentul de Război ,
General-adj utant ŞT . F-5. �,COIANl:
Nr.

2 146

„ Monitorul oastei", iir. 39 din 2

august

1884 , p. 657_
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Copie după raportul domnului inspector
al artileriei, nr. 78 din 27/7 1884,
către Ministeru de Rezbel
Î n mai multe rînduri regimentul de artilerie au reclamat, atît direct
cît şi la diferite inspecţiuni, de starea deplorabilă în care, în genere, se află
instalate bateriele de pompieri. Î ntre acestea, cea de la Bîrlad este expusă
cu totul afară şi autorităţile civile refuză a aduce vreo îndreptare.
î n această privinţă ministerul dispoza�e anul trecut ca pentru acele
oraşe unde municipalităţile nu dau toate mijloacele de locuinţă şi păstrarea
materialului să li se retragă cu desăvîrşire pompierii. Cazul oraşului Bîrlad
este tocmai în asemenea condiţiuni şi rog pentru ca cele zise anul trecut sfi
nu fie considerate ca simple ameninţări, să se dea exemplu şi bateria pom
pieri Bîrlad să fie adusă la Brăila_
I nspectorul artileriei,
( Semnat) , General ARION
Pentru conformitate :
Subofiţer CONSTANTIK IOK E SC l "
A rhfrele statului

administraţiei
Copie.

Bucunşti, fon d l\li11i,f1 rul de lnt1 1 n e , Divizi11ma.
i11t'{11/ar n r . 320, tiua1· 11r. U,9/ It.84, j. 15.

centrale,

24 1
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Proces-verbal
Astăzi, 2 august anul 1 884, subsemnaţii întrunindu-se la Iaşi, conform
adreselor domnului ministru de război numerile 6 1 1 6 pînă la 6 1 2 1 din 6 iulie
anul corent, pentru a examina instrumentul combinat de domnul colonel
Anton Costiescu şi intitulat de domnia sa „ Echerul-grafometru de campanie"
.şi a-l supune la toate încercările practice, de natură a ne da seama de utili
tatea întrebuinţărei sale în ridicările militare expeditive, am constatat urmă
toarele :
- instrumentul prezentat de domnul colonel Costiescu înfăţişează sub
o formă foarte simplă şi un volum mic, ce-i permite a fi transportat cu uşu
rinţă de însuşi operatorul, toate atributele necesare pentru a putea determina
pe teren, cu o preciziune suficientă, datele indispensabile unei ridicări topo
grafice ; calitatea esenţială însă a acestui instrument, aceea ce constituie ori
ginalitatea sa proprie, este că, prin o fericită aplicaţiune a proprietăţilor
triunghiurilor asemenea, el pune pe operator în poziţiune a determina prin
simpla măsurare a unei baze - de I O, 20 pînă la 50 m - distanţele orizon
tale pînă la o limită de 3 OOO metri şi încă şi mai mult, după claritatea ve
derei operatorului şi după iscusinţa obţinută în manipularea aparatului.
Această determinaţiune făcîndu-se prin simplă cetire pe un limb gradat
se înlătură orice calcule şi permite nu numai ca operaţiunea să fie foarte
expeditivă, dar să se poată face şi de persoane care nu au cunoştinţi ştiin
ţifice de ajuns de dezvoltate, ceea ce constituie un avantaj nepreţuit în prac
tică. Pe baza aceloraşi principii, cu instrumentul prezentat de domnul colo
nel Costiescu se poate determina cu o extremă uşurinţă, prin simplă cetire
pe cadranul gradat şi fără aj utorul yreunui calcul, diferenţele de nivel cu
o aproximaţiune suficientă, ridicărilor expeditive.
Din punctul de vedere teoretic, echerul-grafometru satisfăcînd tuturor
pe deplin condiţiunilor ştiinţifice cerute pentru realizarea scopului la care
autorele lui îl destină, comisiunea a căutat a-şi da seama pe teren de uşură
tatea întrebuinţărei lui, precum şi de aproximaţiunea ce se putea căpăta.
Î n acest scop s-au făcut următoarele operaţiuni :
I . s-au dus perpendiculare şi paralele pe direcţii determinate mai dinainte
şi rezultatele satisfăcătoare ce s-au obţinut ne-au permis a constata că acest
instrument poate înlocui cu avantaj echerul de agrimensură ;
2. s-au determinat unghiuri cu o preciziune suficientă pentru a putea
afirma că întrebuinţarea lui ca goniometru nu lasă nimic de dorit ;
3 . s-au determinat înălţimi mici pe o miră şi rezultatele căpătate au
fost mulţumitoare ;
4 . s-au determinat, cu aj utorul cadranului gradat, distanţe orizontale
pînă la 3 OOO metri şi măsurătoarea directă ne-a dovedit că instrumentul
realizează în practică făgăduinţele teoriei ;
5 . în fine, am m ăsurat înălţimea unui deal dată de instrument : 80,36 m,
la distanţa de 4 500 metri de baza operaţiunei şi rezultatul, controlat prin
calcule trigonometrice, fărri a fi atît de precis ca celelalte probe la care s-au
242
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supus înainte, totuşi comisiunea l-au găsit admisibil ca aproximaţie, în vede
rea scopului ce acest instrument este chemat a realiza în practică, mai cu
seamă că acest rezultat a fost căpătat după o �ingură operaţie.
Î n urma acestor diverse încercări, echerul-grafometru prezentat de
domnul colonel Costiescu întrunind însusirile mai multor alte instrumente
destinate ridicărilor expeditive şi măsură torilor înălţimilor şi fiind cu toate
acestea foarte simplu de formă şi uşor în pondul său, prezentînd încă o mare
stabilitate pe teren şi oferind în urmă şi posibilitatea de a determina fără
calcul atît înălţimile verticale, cit şi distanţele orizontale cu o aproximaţiune
suficientă în practică pentru scopul pentru care ar fi întrebuinţat, comisiunea
în unanimitatea ei crede că acest instrument este chemat a aduce în practică
servicii de o mare importanţă şi, pentru aceea, îl recomandă onorabilului
Minister de Război, pentru ca, vulgarizîndu-1 în lucrările armatei, să dea
prin încurajarea ce va aduce acestei prime încercări o impulsiune puternică
descoperirilor de asemenea natură .
La cercetarea pe teren s-a constatat că se poate aduce instrumentului
prezentat de domnul colonel Costiescu următoarele îmbunătăţ iri, convenite
şi de domnia sa :
1 . să se facă cadranul ce servă la măsurarea înălţimilor şi distanţelor
mai gros decît cel existent, acesta fiind supus flexiunei şi ruperei din cauza
subţietăţei lui ;
2. a se subdivide în jumătăţi primele diviziuni ale cadranului pentru
a înlerni citirea ;
3. a se prevedea instrumentul cu un şurub de precizie care să înlesnească
nivelarea limbului în planul vertical.
Acesta fiind rezultatul cercetărilor cu care am fost însărcinaţi, cu onoare-1supunem aprecierei onorabilului M inister de Război.
Comisiunea : coloneii DONA şi PASTIA ; inginer M . TZONY �i
profesor G . ROŞit"; inginer A . ŞTEFĂ NESCU
,)vfonitorul oastei" , nr. 42 âin 3 1 august 1884, p . 709 - 71 1
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Ambasade de la Republique fran�aise a Vienne
Service de l'attache militaire
Xo. 56

Vienne, le

12

aout 1884

Le lieutenant-colonel de Salles a Monsieur le ministre
de la Guerre (2-e Bureau de l'etat-major general)
Monsieur le Ministr�,
J 'ai l'honneur de vous adresser, ci-j oint, des notes qui ont ete recueil
lies par monsieur capitaine Blanche, attache militaire adjoint a Yienne, pen
dant un \·oyage que vous avez bien voulu l'autoriser a faire cn Roumanie
243
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Monsieur Blanche a rapporte de Roumanie quelques ouvrages et docu
mcnts qu'il m'a remis cn me demandant de vous Ies transmettre en meme
ternps quc ses notes.
]'ai l'honneur de ,·ous en faire l'envoi par la valise diplomatique qui
sera cxpediec demain.
DE

SALLES

N otc sur la Rouma11ie
Au cours d'un recent Yoyagc en Orient, j 'ai cu l'occasion de passer
quelques j ours a Bucarest a un moment ou, pour la presence du prince he
ritier d' Autrichc-Hongrie 1 , un noru bre assez considerable de troupes avait
ete rassemble. ] 'ai ete vivement interesse par ce spectacle, et j 'ai ete ainsi
amene a etudier une arrnee, petite il est vrai, mais qui fait tous les j ours de
grands progres ct avec laquelle Ies Etats limitrophes, si puissants que soient
quclques-uns d'entre eux, sont des maintenant forces de compter. L'obli
geance des officiers de l'arrnee roumaine, parmi lcsquels je corupte du reste
plusieurs arnis ct anciens camarades de l' Ecole polytechniquc, m'a facilite
ce travail.
Si l'on prend l'armec roumaine intrinsequcment, en dehors du role
politique qu'elle peut etre appelee a j ouer, deux choses appellent aujourd'hui,
ce sernble, plus particulierement l'attention. Ce sont : 1° Ies progres comide
rables qu'elle a faits depuis la guerre de l'independance de 1 878- 1 8792 ;
2° le grand emploi qu'elle fait des milices territoriales, cmploi grâce auqud
la Roumanie peut mettre en ligne une armee beaucoup plus nombreuse que
ses ressources financieres ne sembleraient tout d'abord le permettre. Ce sont
ces deux points qui m'ont le plus vivement frappe ct quc j e traiterai tout
d'abord.
Progres considerable fait actuellem:nt par l' armie roumaine : ses causcs
II y a une vingtaine d'annees, il n'y avait pas, a proprement parler.
d 'armee roumaine. Bien que Ies troupes moldo-valaques se vantassent de
traditions, et pussent meme s'enorgueillir dans le passe de certains noms
glorieux, comme de celui de �iichel le Brave entre autres, il n ' y avait pas, on
peut le <lire, d ' arrnee constituee. La Roumanie etait placee, comrne on sait,
sous la vassalite de la Turquie et divisee en deux principautes, ayant souvent
des idees tres divergentes. Cctte dependance et ce dualisme ne laissaient pas
que d'arreter tout developpement des institutions militaires. La reunion
des deux principautes sous un meme gouvernement fut un premier et grand
pas vers la constitution d'une armee. On ne peut oier non plus que la nomi
nation d'un Hohenzollem a la tete du gouvernement n'ait ete aussi un grand
acheminement vers ce resultat. Le prince Charles apporta naturellement
l Vizita arhiducelui Hudolf şi a arhiducesei
�tefania a a1ut loc între
aprilie 1882.
2 Se referă la războiul româno-ruso-turc din 18 7 7 - 1878.
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13/25 - 15/27

avec lui les idees militaires qui ont fait la grandeur de sa race. Enferme etroi
tement dans des lois constitutionnelles qui lui permettaient tres peu d'inge
rence dans la politique interieure et meme exterieure, il a porte toutc rnn
activite vers les choses militaircs et l'armee roumaine doit lui etre tres recon
naissante de tout ce qu'il a fait pour elle.
Neanmoins, j u�qu'en 1 878, cette armee semblait ne pas pouvoir rnrtir
d'une sorte d'etat de stagnation ou elle vegetait. La principale rairnn en
etait que les j eunes gens distingues par l'esprit, la nai�sance ou la fortune
se tenaient systematiquement ecartes des rangs et la composition tres me
diocre du corps d'officiers avait naturellement une influence desastreuse
sur le progres des institutions militaires. 11 arrivait bien parfois j adis qu'un
j eune homme de grand nom, de grande fortune se fit nommer aide-de-camp
d'un prince. On voyait alors des colonels moldo-valaques de 25 ans, comme·
dans les anciennes monarchies europeennes. Mais cet avancement meme ne
pourrait les retenir ; ils quittaient le service aussitOt que leurs fonctions de
parade leur etaient retirees, et ils allaient vivre dans leurs terres ou a l'etran
ger.
La guerre de 1 8î8 1 eclata. Elle marqua une grande date pour la Rou
manie et pour son armee. [ . . .] cette guerre leur a donne l'independance, et
que c'est apres tout le plus grand bien que puisse posseder un peuple. De
plus, en entourant les troupes roumaines du prestige de la victoire, cette
guerre a singulierement developpe un des plus grands elements de force et
par suite de prosperite chez une nation, a savoir, l'esprit militaire. Aujourd' hui.
l'armee est a la mode, au contraire de ce qui se passait autrefois. Autant
Ies j eunes gens distingues la fuyaient j adis et semblaient avoir pour elle une
sorte d'aversion, autant aujourd'hui ils la recherchent. Le roumain est intel
ligent de nature, et il n'est pas douteux que ces tres bons j eunes elements
qui sont j etes aujourd'hui dans l'armee ne portent tOt ou tard leurs fruits.
11 est quelque chose, de tres connu d'ailleurs, et qui frappe de suite tous ceux
qui frequentent les officiers roumains, c'est la difference d'education, d'intel
ligence et d'instruction qui existe entre les officiers de grade superieur et
ceux de grade subalterne. Les premiers, a part bien entendu quelques excep
tions, paraissent absolument indignes de commander . aux seconds. 11 est
certain qu'avec le temps, ces j eunes gens, vieillisant et avarn;:ant en grade,.
donneront a l'armee roumaine ces cadres superieurs intelligents qui pour
le moment paraissent lui faire completement defaut, surtout dans la troupe,.
car les officiers les plus distingues de l'ancien regime se sont mis dans l'etat
major ou des avantages tres considerables leur ont ete faits.
Developpement donne aux milices territoriales en Roumanie.
Systeme de recrutement
Independamment de cette transformation de l'armee roumaine, le de
veloppement tres considerable donne aux troupes territoriales m'a paru
etre un fait tres digne de fixer l'attention. En Roumanie, l'armee territoriale
a beaucoup plus d'importance que l'armee active, et c'est a vrai dire, le
1

Se referă la războiul româno-ruso-turc din 1877 - 1878.
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fond meme de l' armee. La raison de ce fait n' est pas difficile a trouver. La
necessite d'avoir une armee un peu considerable a force la Roumanie, comme
elle forcera tous Ies peuples dont les ressources financieres sont restreintes,
a developper beaucoup les troupes territoriales au lieu et place des troupes
actives qui coutent naturellement infiniment plus cher. La Roumanie n'a
que 30 millions de francs de budget militaire annuel et cependant, malgre
la faiblesse relative de cette somme, elle pourrait mettre en ligne environ
1 00 OOO hommes en temps de guerre, grâce a l'appoint de ses troupes territo
riales.
Le systeme de recrutement de la Roumanie est trop connu pour que
j 'ai a m'y arreter. Sans parler de la milice et des gardes urbaines ou
tout citoyen peut etre appele a servir son pays j usqu'a 4 ans, mais qui dans
la realite ont peu ou point d'importance, on peut <lire que la duree de service
militaire est de 8 ans, savoir :
- armee permanente

-

.
. t en tona1e - armee
.

4 an� dans l'armee acfr"e et 4 dans la reserve

{ 56 ans
ans dans l'armee active et
dans la resene (infanterie)
dans l'armee active et 3 dans la reserve (cavalerie)
2

Les premiers numeros de tirage sont affectes a l'armee permanente
active ou aux cadres permanents de l'armee territoriale. Le reste est verse
dans l'armee territoriale.
L'armee comprend:
Armee permanente active

I n fanterie

8 regiments a 3 bataillons
- 4 bataillons de chausscurs

-

Cavalerie
Artillerie

- 2 regiments de roshiori
8 regiments a 6 batteries

Gen ie
Train

- 1 regiment a 4 ba taillons

-

A rmee territoriale
- 32 regiments de dorobantsi a 2 bataillons
(province)
- 1 bataillon dorobantsi (Dobroudja)
1 2 regiments de calarassi
1 regiment de calarassi permanent
(Dobroudja)

- 4 escadrons ; pi us des services
accessoires.

La simple inspection de ce tableau prouve dans quelle proportion con
siderable l'armee territoriale est plus forte que l'armee permanente.
Organisation des regiments de dorobantsi et de calarassi.
Valeur respective de ces troupes
Les regiments de dorobantsi et de calarassi possedent un cadre per
manent d'officiers et d'hommes de troupes et il est a remarquer que les officier
de l'armee territoriale ont absolument la meme origine, la meme situatio
et Ies memes prerogatives que leurs camarades de l'armee active. Ce son
les memes officiers ; ils permutent entre eux a chaque instant de sorte qu'i
y a en Roumanie des officiers comandant des troupes actives ou des troupe
territoriales ; mais il n'y a pas, a proprement parler, d'officiers territoriaux
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Il n'y a que des officiers actifs ou des officiers de reserve, ces derniers etant
appeles de temps a autre dans certaines conditions, soit dans l'armee active,
soit dans l'armee territoriale. Il m'a meme semble que pour des raisons di
verses qui se rapportent a la valeur montree par les dorobantsi a Plevna,
a leur costume pittoresque, peut etre a un service moins charge, il m'a semble,
dis-je que les corps de dorobantsi etaient plus recherches par les officiers
que la ligne. Le dorobants est le soldat national. Le bonnet de fourrure et la
plume de dindon qu'il porte sur le cote sont extremement populaires en
Roumanie. On designe generalement ce soldat a cause de cette plume beau
coup plus sous le nom de „curcan" (dindon) que sous celui de dorobants
qui est le nom officiel ; mais c'est un sobriquet dans lequel la population ne
met aucune amertume et officiers et soldats s'en enorgueillissent a l'envi.
C'est la presence de ce cadre permanent avant tout et surtout qui donne
de la valeur aux regiments de dorobantsi. Les populations ont ainsi sous
les yeux a chaque instant la preuve materielle de l' existence de la troupe
territoriale dont ils font partie et en voyant passer j ournellement leurs offi
ciers et leurs sous-officiers, ils ne perdent j arnais de vue l'obligation du ser
vice qui leur est impose. D'ailleurs ces cadres permanents sont toujours pleins.
Chaque homme est appele en principe une semaine sur quatre, il passe une
semaine au service et 3 ou 4 semaines dans ses foyers. C'est une organisation
bizarre, mais qui est de longue date implantee en Roumanie et les populations
de la pays acceptent facilement ces appels reiteres. La chose est d'ailleurs fort
mal reglee, comme je l'expliquerai ci-apres, ce qui doit encore augmenter
les difficultes de ce recrutement si particulier.
Il est a remarquer que le calarass ou cavalier territorial roumain four
nit son cheval et arnve avec lui, soit pour son temps de service de paix, soit
en campagne. Mais j e <lirai tout de suite que, si j ' ai ete etonne favorablement
de l'aspect des dorobantsi, j e l'ai ete beaucoup moins de celui des calarassi.
Le probleme de la cavalerie territoriale est un des plus difficiles a resoudre
qui soit et il n'y a guere que les Arabes, les Cosaques et les Honveds qui,
grâce a des conditions toutes speciales, l'aient heureusement resolu. La cava
lerie est une arme qui exige beaucoup trop de soins et d'application continue
pour supporter de longues interruptions dans l'instruction des hommes. Les
regiments de calarassi que j 'ai vus avaient des chevaux mal soignes, mal
equipes ; les hommes montaient mal a cheval, manoeuvraient mal et il ne
saurait etre question d'eux dans un engagement un peu serieux de cavalerie.
Il est possible que, comme estafettes, comme eclaireurs, dans un pays qu'ils
connaissent bien, ils puissent rendre de bons services et l'on m'a meme dit
qu'ils avaient ete utilises avantageusement en 1 878 ; mais neanmoins ces
calar� ssi ne sont pas une troupe sur laquelle on puisse compter en toute
occas10n.
Cette question preoccupe un peu l'etat-major de l'armee roumaine.
Un des officiers superieurs les plus distingues de cette armee ne m'a pas dis
simule, qu'a son avis, il vaudrait beaucoup mieux supprimer franchement
les regiments de calarassi et les remplacer par un nombre moins grand de
roshiori. Mais l'entretien d'une cavalerie un peu nombreuse serait pour la
Roumanie une depense qu'elle ne pourrait supporter. ] ' ai d'ailleurs entendu
des officiers roumains soutenir tres franchement l'existence des calarassi :
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„A Dieu ne plaise, disaient-ils, que nous voulions Ies considerer comme une
cavalerie de charge ; mais ils peuvent nous rendre des services pour escorter
nos convois, eclairer, faire le service d'estafettes etc. et tels quels nous Ies
gardons" . Ces calarassi font en effet dans beaucoup d'endroits des le temps
de paix le service de la gendarmerie et meme de la poste etc. On Ies voit aux
gares assurer la poli ce, prendre Ies lettres etc. ; quelques soient Ies services qu' ils
rendent et puissent etre appeles un j our a rendre, ils laissent en tant que
troupe, j e le repete, beaucoup a desirer. Par contraste avec ce qui se passe
pour Ies dorobantsi, tous Ies j eunes officiers, intelligents ou elegants, recher
chent de preference Ies roshiori, Ies premiers a cause de la veritable valeur
de ces hussards, Ies seconds a cause d'un uniforme rouge tres seyant.
Organisation en corps d' armee
Avant d'en venir a la question des effectifs que peut presenter en ligne
l'armee roumaine, j e dois parler de l'organisation des corps d'armee qui,
promulguee en 1 882, fonctionne depuis l'annee derniere et donne dej a de
tres bons resultats. Cette organisation a fait l'obj et de plusieurs tres bonnes
etudes dans la „Revue militaire de l'etranger" et j e ne m'y arreterai pas ici.
La Roumanie est divisee en 4 territoires sur lesquels tiennent gamirnn 4
corps d'armee. Ces 4 corps ont leur chef-lieux a Craiova, Bucarest, Galatz
et J assy. L'excellente carte, j ointe a ce rapport, et qui est mise a j our,
indique d'une fa<;on preci�e la division du territoire.
Chaque corps d'armee comprend : l bataillon de chaEseurs, 2 regiments
d'infanterie, 8 regiments de dorobant�i. 2 regim :nts d'artillerie, 3* regiments
de calarassi, 1 bataillon du genie a 4 compagnies ( l compagnie de chemin
de fer et telegraphe, 2 compagnies de sapeurs, 1 compagnie de pionniers) ,
l escadron du train et des services accessoires.
La Dobroudj a forme une division particuliere et a pour garnison un
regiment de calarassi permanent et un bataillon de dorobantsi.
II y a en sus des troupes ennumerees ci-dessus 2 regiments de roshiori
(hussards rouges) l'un au premier corps, l'autre au 2-e, destines a former de
la cavalerie independante.
Les regiments de ligne sont a 3 bataillons. Les regiments de dorobantsi
devraient en principe etre egalement a 3 bataillons, mais, pour le moment,
ils ne sont qu'a 2, excepte le 7-e, qui est a 3.
Cela fait clonc 23 bataillor.3 par corps d'armee.
Effectifs, mobilisation et appreciation generale sur l' armee roumaine
Le contingent annuel de l'armee permanente, a repartir entre l'armee
active et Ies cadres permanents de l'armee territoriale, est d'environ 1 2 OOO
hommes, ce qui donne par suite pour 3 ans, trente et quelque miile hommes ;
mais, comme j e l'ai explique, il faut ajouter a ce chiffre la partie des troupes
de l'armee territoriale que l'on peut considerer comme en permanence sous
• [Adnotare marginală : ]

„

?ou 4" .
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Ies drareaux. Le contingent annuei total, deduction faite des exemptions
et des dispenses accordees tres largement est d' environ 30 OOO hommes.
Si l'on retranche les 1 2 OOO hommes d'armee active, il reste pour l'armee
territoriale 1 8 OOO hommes de contingent annuel dont en principe le quart
devrait pendant S ans, pour ne parler que de }'infanterie, etre en permanence
sous Ies drapeaux. Dans la realite, il n'en est point ain�i. L'appel des doro
bantsi se fait de la fa<;on la plus fantaisiste et il se ferait en temps de guerre
d'une fa<;on plus fantaisiste encore, ce qui ne laisse pas de m'inspirer quelques
craintes pour la mobilisation de l'armee roumaine. II y a en effet pres de
4 OOO hommes inscrits pour chaque regiment de dorobantsi. Or ces derniers
n'ont que 2 bataillons et peuvent encadrer par suite au plus 2 OOO hommes.
De plus, beaucoup des populations roumaines sont des populations nomades,
changeant d'emplacement, passant en Autriche, en Russie, quittant suivant
la saison la montagne pour la plaine ou reciproquement. En temps de guerre,
on ferait comme on a fait en 1 878. On prendrait le procede sommaire d'ap
peler ceux qu'on a sous la main, j usqu'a concurrence des effectifs voulus.
L'etat-major general se preocupe beaucoup et avec j uste raison, d ' un pareil
etat de choses. II voudrait etablir fortement le service du recrutement, insti
tuer dans chaque commune un sous-officier, chef de recrutement et poser
des regles precises pour l'appel des hommes, aussi bien en temps de paix
qu'en temps de guerre. Toutes ces questions sont a l'etude pour le moment.
Dans la realite, voici les effectifs sur lesquels on peut compter. Le
corps d'armee peut encadrer au maximum une trentaine de mille hommes,
ce qui donne pour Ies 4, 1 20 OOO hommes au plus. 11 restera une tres grande
reserve d'hommes, plus de 1 00 OOO, mais malheureusement point de cadres
pour Ies utiliser. C' est clonc en chiffre ronds une armee de I 00 OOO hommes
que peut mettre en ligne la Roumanie.
Quelle force de resistance presen te cette armee ? Elle a fait ses preuves
devant Plevna. Le soldat roumain est sobre, courageux, discipline et on peut
<lire que le materiei humain est excellent. Les officiers sont intelligents, peu
travailleurs en general [ . . . ] . La direction superieure et Ies officiers de haut
grade en general sont absolument defectueux. Les chevaux paraissent
resistants, quoique ne payant pas de mine. L'armement et le materiei de
guerre dont je parlerai plus loin sont suffisants ; le materiei de 2-e ligne 1
fait completement defaut. L'habillement parait mediocre ; l'equipement et
le harnachement aussi .
Impression causie par une {!.rande rcvue a Bucarest
]'ai assiste a une grande revue passee a Bucarest par le roi en l'honneur
de l'archiduc Rodolphe, prince heritier d' Autriche. Une loi speciale avait
autorise le souverain a reunir pour la circonstance, pendant I S j ours, aux
troupes permanentes du 2-e corps d'armee, s des regiments de dorobantsi
(sur 8 qui composent Ies corps d'armee) et 3 des regiments de calarassi (sur
4)*. J'ai donc vu la une reunion exceptionnellement nombreuse de ces troupes
1 Armata teritorială.
[Adnotare maqiinală : ] „ ?"
•
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territoriales. La revue a eu lieu mus une pluie battante, froide et penetrante
qui durait depuis 8 j ours. Les troupes qui venaient de subir un assez long
campement a Cotroceni pres de Bucarest, etaient donc dans Ies plus mau
vaises conditions possibles. De plus des dispositions tres defectueuses avaient
ete prises pour le <lefile qui eut lieu dans Ies rues de Bucarest. Les musiques
etaient placees de telle sorte que Ies troupes ne percevaient' que des echos
confus repercutes par Ies maisons, et pouraient a peine prendre le pas. Dans
ces conditions le <lefile ne pourait etre que tres mauvais dans son ensemble.
Neanmoins Ies dorobantsi, couverts de boue j usqu'a !'echine, avaient une
tournure assez militaire et pre�que superieure a celle de !'infanterie de ligne.
Les roshiori ( I regiment) et l'artillerie (8 batteries) defilerent tres bien, Ies
calara�si (3 regiments) d'une fac;on ridicule.
Ecoles. Etablissements. Materiel de guerre - son infiriorite
Pendant Ies quelques j ours que j ' ai passes a Bucarest, j 'ai visite quel
ques ecoles et etablissements de maniere a prendre un aperc;u superficiel, il
est vrai, mais aussi exact que possible, de l'organisation militaire de la Rou
manie. Les ecoles m'ont fait en general une impression favorable. Les livres
j oints a ce travail donnent tous Ies details desirables sur le recrutement des
officiers, leur situation, le programme des ecoles etc . . . En ce qui concerne
le recrutement des officiers, c' est presque identiquement le systeme sui vi
en France. L'armee franc;aise a exerce une grande influence sur l'armee rou
rn aine en raison de la similitude de race et de la sympathie naturelle qu'elle
entrainait* . Beaucoup des officiers roumains ont ete eleves dans nos ecoles
militaires, et Ies programmes des ecoles de Bucarest sont presque identiques
aux notres.
Comme armement et materie! de guerre proprement dits, la Roumanie
est tributaire de l'etranger. Elle fait faire ses fusils (systeme Peabody) en
Autriche chez \Verndl et elle achete ses batteries chez Krupp. Le materie!
de campagne existe ; celui de siege et de place comprend une douzaine de
pieces de gros calibre a peine approvisionnees. La Roumanie fabrique main
tenant elle-meme ses cartouches et voudrait faire ses voitures ; mais j usqu'ici
elle en a achete un peu partout. ]'ai visite !'Arsenal, qui est fort mediocre
a tous Ies points de vue. Un pays qui depense 30 millions par an pour son
budget militaire, et qui entretient avec cette somme relativement faible une
armee assez considerable, ne peut pas, on le comprend, avoir un materiel
de guerre tres complet. Ce que j e reproche au materie! roumain, c'est moins
son insuffisance que l'absence d'un systeme quelconque. ]'ai aperc;u quelques
malheureuses voitures de tous Ies modeles imaginables, et il n'y a en resume
dans l' Arsenal de Bucarest, le seul de la monarchie, qu'un assemblage, fort
restreint d'ailleurs, n'ayant d'auiie merite que celui de la bizarrerie.
* '.Adno tare marp;inală : J
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Causes de faiblesse de l' armie roumaine
Cet etat de choses ne temoigne pas seulement d'un manque complet
d'argent, mais aussi du decousu qui existe dans la direction superieure de
l'armee. Ce desordre evident est certainement, avec l'insuffisance des officiers
de grade superieur, une des plus grandes causes de faiblesse de l'armee rou
maine. Les officiers se plaignent amerement et unanimement d'avc ir a leur
tete un ministre civil, monsieur J. Bratiano, qui j oint a son fonc:ion celles
de president du Conseil et de ministre des Affaires etrangeres. Il n'e�t pas
douteux que l'armee roumaine, dans l'etat de transformat ion �i con: id(rable
qu'elle subit aujourd'hui, aurait besoin d'avoir a sa tete un general qui lui
consacrerait pendant quelques annees, avec sui te, toute son energie et tous
ses talents. Le roi paraît faire beaucoup pour l'armee ; mais son action est
plutât une action a commandement que d' organisation. C' est la necessite
de remedier a cet etat de choses, en meme temps que le besoin de concentrer
Ies services d'etat-major et meme de Ies creer, qui a amene a constituer a
la fin de 1 882 l'etat-major general, a la tete du quel est aujourd'hui le gene
ral Falcoj ano. Jusqu'ici cet etat-major general n'a guere fait qui s'installer ;
mais il comprend des elements intelligents et il est a croire qu'il rendra de
grands services. Le champ est ouvert devant lui. Il faudra qu'il modifie toutes
ces conditions de recrutement et d'appel des hommes de l'armee territoriale
gui laissent tout a desirer, comme j e l'ai explique ci-dessus, qu'il regle toutes
Ies questions de mobilisation et de transport qui j usqu'ici n'ont ete qu'etudiees,
ct encore tres superficiellement. Il n'a pas encore ete fait de plan de mobili
sation. Un des officiers de l'etat-major general roumain m'a dit qu'il fau
drait environ 1 5 j ours pour que l'armee roumainc fut completcment prete.
On peut trouver ce delai assez long, etant donnee Ies facheuses conditions
dans lesquelles se trouve la Roumanie vis-a-vis de ses deux puissants voisins,
et de plus il n' est pas douteux que Ies defectuosites du systeme de recrute
ment n'entraineront pour la constitution de l'armee de campagne de tres
fâcheux mecomptes.
Le general Falcoj ano, chef de l'etat-major general, est, dit-on, et pa
raît fort intelligent ; mais il manque un peu du prest ige et d'autorite. Il est
autant civil que militaire. Ancien eleve de l' Ecole centrale frarn;aise, ingenieur,
directeur de chemins de fer, il a consacre beaucoup de sa vie et de son temps
a toute autre chose qu'au metier militaire.
La verit e est que la Roumanie manque completement d'hommes, j e
ne <lirai meme pas superieurs, mais seulement suffisants pour occuper Ies
grandes situations militaires. Les officiers roumains sont Ies premiers a le
reconnaître. Quand on a voulu constituer une veritable armee, il a bien fallu
couper court aux privileges exorbitants de l'ancien regime et donner de l'avan
cement d'apres une certaine hierarchie. Le corps d'officiers etant autrefois
fort mediocrement recrute, comme il a ete dit ci-dessus, il s' en est suivi que
Ies hasards des choses et de la guerre, ont pousse aux grades superieurs et
par suite aux plus hautes fonctions des gens que tout le monde s'etonne
maintenant d'y voir. Un des generaux que la guerre de 1 878 a mis le plus
en vue est celui qui commande le 2-e Corps d'armee a Bucarest, general
Cernat, qui commandait la division roumaine devant Plevna. Il a une des
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reputations de nullite la mieux etablies qui puisse se mir ; elle parait j usti
fiee. 11 faut encore faire credit de quelques annees a l'arrnee roumaine pour
permettre l'entree en ligne a la j eune generation, qui commence dej a a esca
lader a la force de l'intelligence et du travail les grades de lieutenant-colonel
et de colonel. On y trouvera, ce semble, des hommcs ala hauteur des fonction
qui leur seront confiees.
Flotille
lJn element dont j e n a1 pas encore parle et qui cependant, quoique
faible, merite au moins d'etre mentionne dans la force armee de la Rouma
nie, c' est la flotille. Elle comprend 9 bateaux de different tonnage, 2 torpil
leurs et 7 chaloupes a vapeur pour le service de police sur le Danube. Les
bateaux ont en general un tres petit tonnage. Le plus grand, le „Ştefan cel
Mare" , est un yacht de 57 m de longueur, arme seulement de 4 canons de
8 cm. Le plus fort calibre figurant dans la marine roumaine est le 9 cm. Ce
qu'il y a de plus remarquable dans cette marine, ce rnnt 2 torpilleurs faits
en Angleterre chez Yarrow et filant 1 5 noeuds. Ils ont colite 75 OOO francs
chacun.
Les 7 canots a vapeur comptent aussi comme torpilleurs ; ils sont armes
chacun d'une mitrailleuse N ordenfeldt.
Si infime que soit cette marine, elle inspire des inquietudes a l' Autriche
qui songe a augmenter sa flotille du Danube. Les marins roumains m'ont
paru tres bien tenus ; beaucoup des officiers de marine sortent de notre ecole
de Brest.
lndependamment des questions militaires d'ordre general qui preoc
cupent l'armee roumaine comme toutes les armees, îl en est deux qui paraîssent
avoir le don special d'agiter et de diviser beaucoup les esprits en Roumanie.
J e crois devoir a ce titre les signaler : ce sont la question de la Dobroudj a
et celle des fortifications de Bucarest.
La Dobroudja
De la premiere, je <lirai peu de chose, \'U que c'est surtout une question
politique. Au congres de Berlin, dans la seance du 28 j uin, le prince Gort
chakof enumerait ainsi qu'il suit les avantages faits a la Roumanie : „Recon
naissance de son independance, destruction des forteresses qui menacent
sa securite, stipulation en sa faveur d'annexions eventuelles qui lui assureront
le delta du Danube, le territoire de la Dobroudj a et un bon port de commerce
sur la mer N oire" . Tous ces avantages, reels d'ailleurs, etaient bien com
penses par les charges de cette nouvelle possession [ „ .] . Les Roumains ont
courageusement accepte les charges et ont dej a beaucoup fait pour leur nou
velle possession surtout au point de vue de la colonisation et de l'asrninis
sement. Le port de Kustendje augmente d'importance tous les j ours et on ne
peut douter que dans un avenir plus ou moins lointain îl ne devient un port
assez frequente[„.].
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Fortification de Bucarest
Avec la question de la Dobroudj a, que j e ne fais qu'effleurer, cere
des fortification de Bucarest est une de celles qui passionnent le plus l'armee
roumaine et meme on pourrait dire la nation, bien occupe cependant et hien
dechiree par Ies querelles des partis. On se rappelle que l'annee derniere le
gouvernement roumain appela a Bucarest le general Brialmont pour lui
demander une consultation en honne et due forme a ce suj et. La presence
du general helge en Roumanie donna lieu a de nombreux incidents, a des
recriminations ameres de l'Autriche-Hongrie et finalement le general Brial
mont fut mis en Belgique en retrait d'emploi. Depuis ce temps, la question
parait abandonnee par rnonsieur J . Bratiano, ministre de la Guerre et pre
sident du Conseil, et ce n'est pas la un des moindres griefs que lui font ses
adversaires. Sans entrer dans le detail, on peut dire ceci a ce suj et : ii n' est
pas de pays qui, au point de vue de la defense de son territoirc, soit place
dans unc 'ituation plus mauvaise que la Roumanie [ . . . ] . Le peu de profondeur
de la Roumanie ne permet aucune manoeuvre a son armee. Mais, si la situa
tion de la Roumanie est une des plus mauvaises qui soit, ii n'est pas non
plus de nation qui ait une politique exterieure aussi claire a suivre. Dans
le cas d'une guerre de la Russie avec I' A utriche, �i la Roumanie a contre
elle l'une de ces puissances, ellc est sure d'avoir l'autre pour elle* . L'un est
l'autre de ces grands Etats ont interet a l'avoir pour alliee, d'abord parce
que 1 00 OOO hcmmes de troufes ne sont j amais a dedaigner et de plus parce
que la Roumanie peut menacer dans des points tres delicats l'une ou l'autre
des deux frontieres, autrichienne et russe, qui seront, en ces points, force
ment peu ou point defendues. La seule politique rationnelle de la Rournanie
est donc l'abstention par principe de maniere a pouvoir utilernent se ranger
a la fin du reglement de corupte du cote du plus fort. Ce n'est pas cette poli
tique que Ies Roumains ont suivie dans ces derniers ternps, puisqu'ils ont
sernble se rapprocher de I' Au trie he et ont meme sollicite leur entrce dans
la grande alliance austro-allemande. Le roi pousse beaucoup a cette idee,
avec exageration meme on peut le dire, et on a vivcment commcnte Ies atten
tions qu'il a Ct:es a Bucarest pour J 'archiduc Rodolphc, princc imperial d'Au
trirhc, attcntion qu'il a pous�ecs au point de defilcr dcvant lui a la rcvue.
Nfanmoins la politique de la Roumanie est tellement indiquee, je le repete,
qu'il est impossihle que ces apparences ne soient pas rlus specieuses que
reelles et j ' en ai eu de sources tres differcntes la confirmation a Bucarest.
Dans ccs conditions, s'il est une capitale dont la fortification s'imrose
co:nme une n:� ce�ite absolue, c'est Bucarcst. Cest une grande ville oit le
gouvernement a O?Cre une concentration puissante a tous Ies points de vuc
et quand la RoumJ.nie sera frappee la, elle sera frappee au coeur. Si la Rou
rnanie dans le cas d'une guerre avec l'un de 'es deux puissants vofrins ne
devait pas etre secourue, alors ii serait parfaiternent inutile de depenser
beaucoup d'argent pour reculer une echeance inevitable. Ce serait rnerne nui
siblc ; car, Ies fortifications, donnant malheureusement aux troupes de cam
pagne l'irresistible tentation de s ' y refugier, l'armee roumainc n'en serait
·

* [Adnotare marginală : ] „ ?"
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que plus tot aneantie. Mais, comme la Roumanie ne fera pas de guerre isolee,
et comme elle est parfaitement certaine d'avoir un puissant allie, quelqu'il
soit, tout lui commande de se creer un endroit sur ou elle puisse mettre a
l'abrie pendant quelques st:maines son gouvernement, ses richesses, et meme,
il faut bien le <lire, tout ou partie de son armee. Ce sont Ies memes raisons
que le general Brialmont a fait valoir en Belgique pour fortifier Anvers.
11 m'a paru que la partie intelligente de l'etat-major general roumain
etait fortemement penetre de ces idees. La plus grosse difficulte, c'est la
question d'argent. L'etablissement d'un camp retranche autour d'une ville
aussi etendue que Bucarest serait necessairement fort couteux. 'Autant qu'il
m'a semble, l'etat-major general roumain n'a pas ete plus satisfait que de
raison de la consultation donnee par le general Brialmont. On demandait
au general comment, dans le cas particulier de Bucarest, on pourait construire
autour de cette ville un camp retranche offrant la plus grande securite pos
sible bien entendu, mais surtout dans Ies meilleures conditions pecuniaires
possibles. Le general a apporte en poche une place ideale que le genie rou
main eut pu prendre, j usqu' a un certain point, dans Ies traites concernant
la matiere et il n'a resolu aucune des questions particulieres que comporte
l'etablissement d'un camp retranche
a bon marche - autour de la capi
tale. La question, quoique tres a l'ordre du j our, est mise de cote par le gou
vernement et j e n'y insisterai pas plus longtemps. 11 est certain qu'on pourra
utiliser pour la defense de Bucarest des marais presque infranchissables qui
entourent cette ville ; on pourra peut-etre remplacer nombre de forts par
des ouvrages semi-permanents etc . , mais, dans tous Ies cas, il ne semble
pas que la depense pour un aussi vaste camp retranche puisse se solder par
moins de 80 millions et pour un Etat dont le budget militaire annuel est
d'environ 30 millions, on con<;oit qu'un pareil chiffre, indique par Ies hommes
competents, donne a reflechir, quelque soit d'ailleurs la necessite de faire
quelque chose dans cet ordre d'idees.
J e j oins a ce travail la collection complete en 2 volumes, des lois et
des reglements militaires actuellement en vigueur en Roumanie. Cette collec 
tion m'a ete donne par un officier de l'etat-major general roumain. On
trouvera dans ccs livres tous Ies details possibles relatifs a l'organisation
militaire de ce pays. J 'aurai pu traiter quelques uns des points qui y
sont developpes ; mais independamment de ce que Ies plus interessants
ont dej a ete etudies avec beaucoup de competence dans la « Revue militaire
de l' etranger » , j 'ai voulu restreindre aux impressions personnelles de mon
voyage.
La cart ci-jointe, qui m'a egalement ete donnee, indique d'une fa<;on
tres claire et tres precise Ies divisions territoriales de la monarchie. J 'espere
qu'elle sera utile a notre etat-major general.
J'ai achete a Bucarest quelques photographies de soldats roumains que
[on] trouvera egalement ci-joint. Elles donnent une idee tres exacte
des uniformes actuellement reglementaires en Roumanie.
-
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Je ne veux pas terminer ce travail sans rendre bommage a l'aimable
accueil que j 'ai re<;u a Bucarest des officiers roumains. Bien que notre in
flence dans ce pays ait certainement ete affaiblie par la guerre de 1 870- 1 87 1 et par la presence d'un prince allemand sur le treme elle n'en reste
pas moins tres vivace et j 'ai eu plaisir a le constater.
Capitaine BLANCHE,
attache militaire adjoint
Vienne, j uillet 1884
[Rezoluţie ;]

Vu.
Le lieutenant-colonel„ attache militaire a Vienne.
DE SALLES
Arhivele statului Bucureşti, 111icrofilme Franţa, rola 80, c. 2 - 23
(Service historique de l'armee - Vincennes, Roumanie, E.llf.A .
2-e Bureau, Etudes des }\f issions, 1834 - 1886, Missions papiers
1882 - 1895, Carton No. 7 ) .
Ambasada Republicii franceze la Viena
Serviciul ataşatului militar
Nr . .56

Viena,

12

august 1884

Locotenent-colonel de Salles
către domnul
ministru de război
(Biroul 2 al Statului major general)
Domnule ministru,
Am onoare a vă trimite alăturat însemnările primite de la domnul căpitan Blanche ,
ataşat militar adjunct la Viena, făcute în timpul unei călătorii pe care aţi binevoit a-l autoriza
să o întreprindă în ;România.
Domnul Blanche a adus din România unele lucrări şi documente pe care mi le-a remis,
rugindu-mă să vi le transmit în acelaşi timp cu însemnările sale.
Am onoarea de a vi le trimite prin valiza diplomatică care va fi expediată mîine.
DE SALLES

!nsemnări despre România
Î n cursul unei recente călătorii în Orient am avut ocazia să petrec cîteva zile la Bucu
reşti , într-un moment în care , datorită prezenţei prinţului moştenitor al Austro-Ungariei , fu 
seseră adunate un număr destul de mare de trupe. M-a interesat foarte mult acest spectacol
şi am ajuns chiar să studiez o armată, mică într-adevăr, dar care face progrese pe zi ce
trece şi de care statele limitrofe , oricît de puternice ar fi u nele dintre ele, sînt obligate de pe
acum să ţină seama. Solicitudinea ofiţerilor armatei române, printre care am găsit mai mulţi
prieteni şi vechi colegi de la Şcoala politehnică, mi-a uşurat această muncă.
Dacă ţinem seama de valoarea intrinsecă a armatei române, în afară de rolul politic
pe care ea poate fi chemată să-l joace, se pare că două lucruri atrag în mod deosebit aten ţ ia.
Acestea sînt : I. progresele considerabile pe care le-a făcut de la războiul de independenţă
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din 1 878- 1879 ; 2. folosirea pe scară largă a trupelor teritoriale, graţie cărora România poate
alinia o armată mult mai numeroasă <lecit s-ar părea la prima vedere că i-ar permite resur
sele sale financiare.
Acestea sînt cele două aspecte care m-au frapat cu deosebire şi pe care le voi trata
de la bun început.

Progresul considerabil realizat pînă acum de armata română ; cauzele sale
Pînă acum douăzeci de ani nu exista la drept vorbind o armată românească. Deşi
trupele moldo-valahe se laudă cu tradiţii şi se pot chiar mîndri cu citeva nume glorioase d i n
trecut, c a cel al l u i Mihai Yiteazul, printre alţii , s e poate zice c ă aici nu a fost o armată
constituită. Rcmânia, după cum se ştie, a fost vasală Turciei şi împărţită în două p rincipate,
avînd adesea vederi foarte deosebite. Această dependenţă şi acest dualism nu făceau <lecit să
împiedice orice dezvoltare a instituţiilor militare. "Unirea celor două principate, sub acelaşi gu
vern , a fcst un prim şi mare pas către constituirea unei armate. Nu se poate nega de asemenea
faptul că numirea unui Hohenzollern la conducerea statului a fost o mare realizare în direcţia
acestui rezultat. Bineînţeles principele Carol aducea cu sine concepţiile militare care au con
stituit glcria neamului său. Î ncorsetat de legi constituţionale, care îi permiteau prea puţin ames
tecul în treburile politicii interne şi chiar externe, el şi-a îndreptat întreaga activitate spre pro
blemele militare, iar armata română trebuie să-i fie foarte recunoscătoare de tot ceea ce el a
făcut pentru ea.
Totuşi, pînă în 1 878, aceasta armată părea să nu poată ieşi dintr-un fel de stare de
stagnare în care vegeta. Principalul moti·1 era că tinerii care se distingeau prin inteligenţă,
origine sau avere se ţineau în med sistematic în afara rîndurilor armatei şi componenţa foarte
mediccră a corpului de ofiţeri avea bineînţeles o influenţă.dezastruoasă asupra progresului in
stituţiilcr militare. Adesea se întimpla odinioară ca un tînăr de familie şi cu avere să obţină să fie
numit aghiotantul unui principe. Astfel că puteai vedea colonei moldoveni sau valahi în vîrstă de
numai 25 de ani, ca în vechile monarhii europene, dar nici această avansare nu-i putea re
ţine în cadrul armatei. Se retrăgeau din post îndată ce funcţiile lor de paradă le erau retrase
�i se duceau să trăiască pe domeniile lor sau în străinătate.
A izbucnit războiul din 1878. Aceasta marchează o dată importantă pentru România
şi armata sa. [ . . . ] acel război le-a dat independenţa, ceea ce este, la urma urmei, bunul cel
mai mare al unui popor. Mai mult, incununînd trupele române cu prestigiul victoriei, acest răz
boi a dezvoltat în mod deosebit unul din cele mai importante elemente de forţă şi, prin ur
mare, de prosperitate a unei naţiuni, şi anume - spiritul militar. Astăzi, contrar celor ce se
petreceau altădată, armata este la modă. Pe cit tinerii distinşi o ocoleau odinioară şi păreau
să aibă pentru ea un fel de a·1ersiune, pe atit ei o caută astăzi. Românul este inteligent de la
natură şi nu încape îndoială că acele elemente tinere foarte bune, care intră astăzi în compo
nenţa armatei, nu vor întîrzia să-şi fructifice talentele. Există însă ceva foarte cunoscut dealt
fel, �i care îi frapează imediat pe toţi cei care frec•1entează pe ofiţerii români : diferenţa de
educaţie, inteligenţă şi instrucţie, care există între ofiţerii de grad superior şi cei de grad infe
rior. Primii, bineînţeles cu citeva excepţii , par a fi cu totul nedemni să comande celorlalţi,
Este cert că, cu timpul, aceşti tineri înaintînd în vîrstă şi în grad vor da armatei române,
acele cadre superioare inteligente care , pentru moment, par să lipsească cu desăvirşire, mai
ales la trupă, căci ofiţerii cei mai remarcabili ai vechiului regim s-au aranjat la statul major
unde li s-au creat avantagii considerabile.

A mploarea dată de România trupelor teritoriale.
Sistemul de recrutare
I ndependent de această transformare a armatei române, dezvoltarea deosebită a tru
pelor teritoriale mi s-a părut a fi un fapt demn de remarcat. Î n România armata teritorială
are mult mai multă importanţă <lecit armata activă şi, ca să spunem adevărul, este baza ar
matei însăşi. Motivul acestei stări de fapt nu este greu de aflat. Necesitatea de a avea o armată
cit de cit eficientă a silit România, aşa cum va obliga toate popoarele ale căror resurse fi
nanciare sînt restrînse, să dezvolte foarte mult trupele teritoriale în locul trupelor active, care,
fireşte, costă mult mai mult. România nu are <lecit 30 de milioane lei anual ca buget militar
şi cu toate acestea, în ciuda acestei sume relativ modestă, ea ar putea alinia la vreme de răz
l1oi, circa 100 OOO de oameni, datorită aportului trupelor teritoriale.
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Sistemul de recrutare în România este prea cunoscut pentru ca să mă mai opresc
asupra lui. Fără a mai vorbi de miliţie şi de gărzile orăşeneşti, în care orice cetăţean poate fi
chemat să-şi servească ţara pe o perioadă de pînă la 1 ani, dar care în realitate au puţină
importanţă sau chiar deloc, se poate spune că durata serviciului militar este de 8 ani, adică :
a.rmata permanentă
armata teritorială

4 ani în armata activă şi 4 ani în rezervă

{65 ani
ani în armata activă şi 2 ani în rezervă (infanteria)
în armata activă şi 3 ani în rezervă (cavaleria)

Primele numere ale tragerii la sorţi sînt afectate armatei active sau cadrelor per
manente ale armatei teritoriale. Restul este vărsat în armata teritorială.
Armata cuprinde :
A rmata teritorială

Armata permanentă activă

I nfanterie

- 8 regimente a 3 batalioane
-

1 batalioane de vînători

- 32 regimente de dorobanţi a 2 batalioane
(în provincie)
1 batalion dorobanţi (Dobrogea)

Cavalerie

- 2 regimente de roşiori

12 regimente de călăraşi

Artilerie

- 8 regimente a

1 regiment de călăraşi permanenţi (Dobrogea)

Geniu
Tren

-

6 baterii

1 regiment a 1 batalioane

- 1 escadroane ;

plus numeroase
servicii auxiliare

�impia examinare a acestui tabel dovedeşte cu cit este armata teritorială mai puter·
nică decît armata permanentă.

Organizarea regimentelor de dorobanţi şi de călăraşi.
Valoarea respectiv a acestor trupe
Regimentele de dorobanţi şi cele de călăraşi dispun de cadre permanente de ofiţeri
şi oameni de trupă şi trebuie remarcat că ofiţerii armatei teritoriale au absolut aceeaşi origine,
aceea�i situaţie şi aceleaşi prerogative ca şi camarazii lor din armata activă. Sînt de fapt
aceiaşi ofiţeri . Ei se schimbă în orice moment între ei , astfel că în România există ofiţeri care
ccmandă fie trupe acfrre, fie teritoriale , dar nu se poate vorbi , propriu-zis, de ofiţeri pentru
trupele teritoriale. Nu există decît ofiţeri activi şi ofiţeri în rezervă, aceştia din urmă fiind
chemaţi din cînd în cînd, în anume condiţii, fie în armata activă, fie în armata teritorială.
Şi chiar mi s-a părut că din diverse motive, care se leagă de valoarea do·redită de dorobanţi
la Plevna, de costumul lor pitoresc şi , poate , de un serviciu mai uşor, mi s-a părut, zic, că
ofiţerii preferă mai curînd corpurile de dorobanţi celor de infanterie.
Dorobanţul este soldatul naţional . Căciula de _blană cu pană de curcan pe care o
poartă pe o parte este extrem de populară în România. I n general, datorită penei , acest soldat
este cunoscut mai degrabă sub numele de curcan decît sub acela de dorobanţ, care este
denumirea oficială, dar aceasta este o poreclă pe care poporul o dă fără nici un fel de răutate,
iar ofiţerii şi soldaţii, care mai de care, se mîndresc cu ea.
Î n primul rînd şi mai ales prezenţa acestui cadru permanent este aceea care conferă
valoarea regimentelor de dorobanţi. Populaţia are aşadar sub ochii săi, în fiece moment, do
vada materială a existenţei trupelor teritoriale din care face parte şi , văzîndu-i zilnic trecînd
pe ofiţerii şi subofiţerii acestora, ea nu poate uita niciodată obligaţia serviciului ce-i este im
pus. Dealtfel, aceste cadre sînt întotdeauna complete. Î n principiu, fiecare bărbat este chemat
sub arme o săptămînă din patru ; vreme de o săptămînă face serviciu, iar trei sau patru săp
tămîni le petrece acasă. Aceasta este o organizare ciudată, dar care s-a statornicit de multă
vreme în România şi populaţia ţării acceptă cu uşurinţă aceste chemări repetate. Toată treaba
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este, de fapt, foarte prost pusă la punct, după cum voi explica în continuare, ceea ce con
tribuie şi mai mult la sporirea dificultăţilor unui sistem de recrutare atît de deosebit.
Este de remarcat următorul fapt : călăraşul sau cavaleristul teritorial român îşi aduce
·calul şi vine cu el la unitate, fie pe durata serviciului pe timp de pace , fie în campanie .
Dar trebuie să spun totodată că, dacă am fost plăcut surprins de aspectul dorobanţilor, am
fost mult mai puţin impresionat de cel al călăraşilor. Problema cavaleriei teritoriale este una
·<lintre cele mai dificile de rezolvat şi ea nu a fost soluţionată în mod fericit, datorită unor
·condiţii cu totul speciale, <lecit de arabi, cazaci şi de honvezi. Cavaleria este o armă care
necesită mult prea multă grijă şi o continuă stăruinţă pentru a nu suferi de pe urma unor
lungi întreruperi în instruirea oamenilor. Regimentele de călăraşi pe care le-am văzut aveau cai
rău îngrijiţi şi prost echipaţi ; oamenii călăresc prost, execută rău manevrele şi nu s-ar p utea
pune problema unei angajări cit de cit seritase a cavaleriei în luptă. Este posibil ca, în calitate
de ştafete sau cercetaşi, într-o ţară pe care ei o cunosc bine, să poată face servicii bune şi
rhiar mi s-a spus că în 1878 au fost utilizaţi cu folos ; însă, cu toate acestea, călăraşii nu
·ceprezintă o trupă pe care să se poată conta în orice împrejurare.
Această problemă preocupă prea puţin statul major al armatei române. l:nul dintre
.ofiţerii superiori , dintre cei mai de seamă ai acestei armate, nu mi-a ascuns că, după părerea
sa, ar fi mult mai bine să se desfiinţeze p ur şi simplu regimentele de călăraşi şi să se înlo
cuiască cu un număr mai mare de roşiori. Î nsă întreţinerea unei cavalerii ceva mai numeroase
ar fi pentru România o cheltuială pe care ea nu ar putea-o suporta. Dealtfel i-am auzit pe
ofiţerii români susţinînd foarte deschis păstrarea regimentelor de călăraşi : „ Să nu dea Dom
nul, ziceau ei , ca noi să fim nevoiţi să le considerăm drept cavalerie de atac ; dar ne-ar putea
face servici} la escortarea comroaielor noastre, ca cercetaşi sau ca ştafete etc. şi ca atare le
păstrăm " . I ntr-ade•răr, încă în timp de pace aceşti călăraşi îndeplinesc în multe locuri ser
viciul de jandarmerie şi chiar pe acela al poştei etc. Ei pot fi văzuţi asigurînd serviciul poli
ţiei in gări, luînd corespondenţa etc. Oricare ar fi serviciile pe care le fac sau ar putea fi
chemaţi într-o zi să le facă, ca trupă ei lasă - o repet - mult de dorit. Contrar situaţiei de
la dorobanţi , toţi ofiţerii tineri, inteligenţi sau eleganţi, îi preferă [călăraşilor - n.n.] pe roşiori,
primii datorită adevăratei bravuri a acestor husari, ceilalţi pentru o uniformă roşie care şade
atit de bine.

Organizarea în corpuri de armată
Î nainte de a aborda problema efectivelor pe care le poate alinia armata română, tre
buie să vorbesc despre organizarea corpurilor de armată care, promulgată în 1882 , a intrat în
funcţiune încă din anul trecut şi de pe acum dă rezultate foarte bune. Această organizare a
constituit obiectul mai multor studii, foarte bune, în „ Revue militaire de l'etranger" şi nu
·roi insista aici asupra ei.
România este împărţită în patru regiuni teritoriale în care ţin garnizoană patru corpuri
de armată. Centrele de reşedinţă ale acestor patru corpuri de armată sînt la Craiova, Bucu
reşti, Galaţi �i Ia�i. Excelenta hartă, alăturată acestui raport, şi care este adusă la zi , arată
fcarte precis împărţirea teritoriului. Fiecare corp de armată cuprinde I batalion de vînători,
2 regimente de infanterie, 8 regimente de dorobanţi , 2 regimente de artilerie, 3 • regimente
de călăraşi, I batalion de geniu avînd 4 companii ( I companie căi ferate şi telegraf, 2 com
panii sapeuri şi I companie pionieri) , I escadron de tren şi servicii auxiliare.
Dobrogea constituie o unitate teritorială aparte şi are drept garnizoană un regiment
de călăraşi permanent şi un batalion de dorobanţi.
Î n afara trupelor enumerate mai sus, mai sînt două regimente de roşiori (husari roşii)
unul la Corpul I, celălalt la Corpul 2, menite să constituie cavaleria independentă.
Regimentele de linie se compun din trei batalioane. Regimentele de dorobanţi trebuiau,
în principiu, să aibă cite trei batalioane, dar, pentru moment, nu au <lecit două, cu excepţia
Regimentului 7 care are trei. Asta face deci douăzeci şi trei de batalioane de fiecare corp de
armată.
• [Adnotare marginală : ] „ ? sau 4" .
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Efective, mobilizare şi apreciere generală
privitoare la armata română
Contingentul anual al armatei permanente, de repartizat între armata activă şi cadrele
permanente ale armatei teritoriale , este în j u r de 12 OOO de oameni , ceea ce dă, prin urmare,
pe trei ani, treizeci şi ceva de mii de oameni ; dar, aşa cum am explicat, la această cifră tre
buie adăugate trupele armatei teritoriale , care pot fi considerate ca o prezenţă permanentă
sub arme. Contingentul anual total, a•Jînd în vedere scutirile şi dispensele acordate foarte
uşor, este de circa 30 OOO de oameni. Dacă scădem cei 12 OOO de oameni ai armatei active
rămîn pentru armata teritorială 1 8 OOO de oameni din r.:intingentul anual dintre care, în
principiu, un sfert ar trebui , timp de cinci ani şi pentru a nu vcrbi decît despre infanterie,
să fie în permanenţă sub arme. Î n realitate nu este del<c aşa.
Chemarea sub arme a dorobanţilor se face în modul cel mai fantezist, iar în timp de
război , ea se va face într-un mod şi mai fantezist, ceea Cl' nu-mi inspiră decit temeri pri•Ji
tor la mobilizarea armatei române. De fapt sînt circa i 01)0 de oameni conscrişi pentru fie
care regiment de dorobanţi. Or, acestea din urmă nu au dl cit două batalioane şi prin urmare
pot să cuprindă cel mult 2 OOO de oameni . Î n plus mulţi di11tre locuitorii români nu au domi
ciliu stabil : îşi schimbă reşe_? inţa trecînd în Austria, în Rusia, părăsind după anotimp muntele
pentru cimpie sau invers. I n timp de război s-ar face aşa cum s-a procedat în 1878. S-ar
recurge la simpla modalitate de a chema sub arme pe acei care sînt la îndemînă pînă la atin
gerea efectivelor dorite. Statul major general este îngrijorat mult şi pe bună dreptate de o
asemenea stare de lucruri. El ar dori să consolideze servi< iul de recrutare , să numească în
fiecare comună un subofiţer, şef de recrutare, şi să stabilească reguli precise pentru chemarea
oamenilor sub arme, atît în timp de pace cit şi în timp de război. Toate aceste probleme
sînt deocamdată în studiu .
Î n realitate, iată efrctivele pe care se poate conta. Corpul de armată poate cuprinde
maximum vreo JO OOO de oameni, ceea ce dă pentru cele patru corpuri cel mult vreo 120 OOO
de oameni. Va rămîne încă o foarte mare rezervă de oameni , peste 100 OOO, dar, din \Jăcate,
nu şi cadre pentru a- i utiliza. Î n cifre rotunde acesta înseamnă o armată de 100 OOO de
oameni pe care România o poate alinia. Care este forţa de rezistenţă a acestei armate ?
Ea a dovedit-o în faţa Plevnei. Soldatul român este cumpătat , curajos, disciplinat, astfel incit
se poate spune că materialul uman este excelent. Ofiţerii sînt inteligenţi , în genen;.I nu J.rea
muncitori , [ . . . ] . Conducerea şi ofiţerii superiori , în general, au foarte multe lipsuri. Caii sînt
rezistenţi , deşi nu o arată. Armamentul şi materialul de război despre care voi vorbi mai de
parte sînt suficiente ; materialul pentru a doua linie lipseşte cu desăvîrşire. Î mbrăcăminte a.
pare mediocră, la fel echipamentul şi harnaşamentul.

Impresii de la o mare trecere în revistă la Bucureşti
Am asistat la o mare trecere în revistă a trupelor făcută de rege la Bucureşti, în ono<:
rea arhiducelui Rudolf, prinţ moştenitor al Austriei. O lege specială l-a autorizat pe su•Jeran
să alăture în acest scop, timp de 15 zile, trupelor Corpului 2 de armată, 5 regimente de doro
banţi (din cele 8 care intră în componenţa corpului de armată) şi J regimente de călărn�i
(din i * ) . Aşadar am văzut cu acest prilej o concentrare extrem de mare de trupe teritoriab.
Trecerea în revistă a avut loc sub o ploaie biciuitoare , rece şi pătrunzătoare care el ura
de opt zile. Trupele care au trebuit să suporte un cantonament destul de prelungit la Co
troceni, lingă Bucureşti, aveau deci cea mai proastă înfăţişare . Î n plus, au fost luate măsuri.
foarte defectuoase pentru defilare, care a avut loc pe străzile Bucureştilor. Fanfarele erau
astfel aşezate încît trupele nu auzeau decît ecouri confuze răsfrînte de clădiri şi de abia puteau
ţine pasul . Î n aceste condiţii defilarea n-a putut fi , în ansamblu, decît foarte proastă. Totuşr
dorobanţii , deşi plini de noroi pînă la brîu, au avut o înfăţişare destul de militară şi aproape
mai bună decît aceea a infanteriei de linie. Roşiorii (un regiment) şi artileria (opt baterii) au
defilat foarte bine ; călăraşii (trei regimente) - într-un mod ridicol.
*

[Adnotare marginală:]„? " .
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Şcoli. Institutii. Material de război,
inferio�itatea acestuia
Î n timpul celor citeva zile petrecute la Bucureşti am vizitat citeva şcoli şi instituţii.
astfel ca să-mi pot face o părere sumară, este adevărat, dat totodată cit mai exactă, despre
organizarea militară a României. Şcolile mi-au făcut în general o impresie favorabilă. Căr
ţile alăturate acestui studiu oferă toate detaliile care ar fi de dorit asupra recrutării ofiţerilor,
situaţiei lor, programului şcolilor etc. Î n ceea ce priveşte recrutarea ofiţerilor aceasta este aproape
identică sistemului folosit în Franţa. Armata franceză a exercitat o mare influenţă asupra
armatei române, datorită similitudinilor de origine etnică şi a simpatiei fireşti ce previne din
aceasta • . Mulţi ofiţeri români au fost elevi în şcolile noastre militare şi programele şcolilor
militare din Bucureşti sînt aproape identice cu ale noastre. Ca material de război şi armament
propriu-zis România este tributară străinătăţii. Ea îşi fabrică puştile (sistem Peabody) în
Austria, la Werndl, şi îşi cumpără baterii de la Krupp. Material de cimp există ; cel de ase
diu şi de poziţie cuprinde o duzină de piese de calibru mare, slab aprovizionate cu muniţii.
Acum România fabrică, ea însăşi, cartuşele şi ar vrea să-şi facă singură furgoanele ; pînă
acum însă a cumpărat cite puţin de peste tot. Am vizitat Arsenalul care este foarte mediocru
din toate punctele de vedere. O ţară care cheltuieşte 30 de milioane pe an pentru bugetul
său militar şi care întreţine cu această sumă relativ mică o armată destul de mare nu poate
avea, se înţelege, un material de război prea complet. Ceea ce reproşez eu materialului cu care
este înzestrată armata română este mai puţin insuficienţa acestuia, cit mai ales, lipsa unui
sistem unitar de dotare . Am observat citeva trăsuri nenorocite , de toate tipurile posibile,
şi în rezumat ia Arsenalul din Bucureşti, singurul din regat, nu există <lecit o adunătură
foarte sărăcăci<;asă care dealtfel nu are alt merit <lecit acela al ciudăţeniei.

Cauze ule deficienţelor din armata română
Această stare de lucruri este mărturia nu numai a lipsei totale de bani, ci şi a derutei
din sinul conducerii superioare a armatei. Acestă dezordine evidentă, împreună cu incapaci
tatea ofiţerilor superiori , este desigur una din principalele cauze ale deficienţelor din armata
română. Ofiţerii se plîng amarnic şi unanim de a avea în frunte un ministru civil - domnul
Brătianu, care la funcţia sa mai adaugă şi pe acelea de preşedinte al Consiliului şi de minis
tru al afacerilor străine. Nu încape îndoială că armata română, în procesul de transformare
atît de însemnat prin care trece astăzi, ar trebui să aibă în fruntea sa un general, care să-i
consacre cu consecvenţă, timp de ciţiva ani, toată energia şi talentul său. Regele pare să facă
mult pentru armată ; dar acti-Jitatea sa este mai degrabă una de comandament <lecit de orga
nizare. Necesitatea de a remedia această stare de lucruri, în acelaşi timp nevoia de a cc ncentra
serviciile de stat major şi chiar de a le crea, au dus la finele anului 1882 la constituirea Sta
tului major general, în fruntea căruia se află în prezent generalul Fălcoianu. Pînă acum acest
Stat major general n-a făcut altceva <lecit să se instaleze ; dar el cuprinde elemente inteligente
şi se poate crede că va aduce mari servicii. Perspectiva îi este deschisă. El va trebui să mo
difice toate aceste conditii de recrutare si
' de chemare sub arme a oamenilor din armata terito
rială, care aşa cum am � xplicat mai sus , lasă cu totul de dorit ; să reglementeze toate proble
mele de mobilizare şi de transport care pînă acum au fost doar în faza de studiu şi înc:t destul
de superficial. Î ncă nu a fost făcut un plan de mobilizare. Unul din ofiţerii Statului major
general român mi-a spus că ar fi nevoie de circa 15 zile ca armata română să fie complet
gata. Acest termen ar putea părea destul de lung date fiind condiţiile neprielnice în care se
află Rcm ânia faţă de cele două puteri vecine ei şi, în plus, este neîndoielnic faptul că defec
tele sistemului de recrutare ar provoca surprize foarte supărătoare la constituirea armatei de
campanie.
Generalul Fălcoianu, şeful Statului major general este, se zice, şi pare foarte inteligent ;
însă îi lipseşte oarecare prestigiu şi autoritate ; el este tot atît de civil ca şi militar. Fost
ele·J al Şcolii centrale franceze, inginer, director al căilor ferate, el şi-a consacrat o mare
parte din viaţa sa şi din timpul său altor lucruri decît meseriei armelor.
Adevărul este că România duce lipsa unor oameni, n-aş zice chiar superiori, dar măcar
capabili să ocupe funcţii militare mari. Ofiţerii români sînt primii care o recunosc. Cînd s-a
• [Adnotare marginală :] „şi misiunea Lamy pe care căpitanul Blanche pare să o ignore';.
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dorit crearea unei armate adevărate a trebuit să se pună capăt cu hotărîre privilegiilor enorme
din timpul vechiului regim şi să se facă avansările după o anumită ierarhie. Corpul de ofi
ţeri, aşa cum am arătat mai sus , fiind altădată rău recrutat, a făcut ca hazardul lucrurilor şi
războiul să ridice la grade superioare şi, în consecinţă, la funcţiile cele mai înalte oameni de
care astăzi se miră toată lumea că-i văd acolo. Vnul din generalii pe care războiul din 1878
i-a pus cel mai mult în evidenţă este acela care comandă Corpul 2 armată de la Bucureşti,
generalul Cernat, care comanda divizia română la Plevna. El are una dintre reputaţiile de
nulitate cele mai bine stabilite din cite există ; şi aceasta pare j ustificată. Armatei române tre
buie să i se mai acorde un răgaz de ciţiva ani pentru a permite tinerei generaţii să avanseze .
Ea a şi început să se ridice prin inteligenţă şi muncă la gradele de locotenent-colonel şi de
colonel. Se pare că în sinul ei se vor găsi oameni la înălţimea funcţiilor ce le sînt încredin
ţate.

Flotila
l:n element de care nu am vorbit încă şi care, deşi slab, merită totuşi măcar să fie
menţionat în cadrul forţelor armate ale României, este flotila. Ea se compune din 9 nave
de tonaj diferit : 2 torpiloare şi 7 şalupe cu aburi, pentru seniciul de poliţie pe Dunăre. Xa
vele au în general un tonaj foarte mic. Cel mai mare, „Ştefan cel Mare", este un iaht de 57 m
lungime, înarmat doar cu 4 tunuri de 8 cm. Cel mai mare calibru care figurează în marina
română este de 9 cm. Ceea ce este demn de luat în seamă în această marină sînt două tor
piloare construite la „Iarrow", în Anglia, şi care ating 15 noduri. Fiecare a costat cite 75 OOO
lei. Cele 7 şalupe cu aburi sînt socotite tot, de asemenea, torpiloare. Ele sînt înarmate fiecare
cu o mitralieră Nordenfeldt. Aşa mică cum este, această marină inspiră îngrijorare Austriei, care
caută să-şi mărească flota de pe Dunăre. Marinarii români mi-au părut foarte îngrijiţi. l\Iulţi
ofiţeri de marină vin de la şcoala noastră din Brest.
I ndependent de chestiunile militare de ordin general care preocupă armata română,
ca toate celelalte armate dealtfel, două sînt problemele care par să agite în mod deosebit
şi să despartă mult spiritele în România. Sub acest titlu cred că trebuie să le semnalez :
problema Dobrogei şi aceea a fortificaţiilor Bucureştilor.

Dobrogea
Avînd în vedere că prima este o chestiune de politică despre ea n-am să spun prea
multe lucruri. La Congresul de la Berlin , în şedinţa din 28 iunie, prinţul Gorccako·,r a enume
rat avantajele create României, după cum urmează : „ Recunoaşterea independenţei ei, distru
gerea fortăreţelor care-i ameninţă securitatea, stipularea în favoarea ei a unor eventuale
anexiuni care să-i asigure Delta Dunării, teritoriul Dobrogei şi un port comercial hun la Marea
�eagră". Toate aceste foloase, reale dealtfel, fuseseră aproape contrabalansate de obligaţiile
acestei noi posesiuni [ „ . ] . Românii au acceptat cu curaj obligaţiile şi, de pe acum au făcut
multe pentru noua lor posesiune, atît din punctul de vedere al colonizării cit şi al asanării.
Portul Constanţa creşte ca importanţă pe zi ce trece şi fără îndoială, într-un viitor mai mult
sau mai puţin depărtat, va deveni un port destul de frec-,rentat [ „ . ] .

Fortificaţiile Bucureştilor
Î mpreună cu problema Dobrogei , de care nu m-am ocupat decît în treacăt, cea a forti
ficaţiilor Bucureştilor este una care preocupă cel mai mult armata română şi s-ar putea spune
întreaga naţiune - prinsă şi dezbinată de certurile de partid. Xu s-a uitat că anul trecut
guvernul rom ân a chemat la Bucureşti pe generalul Brialmont pentru a-i solicita oficial o
consultaţie în această privinţă. Prezenţa generalului belgian în România a dat loc unor nume
roase incidente şi la recriminări amare din partea Austro-l'ngariei şi, în cele din urmă, în Belgia
generalul Brialmont a fost scos clin activitate. De atunci, domnul Brătianu - ministru de
război şi preşedinte al Consiliului - pare să fi abandonat chestiunea, şi acesta nu este cel
mai mic reproş pe care i-l fac adversarii săi. Fără a intra în detalii, se pot spune următoarele
despre această chestiune : nu există ţară care din punctul de ·redere al apărării teritoriului
său să se afle într-o situaţie mai proastă decît Rominia. -
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Adîncimea redusă a României nu permite armatei sale nici o manevră. Dar dacă si
tuaţia României este una din cele mai proaste din cite pot fi , nu e nici o altă naţiune care
să aibă de urmat o politică externă aşa de limpede. Î n cazul unui război între Austro-Ungaria
şi Rusia, dacă România are contra ei una dintre aceste puteri, poate fi sigură că o va avea
pe cealaltă de partea ei •. Atît una cit şi cealaltă dintre aceste mari puteri sînt interesate
s-o aibă ca aliată, mai întîi pentru că o armată de 100 OOO de oameni nu este niciodată de
dispreţuit şi, în plus, pentru că România poate ameninţa în puncte foarte delicate una sau
alta din cele două frontiere, rusă şi austriacă, care în aceste puncte vor fi prea puţin sau deloc
apărate. Singura politică înţeleaptă a României este, aşadar, de a se abţine în principiu de la
orice atitudine pentru a se putea alinia, în mod folositor la sfîrşitul răfuielii , de partea celui
mai puternic. Nu aceasta a fost însă politica pe care au urmat-o românii în ultimul timp, pentru
că ei par a se apropia de Austria şi au cerut chiar intrarea lor în marea alianţă austro-germană.
Regele stăruie mult în această idee, se poate spune chiar în mod exagerat, şi s-a comentat
foarte mult atenţia pe care a arătat-o la Bucureşti faţă de arhiducele Rudolf, prinţ imperial
al Austriei , atenţie pe care a împins-o pînă la a defila prin faţa acestuia la paradă. Totuşi,
politica României este , după cum am mai spus , atît de fixată, incit pare imposibil ca aceste
aparenţe să nu fie mai degrabă amăgitoare decit reale şi la Bucureşti am avut confirmarea
acestei impresii din surse foarte diverse.
Î n aceaste condiţii, dacă este vreo capitală în care fortificaţiile se impun ca o necesitate
absolută aceasta este Bucureşti. Este un oraş mare , unde�guvernul a efectuat concentrări masive
din toate punctele de vedere, şi cind România va fi lovită aici, va fi lovită în inimă. Dacă
în cazul unui război , cu unul dintre puternicii săi vecini, România nu va fi aj utată, atunci ar fi
cu totul inutil de a cheltui atîţia bani doar pentru a amina un sfîrşit ine,1itabil. Ar fi chiar
mai dăunător căci , din păcate , fortificaţiile, oferind trupelor în campanie irezistibila tentaţie
de a se refugia în interiorul lor, datorită acestui fapt, armata română va fi nimicită şi mai de
vreme. Dar cum România nu va face război singură şi cum ea este cu totul sigură de a avea
un aliat puternic, oricare ar fi acesta, toate îi impun să-şi creeze un loc sigur în care să poată
adăposti, timp de cîteva săptămîni, guvernul, bogăţiile sale şi chiar, trebuie s-o spunem, în
treaga sa armată sau o parte din aceasta. Aceste motive au fost invocate de generalul Brial
mont în Belgia pentru a fortifica Anversul. Mi s-a părut că gruparea ofiţerilor inteligenţi
de la Marele stat major român a fost foarte convinsă de aceste idei. Cea mai mare dificultate o
constituie problema banilor.
Construirea unor fortificaţii în j urul unui oraş aşa de întins ca Bucureştii va fi , în mod
inevitabil, foarte costisitoare. După cum mi s-a părut Marele stat major român n-a fost mulţumit
<lecit de raţionamentul consultaţiei generalului Brialmont. Generalul a fost întrebat în ce fel,
în cazul special al Bucureştilor, s-ar putea construi în j urul acestui oraş o fortificaţie , ofednd
bineînţeles cea mai mare securitate posibilă, dar mai ales în cele mai avantajoase condiţii
pecuniare. Generalul a adus cu sine planul ideal al u nui oraş fortificat, pe care geniştii români
1-ar fi putut prelua, pînă la un anumit punct , din tratatele de specialitate, şi n-a rezolvat
nici una din problemele speciale pe care le comportă construirea unor fortificaţii - la preţ
·con·1enabil - în j urul capitalei. Problema, deşi foarte la ordinea zilei , este lăsată la o rarte de
guvern şi nu voi mai insista mult aici asupra ei. Este sigur faptul că pentru apărarea Bucu
reştilor se vor putea folosi mlaştinile aproape de netrecut care înconjoară oraşul ; pcate că
se vor putea înlocui u nele forturi prin lucrări semipermanente etc. dar, în orice caz, se pare
că cheltuielile pentru o fortificaţie atît de extinsă n-ar putea să se soldeze cu mai puţin de
80 de milioane, şi pentru un stat al cărui buget militar anual este de circa 30 de milicane, se
înţelege că o asemenea cifră, dată de persoane competente, lasă de gîndit, oricare ar fi de
altfel necesitatea de a face ceva în această direcţie.
Anexez acestei lucrări colecţia completă, în 2 volume , a legilor şi regulamentelor mili
tare în vigoare actualmente în România. Această colecţie mi-a fost dată de un ofiţer al
Marelui stat major rom ân. Î n aceste volume se găsesc toate detaliile posibile referitoare la organizarea militară a acestei ţări.
Aş fi putut să stărui asupra citorva dintre p unctele tratate aici ; dar, independent de
faptul că cele mai interesante dintre acestea au fost deja studiate cu multă competenţă î n
„ Revue militaire d e l'etranger" , eu a m vrut s ă m ă mărginesc doar l a impresii personale culese
n timpul călătoriei pe care am făcut-o. Harta alăturată, care de asemenea mi-a fost oferită,
·
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indică în mod foarte clar şi precis diviziunile teritoriale ale regatului. Sper că ea va fi utilă
Statului nostru major general.
La Bucureşti am cumpărat citeva fotografii cu soldaţi români, ce se pot găsi de ase
meni alăturat. Ele oferă o imagine foarte exactă a u niformelor reglementare actualmente î n
România.
Nu vreau să termin acest studiu fără a menţiona cu recunoştinţă amabila primire de care
m-am bucurat la Bucureşti din partea ofiţerilor români.
Cu toate că, în mod cert, influenţa noastră în această ţară a scăzut din cauza războiu
lui din 1870 - 187 1 şi datorită prezenţei pe tron a unui principe german, ea nu rămîne mai pu
ţin intensă şi mi-a făcut plăcere să o constat.
Căpitan BLANCHE,
ataşat militar adjunct
Viena, iulie 1884
[ Rezoluţie :]

Văzut.
Locotenent-colonel, ataşat militar la Viena,
DE SALLES

169
Consulat de France a K ustendje

Kustendje, le 30 aout

1884

Monsieur le Ministre,
La loi de 1 880 sur le recrutement de l'armee territoriale dans la Do
broudja 1 vient de recevoir son application a partir du 1 3 j uillet dernier, en
depit des promesses faites par le gouvemement roumain aux differentes de
putations, que Ies habitants de ce district lui avaient envoyees [„.].
J 'ai visite le camp, situe a quelques kilometres de Kustendje, et qui
m ' a paru fort bien amenage. Il est forme pour ce district, de 4 60 hommes
d'infanterie et 60 hommes de cavalerie. Il se compose de 27 Allemands,
2 J uifs, 54 musulmans, dont 1 2 Turcs ; Ies autres, Roumains, Bulgares et
Grecs. On a construit une mosquee et une chapelle chretienne. Les musul
mans sont en general intelligents mais mous_
Tout ces soldats sont bien traites, et suivant leurs coutumes. 11 y a une
cuisine speciale pour Ies Tartares, une pour Ies Allemands, une autre pour
Ies Roumains, Ies Bulgares et Ies Grecs.
La duree des manoeuvres est de deux mois, a partir du 1 3 juillet
j usqu'au 1 2 septembre, le reste de l'annee, Ies soldats de l'armee territoriale
se reunissent chaque dimanche, c'est-a-dire, une fois par semaine.

1

Lege pentru organizarea Dobrogei („Monitorul oficial'· , nr. 57 din 9/2 1 martie 1880,

p. 1 58 l - l 584) .
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Veuillez agreer les assurances du profond respect, avec lequel j 'ai
l'honneur d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le tres humble
et tres obeissant serviteur.
Le vice-consul de France,
baron de STROLTZ
Son Excellence,
Monsieur J ules Ferry, president du Conseil, ministre des Affaires etrangeres, a Paris. Direction
politique.
Arhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa , reia 64, 1·01. 2, f.
103 - 106 (Ministere des Affaires itrangerts - Paris, Archfrcs a i
plomatiques, C.P.C. Roumanie-Galatz, Kustrndji, }assy, < ci. 2,
/. 103 - 106 ).

Constanţa, JO august

Consulatul Franţei la Constanţa

188-i

Domnule ministru,
Legea din 1880, privind recrutarea în armata teritorială în Dobrogea, a fost aplicată
începînd cu 13 iulie trecut, în ciuda promisiunilor făcute de guvernul român diferitelor dele
gaţii trimise de locuitorii j udeţului [ . . . ) .
A m vizitat tabăr!!- situată l a cîţiva kilometri d e Constanţa şi mi s-a părut că este
foarte bine amenajată. In acest j udeţ ea este formată din 460 de infanterişti şi 60 de ca·Fa
lerişti. Se compune din 27 germani , 2 evrei, 54 musulmani , din care 12 turci ; ceilalţi
sînt români, bulgari �i greci. Au fost construite o moschee şi o capelă creştină. Musulmanii sint
în general inteligenţi , dar molatici.
Toţi aceşti soldaţi sint trataţi bine şi conform obiceiurilor lor. Există o bucătărie
specială pentru tătari, una pentru germani, alta pentru rom âni, bulgari şi greci.
Durata manevrelor este de două luni, începînd cu 13 iulie şi pînă la 12 septembrie ; în
restul anului, soldaţii armatei teritoriale se adună în fiecare duminică, adică o dată pe săp
tămînă.
Primiţi, domnule ministru, asigurarea profundului respect cu care am onoarea de a fi,
al excelenţei voastre, prea umil şi prea supus servitor.
,-iceconsulul Franţei,
baron de STROLTZ
Excelenţei sale ,
domnului J ules Ferry, preşedintele Consiliului, ministru al afacerilor străine, la Paris. Direqia
politică.

170
Circulară nr. 3 859
din 4 septembrie 1884
Î n voinţa de a pune capăt deselor scandaluri şi neregularităţi comise
de către gradele inferioare în oraş, avînd în vedere că şi domnii şefi de
corpuri şi serviciuri poartă acelaşi interes a stîrpi răul, am decis a lua mă
surile următoare :
1 . a nu se mai învoi gradele inferioare în oraş decît pînă la orele 9
seara, şi aceştia avînd bilete din partea domnilor comandanţi de companii,
264
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

baterie şi escadron, vizate de comenduire şi în ţinută regulamentară duminicile
în mare ţinută ;
2. gradele inferioare se pot învoi la teatre ; în acest caz vor avea bi
lete în care să se prevadă că merg la teatru, de asemenea vizat de comen
duire, precum şi cei care au familie şi vor a petrece noaptea în oraş la familie ;
nu se vor învoi decît numai cei cu bună conduită îndeplinind cerinţele so
ciale ;
3. toate aceste grade inferioare care vor obţine permis în timpul nopţii
se vor afla la comenduire la ora 7 şi j umătate pentru a li se viza bile
tul de unul din adjutantul Pieţei ;
4 . gagiştii muzicanţi, maiştrii, armurierii, elevii de administraţie, pre
cum şi gradele inferioare scriitori pe la diferite serviciuri, unde nu sunt
cazarmaţi şi sunt învoiţi de şefii lor a dormi în familie, vor avea bilete de
permisie permanente pînă la orele 9 şi j umătate seara a circula în oraş ;
aceste bilete se vor face pe o lună, aprobate de domnii şefi de corpuri şi
serviciuri şi vizate de Comenduirea pieţei ;
S . subchirurgii şi subfarmaciştii, subveterinarii şi cazarmarii, de ase
menea, nu sunt scutiţi de aceste bilete ;
6. la teatru şi spectacole gradele inferioare vor ocupa locul la cele
din urmă trei bănci ; cu familie pot sta în loj e ;
7. oamenii ce merg în Piaţă de corvoadă sau în alt serviciu comandat
vor fi sub comanda unui sergent ; aceşti oameni vor fi în ţinută de corvoadă,
iar şeful de ordine şi sergentul în ţinută de serviciu ; şi sub nici un cuvînt
nu se permite a se detaşa oameni din acea corvoadă pentru a circula pe
stradă izolaţi în asemenea ţinută de corvoadă ;
8 . se face pentru orice abatere de la această circulară responsabil direct
domnul căpitan de săptămînă sau ofiţerul de serviciu, din corpul sau servi
ciul din care face parte soldatul abătut de la această instrucţiune, precum
şi comandantul companiei, al escadronului sau al bateriei din care face parte ;
9. domnii şefi de corpuri şi serviciuri cu onoare sunt rugaţi ca să
binevoiască a da cuvenitele dumnealor ordine în această privinţă domnilor
căpitani de săptămînă şi a observa totodată ca oamenii cînd ies în oraş
să fie bine îmbrăcaţi, ţinuta regulamentară şi să dea salutul reglementar
superiorilor lui, căci orice abatere va privi direct pe comandantul companiei
şi căpitanul de săptămînă.
Domnii şefi de corpuri şi serviciuri cu onoare sunt rugaţi a da ordinele
cele mai severe, căci oricare ofiţer s-ar găsi contravenind de la acest ordin
vor fi aspru pedepsiţi, aducînd la cunoştinţă că j andarmii, atît călări, cît şi
pedeştri, au ordine a aresta orice grad inferior l-ar găsi în neregulă şi
abătut de la acest ordin.
Pentru comandantul Pieţei,
Colonel I. ALGIU
Bibilioteca Muzeului militar central, fond Diverse III
f. 33. Copie.
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171
Bucarest,

Legation imperiale de Turquie
Xo. 3 662
238

le 6 septembre 188-l

=

Excellence,
Par l'article 67 de la loi du 7 mars 1 880 sur l'organisation de la
Dobroudj a 1 le gouvernement roumain avait decide que pendant dix ans,
a partir de la promulgation de cette loi, Ies habitants de la nouvelle province
transdanubienne ne seraient pas astreints au service militaire dans l'armee
de ligne mais qu'ils formeraient un corps d'armee territoriale seulement, des
tine au service interieur de cette province et ne devant etre employe hors
de la Dobroudj a qu'en temps de guerre. Depuis quatre ans cette disposition
de la loi n'a pas ete mise en application, bien que chaque annee les auto
rites locales aient procede regulierement a dresser les listes de recrutement
dans toutes Ies parties de la Dobroudj a, comme si l'on etait a la veille
d'appeler les conscrits sous les drapeaux. Au commencement le gouvernement
expliquait son hesitation par le desir de regler d'abord la question
des proprietes rurales et de ne mettre le service militaire en execution que
lorsque les terres anciennement myric seraient attribuees d'une maniere
definitive aux habitants des villages. En effet, l'ajournement du service mili
taire en vue de fixer prealablement les habitants dans leurs foyers et de les
accoutumer au nouveau regime auquel le congres de Berlin les a wumis au
rait ete une mesure des plus sages, si plutot il etait diete par cette conside
ration d'ordre politique, que s'il n'etait le rernltat de simples negligences.
La question des terres a ete soi-disant reglee au point de vue du gouvernement,
en mars 1 882, mais, ce n'etait qu'au mois de j uillet de cette annee
seulement qu'une partie des conscrits a ete appelee sous Ies armes. D 'ail
leurs le pretexte donne paraissait d'autant moins j ustifie, que la crainte
de voir les musulmans encore non retablis dans leurs terres, suivre la voie
de l'emigration pour ne pas servir dans l'armee, se realisait amplement, par
suite de cette mesure peu adroite, de faire dresser les listes de recrutement
durant Ies trois dernieres annees pendant lesquelles on ne songeait pas
a enregimenter l'armee territoriale 2• Cette operation annuelle a servi pour
ainsi dire d'epouvantail a la population musulmane qui, sans meme se rendre
compte du genre de service auquel elle devait etre rnumise, se mettait a
emigrer en masse a chaque periode du confectionnement des listes. Dt s la
premiere annee le gouvernement aurait du s'apen;:e\·oir du mauvais effet
produit par cette operation et renoncer comequemment recommencer l'annee
suivante et peut-etre meme a la mise en execution pour quelque temps encore
des dispositions de la loi concernant le service militaire. Cependant le gou
vernement ne s'est wucie ni de la necesite pour lui de rnspendre la force
bruyante et menac;ante dont ses fonctionnaires procedaient a dresser les listes
1 yezi „ .U onilorul oficial ," nr. 57 din 9/2 1 martie 1880, p. I 58 1 - I 584.
2 I n fapt nu acesta era realitatea. Pentru lipsa de temei a acestor afirmaţii ·rezi dccu
mentul nr. 234.
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ni d'autres mesures efficaces en vue d'empecher l'emigration qu'il parais
sait lui meme desireux de voir s'arreter. Les consequences de la mise en
application de la loi sur les proprietes rurales n' ont pas ete moins facheuses
comme ayant pousse la population a emigrer ainsi que j 'en ai informe le
ministere imperial dans d'autres circonstances. Le service militaire ne devait
etre impose selon le gouvernement qu'apres la fixation de la propriete rurale
de chacun ; pourtant c'est dans le courant de cette annee qu'il a ete commence
en realite un parcellement des terres et le service militaire est mis aussi en
application simultanement.
Le corps d'armee territoriale de la Dobroudja doit compter approxi
mativement 3 OOO hommes en infaterie et en cavalerie. La loi susmentionnee
prescrit que Ies habitants ne pourront etre employes en temps normal de
service qu'une semaine par mois, mais ayant ete j uge qu'il sera trop difficile
aux habitants de se reunir chaque mois pour ne rester ensuite chez eux que
trois semaines, cette disposition a ete modifiee de maniere a tenir ceux-ci
un mois entier sur quatre sous les drapeaux. Toutefois pour cette premiere
annee ils y resteront deux mois afin de se faire aux exercices militaires et
ils seront licencies ensuite pour n'etre rappeles que l'annee prochaine.
Ces troupes ont ete concentrees a Kustendj e et a Babadagh, loin
d 'atteindre le nombre que les listes de recrutement ont fixe a 3 OOO hommes,
400 a peine ont repondu a l'appel sous les drapeux et dans le dernier nom
bre on compte a peu pres 80 musulmans, tant des anciens habitants de la
Dobroudj a que des Tartares de la Crimee, installes autrefois dans cette pro
vince et naguere encore exempts du service dans l'armee imperiale.
Dans mon dernier passage a Kustendje le general Barozzi, comman
dant la division de la Dobroudj a, m'a accompagne pour visiter le campe
ment des troupes. Les musulmans ainsi que la loi l'avait prescrit forment
une compagnie �eparee, ils sont coiffe de fez et ils font cuisine a part. Un
imam designe par le moufti de Kustendj e leur est attache pour les prieres
qu'ils font regulierement sans etre genes. Ils sont contents du bon traite
ment et des soins speciaux dont ils sont objet de la part de leurs officiers
et ils inspirent a ceux-ci plus de confiance et plus d'egards que leurs cama
rades appartenant aux autres religions.
La solde de ces troupes, comme aussi toute l'armee territoriale de la
Roumanie, est de 7 centimes par j our et par homme pour la duree du service
sous les drapeaux. De plus on donne a chacun des soldats 58 centimes par
j our pour nourriture qu'ils preparent eux memes, mais il sont tenus a econo
miser une partie de cette maigre allocation pour avoir quelque argent a leur
rentree dans leurs foyers.
Veuillez agreer, Excellence, les nouvelles assurances de ma tres haute
consideration.
SULEIMAN
San Excellence,

Assim

Pacha, ministre des Affaires etrangeres de sa maj este imperiale le sultan etc. etc. etc .
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Turcia , rola 24 c. 4 1 5 4 1 7 (Dişişleri Bakanligi Arşivi, Hazine-i evrak siyasî Istan
bul, S. S. Roumanie, C. 243, Situation politique, 1882 - 1889 )
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Bucureşti, 6 septembrie 188'1

Legaţia imperială a Turciei
No. 3 662 = 238

Excelenţă,
Prin articolul 67 al legii din 7 martie 1880 privind organizarea Dobrogei, guvernul român
a hotărît ca, timp de zece ani de la promulgarea acestei legi, locuitorii noii provincii de dincolo
de Dunăre să nu fie supuşi serviciului militar în armata permanentă şi ca ei să constituie
doar un corp de armată teritorială, menit să servească în interiorul acestei provincii şi urmînd
să fie folosit în afara Dobrogei numai în timp de război. Timp de patru ani această dispo
ziţie din lege n-a fost pusă în aplicare, cu toate că în fiecare an autorităţile locale au procedat
în mod regulat la întocmirea listelor de recrutare în toate părţile Dobrogei , ca şi cînd ar fi
fost vorba de ajunul chemării sub arme a conscrişilor. La început guvernul explica zăbava sa
prin dorinţa de a pune ordine mai întîi în problema proprietăţilor rurale şi de a nu pune in
aplicare serviciul militar decît atunci cînd pămîntul ce mai înainte fusese myric va fi atribuit
în mod definitiv locuitorilor satelor. Î ntr-adevăr, amînarea serviciului militar în vederea stator
nicirii în prealabil a locuitorilor la gospodăriile lor şi înainte de a-i obişnui cu noul regim , care
le-a fost impus de Congresul de la Berlin , ar fi fost una dintre măsurile cele mai înţelepte în
cazul în care ar fi dictată mai cur! nd de această consideraţie de ordin politic şi n-ar constitui
rezultatul unor simple neglijenţe. In martie 1882 din punctul de vedere al guvernului problema
pămîntului a fost , ca să spunem aşa, reglementată, dar abia în luna iulie a acestui an o
parte din conscrişi au fost chemaţi sub arme. Dealtfel pretextul invocat părea să fie cu atit
mai puţin justificat, cu cît teama de a-i vedea pe musulmani - care încă nu s-au stabilit
pe pămînturile lor - pornind pe calea emigrării, pentru a nu servi în armată, se manifesta
plenar ca urmare a acestei măsuri prea puţin abile de a întocmi listele de recrutare în ultimii
trei ani, cind de fapt nu se punea problema înregimentării lor în armata teritorială. Această
operaţie anuală a servit, ca să spunem aşa, drept sperietoare pentru populaţia musulmană care,
fără să-şi dea seama măcar de felul serviciului pe care trebuia să-l facă, începea să emigreze
în masă în fiecare perioadă în care se întocmeau listele. Î ncă din primul an guvernul ar fi
trebuit să-şi dea seama de efectul nefast produs de această operaţie şi să renunţe la relua
rea ei în mod consecvent, în anul următor, şi poate chiar la punerea în aplicare pentru
cîtva timp încă a dispoziţiilor legii privind serviciul militar. Cu toate acestea, guvernul nu s-a
gîndit nici la necesitatea de a suprima zelul zgomotos şi ameninţător cu care funcţionarii săi
procedau la întocmirea listelor şi nici la alte măsuri eficiente menite să împiedice emigrarea,
pe care el însuşi părea să dorească să o vadă că încetează . Consecinţele punerii în aplicarea
a legii privitoare la proprietăţile rurale n-au fost mai puţin supărătoare întrucît, aşa cum
am mai informat ministerul imperial în alte împrejurări, ele au determinat populaţia să emi
greze. Potrivit [afirmaţiei - n.n.] guvernului, serviciul militar nu trebuia să fie impus <lecit
după stabilirea proprietăţii rurale a fiecăruia ; cu toate acestea, în realitate, el a început să.
parceleze pămîntul în cursul acestui an, şi în mod simultan este pus în aplicare şi serviciul militar.
Corpul de armată teritorială din Dobrogea trebuie să aibă aproximativ 3 OOO oameni,
infanterie şi cavalerie. Legea amintită mai sus precizează că pe timp de serviciu obişnuit,
locuitorii nu vor putea fi folosiţi decît o săptămînă pe lună, dar luindu-se în consideraţie
faptul că locuitorilor le va fi anevoios să se adune în fiecare lună, rămînînd apoi la casele lor
numai trei săptămîni , această dispoziţie a fost modificată în sensul de a-i ţine sub arme o
lună întreagă din patru. Totuşi, în acest prim an, ei vor rămîne două luni pentru a se obişnui
cu exerciţiile militare şi după aceea vor fi eliberaţi , urmînd să fie rechemaţi abia în anul
următor.
Departe de a atinge numărul de 3 OOO de oameni stabilit de listele de recrutare , aces
te trupe au fost concentrate la Constanţa şi Babadag ; de-abia 400 au răspuns la chemarea
sub arme şi în acest număr sînt cuprinşi circa 80 de musulmani, atît vechi locuitori ai Dobro
gei, cit şi tătari din Crimeea instalaţi cîndva în această provincie şi, pînă nu de mult încă, scu
tiţi de_ serviciul militar în armata imperială.
In timpul ultimei mele treceri prin Constanţa, generalul Barozzi , comandantul diviziei
din Dobrogea, m-a însoţit la vizitarea campamentului trupelor. După cum fusese precizat
înlege , musulmaniiconstituie o companie separată, eipoartă fes şi au o bucătărie aparte. Pentru
rugăciunile pe care le fac cu regularitate, fără a fi împiedicaţi , ei au un imam numit de muftiul
din Constanţa. Ei sînt mulţumiţi de felul în care sînt trataţi şi de grija deosebită, al cărei
obiect sînt din partea ofiţerilor lor şi inspiră acestora din urmă mai multă încredere şi conside
raţie decît camarazii lor de al te religii.
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Solda acestor trupe, ca şi a tuturor trupelor teritoriale din România, este de 7 bari
de Gm pe zi, pentru durata serviciului sub arme. Î n plus se dau fiecărui soldat 58 de bani pe
zi pentru hrana pe care o pregătesc ei singuri , dar ei sînt obligaţi să economisească o parte
din această alocaţie redusă pentru a se întoarce cu ceva bani acasă.
Binevoiţi, excelenţă, să primiţi din nou asigurarea înaltei mele consideraţii.
Sl:LEIMAX
Excelenţei sale ,
Assim paşa, ministru al afacerilor străine al maiestăţii sale imperiale sultanul etc. etc . etc .

172
Sire,
î n anul 1 88 1 o comisiune a fost însărcinată a revedea programele
şcoalelor militare şi a propus diferite îmbunătăţiri a se introduce sistemului
de îm·ăţămînt atît al Şcoalei militare de infanterie şi cavalerie, cît şi acelora
de fii de militari.
Î n ceea ce priveşte Şcoala militară de infanterie şi cavalerie, comisiu
nea a opiniat că este un mare inconvenient bifurcaţiunea introdusă prin
înfiinţarea clasei preparatoare pentru artilerie şi geniu, deoarece prin aceea
o parte din elevi nu mai continua materiele militare de întîia importanţă
pentru dînşii, pe cînd restul de elevi erau privaţi de elementele cele mai pu
ternice pentru prosperarea lor.
Acea comisiune a emis atunci opiniunea ca în Şcoala militară de infan
terie şi cavalerie să se predea toate materiele necesare oricărui ofiţer, iar
pentru formare de ofiţeri speciali de artilerie şi geniu să se instituie o şcoală
specială care s-a şi înfiinţat atunci.
Avînd în vedere opiniunea emisă de comisiunea menţionată mai sus,
con"iderînd că este de întîia importanţă ca elevii din Şcoala militară de
infanterie şi cavalerie să urmeze toate cursurile necesare spre a forma buni
ofiţeri pentru aceste arme, pentru aceste motive, cu profund respect, am onoare
a supune maiestăţei voastre anexatul proiect de decret, pentru suprimarea
bifurcaţiunei ce se făcea, un an de studiu între elevii Şcoalei de infanterie
şi cavalerie, rămîind ca după terminarea studielor complete ale acestei
şcoli, elevii cari vor fi dovedit o aplicare şi aptitudine specială să treacă cu
gradul de sublocotenent în Şcoala de aplicaţiune de geniu şi artilerie, unde
vor fi pregătiţi şi instruiţi pentru aceste arme.
Dacă maiestatea voastră aprobă această propunere, rog plecat să bine
voiască a semna alăturatul proiect de decret 1 .
Sunt, c u cel mai profund respect, sire, a l maiestăţei voastre, prea plecat
ş1 prea supus servitor.
Ministru secretar de stat
la Departamentul de Rezbel,
Generalul ŞT . F.\ LCOIANU
Kr. 16 3 18

1884, septembrie, 12
„ Monitorul oficial", nr. 139 din 27 septembrie/9 octombrie 1884 ,
p. 3 138.

1 Vezi documentul nr. 175.
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1 73
Paris, le 18 septembre 1884

Monsieur,
En reponse a la lettre que rnonsieur Pherekyde rn'a fait l'honneur de
rn'ecrire, le 22 aout dernier, je rn'ernpresse de vous annoncer que le minis
tre de la Guerre a autorise rnonsieur Thomas Petresco, sergent dans l'arrnee
rournaine, a suivre, a titre etranger, les travaux de !'arsenal de Bourges.
J e vous serai oblige de vouloir bien transrnettre a l'interesse la piece
ci-jointe, qui constate cette decision et sur la presentation de laquelle le
general cornrnandant le 8-e Corps d'armee accordera a votre cornpatriote
toutes les facilites necessaires pour qu'il puisse profiter de la faveur qui lui
a ete accordee.
Recevez, Monsieur, Ies assurances de la consideration la plus distin
guee avec laquelle j 'ai l'honneur d'etre, votre tres hurnble et tres obeissant
serviteur.
Pour le president du Conseil, ministre des Affaires etrangeres , et par autorisation, le
conseiller d' Etat, directeur des affaires politiques.
BILLOT

A Monsieur Odobesco,

charge d'affaires de Roumanie a Paris.
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. fond Paris, Militare-diverse,
pachet nr. 524/ 1882 - 1884, nepaginat. Original.

Paris , 18 septembrie 1884

Domnule,
Ca răspuns la scrisoarea pe care domnul Pherekyde mi-a făcut onoarea să mi-o trimită
la 22 august trecut, mă grăbesc să vă anunţ că ministrul de război l-a autorizat pe domnul
Tom_a Petrescu, sergent în armata română, să urmărească lucrările de la arsenalul din Bourges,
cu titulatura de extern.
V-aş fi obligat dacă aţi binevoi să transmiteţi celui interesat actul alăturat, prin care
se constată această hotărîre şi la prezentarea căruia, generalul comandant al Corpului 8 de ar
mată •.ra acorda compatriotului dumneavoastră toate înlesnirile necesare pentru a putea profita
de favoarea ce i-a fost acordată.
Primiţi, domnule , asigurarea celei mai distinse consideraţii, cu care am onoare de a fi,
al dumneavoastră, prea umil şi prea supus servitor.
Pentru preşedintele Consiliului şi ministru al afacerilor străine şi prin autorizaţie, con
silier de stat, director al afacerilor politice.
BILLOT
Domnului Odobescu,
însărcinat cu afaceri al României la Paris.
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174
Bucureşti, 1884, septembrie, 19'

Statul major d e geniu
Serviciul general
:N"r. 2 6-42

Domnule ministru,
Am onorul a vă înainta, în alăturare, proiectele pentru cazanna de
artilerie din Brăila 1, corn pusă din :
u na schiţă de p.'an a tărîmului cedat de comună, cu aşezarea diferitelor clădiri �
un proiect de caiet de sarcine ;
un proiect de cazarmă propriu-zis, pentru statul major de regiment, plotonul afară
din rînduri, una baterie călăreaţă şi 3 baterii montate, în valoare de lei . . 290 000,00
un
un
un
un

proiect
proiect
proiect
proiect

de
de
de
de

bucătărie , cu restul de accesorii , în valoare
grajd pentru 1 baterie călăreaţă . . . . . . . .
manejiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
remiză, de 4 baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de . . .
.......
.......
.......

Total

....
....
....
....

.
.
.
.

...
...
...
...

.
.
.
.

56 000,00
55 000,00
62 000,00
50 000,0(}
5 13 000,00

Ca cheltuieli va trebui să mai prevedem :
trei grajduri de baterii montate a 42 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 500,0<>
una infirmerie de cai (proiectele în studiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000,oO
9 000.00
două private (proiectele în studiu) a 4 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mobilier şi distribuţiune apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 500,00
şosele şi împrejmuiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000.00De prevăzut pentru această cazarmă în total lei

1 10 000,0()

Dacă această lucrare va fi a se da în întrepriză, rog ca diferitele
proiecte să fie mai dinainte examinate de către domnul inspector general
al artileriei, încît orice modificări să se facă din vreme.
Şeful statului major de geniu ,
Colonel GHEORGHIU
Domniei sale,
domnului ministru de rezbel, Direcţia a4-a, loco.
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Răz/:;oi, Direcţia ge
niu, dosar nr. 19/1884, f. 2 1 . Original.

1 75
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş1 voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
1 Proiectele nu au fost găsite în arhivă.
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Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
<le Rezbel nr. 1 6 3 1 8 1,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Bifurcaţiunea existentă în Şcoala de infanterie şi cavalerie, după
primul an de studiu, pentru artilerie şi geniu se suprimă. Î n Şcoala militară
<le infanterie şi cavalerie se vor preda toate cursurile necesare spre a forma
buni ofiţeri pentru aceste arme.
Pentru formarea ofiţerilor de artilerie şi geniu cursurile necesare se vor
preda în şcoala destinată a-i pregăti şi instrui pentru aceste arme.
Art. 2 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea decretului de fată.
'
Dat în Bucureşti, la 22 septembrie 1 884.
CAROL

Nr.

Ministru secretar de stat,
la Departamentul de Rezbel,
General ŞT. FĂLCOIAXC

2 509
„Monitorul oficial" , nr. 139 din 27 septemtrie/9 octomtrie
p. 3 138.

1 8S4,

1 76
Ordin de zi general
Nr. 1
Formaţia brigadelor pentru instrucţii şi ma11evrc
Ordinul ministerial nr. 1 3 968 din 1 1 august 1 884 determină în mod
precis efectivele ce se vor chema sub arme pentru corpurile de trupă din
acest comandament, epocele concentrărei şi durata ei.
Î n virtutea acestui ordin am stabilit formaţia brigadelor mobilizate de
<lomnii comandanţi ai diviziilor după care se vor determina tabelele model
A , B şi C ataşate la ordinul de faţă, în limitele personalului de care dis
punem pentru compunerea diferitelor serviciuri cari se vor trimite şi cor
pului d-armată.
Perioadele de instrucţie
Conform prescripţiunilor sus-citatului ordin, concentrarea companiilor
de dorobanţi şi escadroanelor de călăraşi, precum şi instrucţiile în concen
trările acestui an se împart în patru perioade :
1 period. De la 20 septembre pînă la 27 septembre exclusiv, com
paniile de dorobanţi se vor concentra la statul major al regimentelor, cel
1 Vezi documentul nr. 172.
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m ult în trei zile, astfel ca regimentele să porneasca m ziua de 24 la locul
de stinat pentru tăbăruire şi manevre ; cu deosebire însă, companiile cari se
a flă în direcţia locului de manevre vor adăsta sosirea regimentului spre a se
întruni în timpul marşiului. Regimentele în ziua de 27 septembre se vor
afla pe locul de tăbăruire destinat de către domnii comandanţi ai diviziilor
pentru întrunirea brigadelor de infanterie. Regimentele vor face aceste mar
şuri de concentrare în vederea unei idei tactice şi în faţa inamicului, trecînd
din ordinea de marş în ordinea de luptă şi viceversa, presupuse iarăşi în
faţa inamicului sau în urmărirea lui, aplicîndu-se toate măsurile de siguranţă
şi surveghere prescrise în :;:erviciul de campanie.
Trupele de cavalerie de la 20 la 23 septembre se vor echipa complet
escadroanele şi se vor întruni în ziua de 23 septembre la statul maj or
al regimentului.
2-lea period. De la 28 septembre pînă la 1 2 octombre inclusiv, trupele
de infanterie din Divizia 1 şi pînă la 1 4 inclusiv cele din Divizia 2 vor
executa exerciţii de luptă pe teren variat, şcoala de batalion, cu întinse apli
caţiuni asupra tiraliorilor, şcoala de brigadă şi tragerea în ţintă.
Trupele de cavalerie de la 24 septembrie în Divizia 1 pînă la 9 oc
tombrie inclusiv, iar în Divizia 2 pînă la 1 1 octombre inclusiv, vor exe
cuta pe regimente şcoala de escadron, de regiment, recunoaşteri şi explo
raţiuni, tirul şi serviciul în campanie.
3-lea period. De la 1 3 pînă la 1 6 octombrie inclusiv, manevrele cu
cadre prescrise în sus-citatul ordin, adecă : 1 3 şi 1 4 octombre Divizia 1 , 1 5
şi 1 6 Divizia 2 , pentru care scop porţiuni de cavalerie detaşată la brigadele
de infanterie pentru manevre în Divizia 1 să se afle la acele brigade în
seara de 12 octombre, iar în Divizia 2 în seara de 1 4 octombre. (La aceleaşi
date se vor afla şi bateriile destinate brigadelor) 1•
4-lea period. î n zilele de 1 7, 1 8 şi 1 9 octombrie manevrele de brigade
combinate cu cîte trele armele.
Pentru ca instrucţia să fie uniformă la toate corpurile de trupă ce iau
parte în concentrarea anului corent, se vor trimite instrucţii speciale pentru
întregul corp de armată, fiind invitaţi domnii comandanţi de divizii a se
asigura că ele se aplică ad-litteram şi în toată întregimea lor.
Locul de adunare al brigadelor de infanterie
şi regimentelor de cavalerie
Concentrarea trupelor de infanterie p€ brigade vor avea loc chiar
pe terenurile sau în apropierea acelor terenuri pe care au a se face manevre
de brigadă cu cîte trele armele, iar regimentele de călăraşi la reşedinţa sta
turilor lor majore.
1 Textul în paranteză adăugat ulterior este însoţit de următoarea însemnare marginală :
„Corectat de noi din ordinul domnului general comandant".
Şeful statului major,
Colonel O. Sakellarie
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Cap itol ul I
REGl'LI DE SERVICI ŞI DI SCIPLI�.:\

Ore de servici
Ora de servici se va regula întotdauna după ora staţiunei ferate din
apropiere.
Pentru durata manevrelor în operaţiile ce se vor executa, trupele nu
vor eşi din tabără înainte de orele 7 dimineaţa. Se vor excepta detaşamentele
aflate în a\·anposturi sau în recunoaşteri care numai vor eşi din tabără la
orele 6 dimineata
.
Î n ceea ce . priveşte pentru determinarea orelor pentru distribuirea
hranei, furajului, evacuarea bolnavilor în spitalele temporale, ele se vor face
de comandanţii de brigade sau părţi, fiecare pentru trupele ce comandă.
Retragerea pentru trupe se va fixa la orele 8 seara.
Semnalele
Î n conformitate cu serviciul în campanie, capitolu 6, aliniatul e, arti
colul 1 3 1, semnalele generale pentru încetarea sau suspendarea exerciţielor
de luptă nu se vor putea da decît de comandantul divizii respective, direc
torele manevrelor în divizia sa.
Semnalul Stai !, repetat pe toată linia, va indica încetarea mişcărilor.
Fiecare parte va rămînea nemişcată în poziţiunile ce ocupă pînă la sem
nalul Înainte ! sau A dunare !, după cum lupta va trebui să continuie sau
-să înceteze.
Conform prescripţiilor sus-indicate, arbitrii vor putea să facă a se da
-semnalul încetărei luptei ; însă numai în cazul de absolută necesitate spre a
preveni o gravă confuzie sau neregularitate.
Onoruri ce trebuiesc a se da de trnpe în marşuri
Onorurile în marş nu se vor da decît maiestăţilor lor regelui şi reginei.
Aceste onoruri se vor da fără a se opri nici îndesi rîndurile. Ofiţerii
vor comanda Drepţi ! , vor bate tobele şi vor saluta ; trupa va lua la umăr.
Î n staţie onorurile se vor da conform regulelor stabilite.
Î n mc1 un alt caz oamenii care sunt culcaţi nu vor fi obligaţi a se
scula la trecerea unui superior.
Ţinuta
Pe tot timpul concentrărei şi a manevrelor ţinuta domnilor ofiţeri
va fi cea de campanie, conform broşurei de uniformitate şi decizia minis
terială în materie.
Trupa în marş va fi în mantale, avînd cu dînsele şi tunicile de postav,
pîntecarele şi obielele de flanelă sau ciorapi de lină şi două perechi cizme ;
1 Vezi Regulament asupra serviciului în campanie şi asupra manevrelor celor mari, Bucu
reşti, 1872, p. HJ - 150.
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la acele corpuri îmă la care nu se află tunici de i:: ostav, se vor lua bluzele
de pînză, îndatorîndu-se fiecare om a avea pe mb climele cite un ilic. Se
vor lua şi lopeţile Lienemann.
Decoraţiile naţionale „Crucea trecerei Dunărei" şi „Medalia campaniei„
sunt obligatorii în tot periodul manevrelor.
Distincţiunea părţi"lor
Pe tot timpul periodului al 4-lea cit trupele vor manevra una în
contra alteia, una din brigade, hotărîtă de comandantele diviziei respective,
va purta pe coifură o bandă albă .
Arbitrii şi ofiţerii ce-i vor însoţi ca ofiţeri de ordonanţă vor purta la
braţul stîng o bandă roşie.
J.Uuniţiuni de rezbel

Toate trupele şi chesoanele afectate de fiecare batalion, cite unul se·
vor afla la locul de concentrare al brigadelor de infanterie, aprovizionate cu rn
cartuşe oarbe de om . Din momentul cind diferitele corpuri se vor pune în
marş pentru concentrare, toate cartuşele de rezbel ale trupelor se vor vărsa
la magazii, oamenii nefiind aprovizionaţi <lecit cu cartuşe oarbe, cei de in
fanterie cu cite 20 cartuşe, iar cei de cavalerie cu cite 1 0 cartuşe. Î ntrebuin
ţarea acestor cartuşe se va face la infanterie, trăgîndu-se cite unul sau două
focuri spre a însemna i:: oziţiunea ocupată în faţa inamicului, iar cavaleria nu
le va întrebuinţa <lecit numai în cazul cind ar fi chemată să ocupe o poziţie
prin lupta pe j os.
Cu un cuvînt, pentru întrebuinţarea acestor cartuşe, corpurile de trupă
se ,-or conforma instrucţiilor date şi menţionate în titlul perioadelor de
instrucţie. Domnii comandanţi de divizii vor da ordine în consecinţă pentru
executarea acestei măsuri.
După fiecare luptă, înainte ca trupele să intre în tabără sau în can
tonamente se vor inspecta armele şi se vor consemna cartuşele consumate.
Tuburile adunate cu îngrij ire în cursul luptelor se vor vărsa de către co
mandanţii de companii ofiţerului detaşat al îmbrăcămintei în fiecare seară.
Î n acest scop, fiecare comandant de companii va purta cu sine un mic car
net în care va înscrie cartuşele ce a consumat în fiecare luptă şi numărul
tuburilor vărsate ofiţerului cu îmbrăcăminte, rămîind ca după desconcen
trare să facă bonurile de vărsare reglementare. Ofiţerul delegat al îmbrăcă
mintei va îmcrie pentru fiecare companie, tot în un carnet deosebit, toate
tuburile primite.
Ca normă în exerciţiile din al 2-lea period şi în luptele din al 4-lea
period, de brigadă contra brigadă, consumarea cartuşelor se va face de către
trupele de infanterie şi cavalerie, precum s-a specificat la titlul Muniţiunei
de rezbel. Se recomandă însă ca în al 2-lea period să nu se consume pentr u
infanterie mai mult de 8 cartuşe, iar pentru cavalerie mai mult de trei car
tuşe, avînd în vedere puţinul număr de cartuşe ce s-a destinat.
Bateriile vor fi aprovizionate pentru fiecare tun de 7,5, .8 ,7 şi 6,3 cu
cite 1 3 cartuşe, care se vor întrebuinţa în luptele de 1 7, 1 8, şi 1 9 .
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Conferinţe
Prin ordin special al domnilor comandanţi de divizii se vor indica
locul şi ora în care vor ţine conferinţa, atît pentru executarea manevrei cu
.cadrele, a manevrelor cu trupe contraopuse, brigadă în contra brigadă si a
'
.criticei lor.
La aceste conferinţe vor asista întotdeauna :
domnul şef de stat major al divizii ;
comandanţii de brigadă ;
comandanţii artileriei brigadelor ;
comandanţii şefi de corpuri ;
comandanţii, şefu cavaleriei fiecărei părţi, împreună cu toţi comandanţii
.de detaşamente care ar fi avut o misie specială în manevrele executate în
aj unul conferinţei.
Aceleaşi persoane vor veni în cazul cînd în cursul luptei sau îndată
.după terminarea ei se va da semnalul : Chemarea şefilor de corp !
Raportul zilnic
Cu începere de la 1 7 octombre şi pînă la terminarea manevrelor din
.al 4-lea period, cîte un ofiţer de ordonanţă al fiecărei brigade, vor veni zil
nic la raport la şeful statului major al divizii respective la orele . . . seara
.(ora se va indica de domnii comandanţi de divizii) .
Serviciul de poliţie. Serviciul de escorte
Î n lipsă de o j andarmerie care să facă serviciul de escorte şi de poliţie,
.domnii comandanţi de divizii vor detaşa cîte o fracţie dintr-unul din regi
mentele de călăraşi la fiecare brigadă pentru acest serviciu, în Divizia 1 de la
1 2 octombre seara, iar în Divizia a 2-a de la 1 4 octombre seara.
�efii acestor fracţiuni vor funcţiona ca pretori ai brigadelor pe tot
timpul celor două perioade din urmă, detaşînd ca escortă : pentru comandanţii
.diviziilor cîte un brigadier şi 4 călăreţi, pentru comandantul brigadei doi
călăreţi.
Pretorii vor depinde direct de şefii statului major al diviziilor, cărora
sunt ataşaţi în tot ce priveşte serviciul poliţiei generale, cît şi pentru toate
celelalte servicii ce incumbă acestei funcţiuni.
Ei vor avea o directă surveghere asupra persoanelor nemilitare c
urmez trupele.
Pretorii, în urma informaţiilor ce vor lua şi cu aprobarea şefilor d
stat major respectivi, vor putea acorda o permisie în scris persoanelor c
vor dori să urmeze trupele ca cantinieri, stabilind preţurile şi asigurîndu-s
.de calitatea productelor.
Se vor asigura adesea de cantitatea măsurilor şi greutăţilor şi dac
băuturile nu sunt falsificate, în care caz conform legei comune pot să-i amen
.d.eze, destrugîndu-le băuturile falsificate şi împedecîndu-i de a mai urm
.trupele.
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Cap itolul

II

IXSTRCCŢII A SCPRA OPERAŢIILOR MILITARE

Tăbăruirea
Trupele în tot timpul concentrărilor vor cantona cu autorizarea co
mandanţilor de divizii. î n tabără corturile vor fi pentru 6 oameni.
În marşul de con ce ntrare al regimentelor la punctele de adunare ale
brigadelor, zonele de bivuac sau cantonament se vor determina de mai-nainte
de comandanţii regimentelor, comunicînd comandanţilor de divizii itinerariile
ce vor urma pînă la ziua întrunirei în brigade.
Itinerariile astfel stabilite se vor comunica de domnii comandanţi de
divizii corpului d-armată , după modelul alăturat (litera A ) .
Î n genere atît şefii d e corpuri cît ş i brigade î n marşul de concentrare
vor trimite cîte un ofiţer care să recunoască terenul de ocupat şi să-l îm
partă conform ins1.rucţiilor ce a primit.
Fiecare corp va trimite cîte 2 oameni din fiecare companie spre a
pregăti bucătăriile, latrinele, locurile de adăpat caii şi a repara drumurile
ce conduc în tabere, ca trupele să poată intra mai curînd şi să nu se în
t îrzie mar; u l .
Ofiţ erii corpurilor ce a u precedat trupele vor e ş i înaintea lor spre a l e
conduce pe drumul cel m a i direct la locul destinat.
Taberile se vor alege de preferinţă în tărîmurile puţin înclinate , evi
tînd fundul văilor şi locurilor j os şi acelea unde apele din ploi se pot aduna.
Se vor e,·ita locurile cultivate unde recolta nu s-a adunat încă , căutînd
ca de cîte ori trupele vor bivuaca în apropiere de asemenea locuri să nu se
aducă nici o daună , care constatată şi nejustificată va fi în sarcina aceluia
ce a p_rodus-o şi a şefului care n-a luat măsuri de surveghere.
In localită ţile unde vor fi mai multe fîntîni sau puţuri, comandanţii
brigadelor vor fixa fîntîna sau puţul unde fiecare batalion sau regiment
va trebui să ia apă.
Se va opri, ca în locurile unde sunt j ghiaburi la fîntîni, oamenii să
pele marmitele murdare, puind plantoane la fiecare fîntîn ă . Cînd apa va
rebui luată din sate se va comanda corvoade speciale.
Intrarea în tabără va fi oprită tuturor oamenilor fără căpătîi, a vînză
orilor ambulanţi care nu ar avea permis în regulă de la pretorul brigadei.
elor.

În timpul zilelor de repaos se va face inspecţia oamenilor şi a efec

Cînd trupele se \'Or pune în marş, ora în care fiecare corp va trebui
ă înceap;1 miscarea si ordinea succesiunei în coloană va fi indicată de co
andanţii bri adelor:

g

Comandanţii fiecărui corp de trupf1 , în executarea ordinului de marş
rimit, vor determina ora precisă cînd fiecare trupă trebuie să strîngă cor
urile, să ia armele şi să se pună în mişcare spre a intra în coloana de marş
xact la ora indicat{1 de comandantul brigadei şi a nu osteni de prisos trupa
' ind-o mult timp în loc .
Gardelc vor fi rechemate ş1 rr1dicate la timp de fiecare corp .
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La eşirea din tabără se va opri a se da foc la pae sau alte obiecte
.ce rămîn în tabără.
De cite ori trupele vor bivuaca se vor distribui pae oamenilor în
.cantităţile fixate de reglemente.
Î n caz de ploaie, care să continue mai mult timp, comandanţii diviziilor
sunt autorizaţi a face să se distribue corpurilor lemne, fie spre a-şi încălzi
-Oamenii cînd nopţile ar fi prea reci.
Cantonamentu
Comandanţii de brigade şi şefii diferitelor servicii pot cantona în locu
rile din apropiere de tabără.
A vanposturi
Î n timpul periodului al 4-lea avanposturile se vor aşeza, o oră înaiil'te
.ca trupele să se pue în mişcare, pentru a-şi lua poziţiile.
Avangardele şi detaşamentele de recunoaştere se vor pune în mişcare
jumătate oră înaintea celorlalte trupe.
Secretul. Parola
Î n zilele de manevre de brigadă contra brigadă secretul şi parola, con
form serviciului în campanie 1, se va da de comandantul divizii în fiecare
z1 comandanţilor de părţi care se va comunica şi corpului de armată.
Reguli pentru a simula repararea sau distrugerea
podurilor sau drumurilor
Comandanţii de trupe care vor crede necesar a opri adversarul a se
servi de un pod sau un drum va stabili în locul unde a crezut să facă dis
trugerea un steguleţ roşu, păzit de un soldat care va purta pe braţul stîng o
bandă roşie ; soldatul va purta un bilet în care se va indica : ora la care
distrugerea a fost începută şi terminată, mijloacele întrebuinţate şi întinderea
părţei distruse.
Tot asemenea cînd un comandant de trupe ar fi voit să arate că a
reparat un pod sau un drum stricat mai de-nainte, care ar fi fost părăsit
.de trupele adversare, va pune un steguleţ roşu în acel punct păzit de un
soldat purtînd un bilet care va indica : ora la care a început lucrarea, ora
la care a terminat ca să poată trece trupele, mijloacele ce a întrebuinţat.
î n ambele cazuri arbitrii vor verifica dacă era necesar a se repara
sau distruge şi dacă inamicul n-ar fi putut să-l împiedice şi vor înscrie opinia
lor în biletul care a fost lăsat soldatului.
reşti,

1

Vezi

1872 .

Regulament asupra serviciului în campanie şi asupra manevrelor celor mari, Bucu
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Terminată manevra, soldatul va reintra la corpul său şi va da bilet ul
şefului său care-l va alătura la raportul care va face asupra părţei sale de
acţiune.
Riporturi, informaţii şi avizuri în timpul luptei
E necesar ca comandantul trupe_lor şi comandanţii în subordine să se
ţie în strînsă legătură prin raporturi : avizuri şi ordine, mai ales cînd se
schimbă faza luptei.
Adesea e chiar util a se referi că situaţia nu s-a schimbat sau că ina
micul nu s-a arătat în nici o direcţie.
Arătările şi informaţiile ce şefii de părţi trimit superiorilor lor după
cîmpul de luptă sau de exploraţie trebuesc date în scris, chiar cu creionul, în
caractere desluşite spre a putea fi cetite cu uşurinţă, redactate precise şi
concise, fără exageraţie sau comentarii inutile, limitate numai la expunerea
faptelor survenite.
Raporturile verbale se pot trimite numai prin persoane capabile a le
transmite întocmai şi în cazul cînd timpul nu permite a transmite un raport
scris.
Raporturile, avizurile şi informaţiele trebue a purta data, locul şi ora
expedierei ; acela ce le trimite trebue să conscrie o copie şi cel ce primeşte
păstrează originalul.
Cînd se relatează un fapt sau o notiţă care nu a putut fi văzută sau
verificată de cel ce informă, e necesar a se menţiona în raport, indicînd
sorgintea şi valoarea ce i se poate da. Conform prescripţiilor serviciului în
campanie asupra raporturilor, ofiţerii vor purta asupră-le în luptă foi de
raporturi şi plicuri în dimensiile stabilite în acest reglement.
Locul comandanţilor marilor unităţi în timpul acţiunei
Comandanţii marilor unităţi vor comunica totdauna comandanţilor în
subordine locul în care se vor afla în cursul acţiunei spre a putea primi
raporturile, avizurile şi informaţiile ce le sunt necesarii ; cînd vor fi siliţi
a-şi părăsi acel loc, vor lăsa în acel punct un ofiţer sau un subofiţer spre a
indica direcţia ce au luat sau unde s-au dus.
Instrucţiunile ce trebuiesc date comandanţilor
în subordine
Pentru evitarea confuziunilor e neapărat ca ordinele şi dispoziţiile luate
de la început să nu se mai modifice în cursul acţiunei decît în cazuri de
mare necesitate, evitînd cu orice preţ răul sistem de a da ordine şi instrucţii
pentru cele mai neînsemnate eventualităţi.
Cînd un comandant superior de trupe s-a decis a da lupta, trebue
să dea comandantilor subalterni toate ordinile si ratiunile care dezvălesc
'
planul său.
Aceste ordine se vor da pe scurt, în scris sau verbal, după timpul
de care dispune şi importanţa lor.
'

'
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Ordinile şi dispoziţiile ce va lua comandantul va avea de scop a face
ca toate forţele să concure la îndeplinirea scopului propus.
Afară de ofiţerii săi de stat major, comandantul va trebui să comunice
atît comandanţilor în subordin.e, cît şi comandantului artileriei toate notiţele
ce le posedă asupra situaţii generale, a idei speciale, a operaţiei ce trebuie
întreprinsă, a părţei de acţiune a fiecăruia ; de conduita ce trebue ţinută în
caz de izbîndă, de locul ales pentru o adunare eventuală, de liniile de r.?tra
gere ce trebue luate în caz de nereuşită şi de toate celelalte detaliuri ce va
crede necesar a le comunica.
Indicarea locului unde va sta în cursul acţiunei, dispoziţiile de luat
pentru reaprovizionarea unităţilor, pentru ambulanţe şi tren, vor face încă
obiectul ordinelor sale.
Legătura cu trupele laterale în cursul luptei" ;
îndatoririle şef ilar în subordine
Pentru o bună conducere a luptei este absolut necesar ca fiecare co
mandant în subordine să ştie a ţine trupa ce comandă în legătură cu tru
pele wcine, să fie necontenit informat de fazele luptei la dreapta şi la stînga,
şi ori de cîte ori situaţia sa particolară-i permite să dea concursul său
t rupelor de alături.
Comandanţii trupelor aflaţi în a doua linie sunt datori să urmeze mersul
luptei şi să aibă trupele totdauna gata şi formate astfel ca să poată intra
repede în acţiune pe orişicare punct al frontului de bătae.
O altă îndatorire specială care incumbă şefilor în subordine este ca
fiecare în cursul acţiunei să menţie trupele sale în formaţia tacticei care con
vine terenului pe care operează, căutînd a profita de toate avantajele spre a
le adăposti focului inamicului.
Se recomandă ca în ofensivă să ia toate măsurile pentru prepararea ata
cului, ca cînd îl execută să-l poată face întotdauna în bune condiţiuni.
Î n defensivă vor căuta ca ori de cîte ori se va prezenta ocazia, cu
parte din trupe să facă întoarceri ofensive, fiind singurul mijloc a se putea
opera cu succes.
Comandantul avangardei
Cînd un corp de trupă se pune în mişcare pentru a ataca pe inamic
în poziţie, comandantul avangardei, care cel dintîi a aYut instrucţii speciale
de la comandantul an-şef 1, apropiindu-se de poziţiile inamicului, va executa
instrucţiile primite, conformîndu-se condiţiunilor terenului şi va comunica
îndată şefului că a început lupta .
Cînd însă este o întîlnire inopinată cu inamicul în marş, avanguarda
nu va putea angaj a lupta decît cu precauţiune, avînd în Yedere că principa
lul său rol este de a menţine pe inamic spre a da timp grosului trupelor a
lua ordinea de luptă şi a începe acţiunea în cele mai bune condiţii. Ya duta
I

Corect : en-chef.
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însă în special să prevină pe adversar în ocuparea poziţiilor a căror posesiune
ar fi necesară succesului luptei.
La întîlnirea inamicului, comandantul avangardei va înainta pînă la
extrema avangardă, de nu se afla deja, va căuta să recunoască şi să aprecieze
repede dispoziţiile şi forţa inamicului şi, după împrej urări şi condiţiile tere
nului, va dispune de îndată trupele sale în ordine de luptă, înştiinţînd pe
comandantul coloanei.
Cînd ofiţerii călări pot să descalece
Ofiţerii călări ai trupelor pedestre vor descăleca odată intraţi în zona
periculoasă a focului infanteriei inamice, unde este inutil a rămînea călare.
Ei vor trebui însă să ţie cai în apropiere ca să poată încăleca îndată
ce va trebui.
Marşuri
Distribuţia corpurilor în coloană

Dispoziţia corpurilor şi a diferitelor arme în coloană de brigadă se va .
determina de comandantul brigadei ; în genere se va adopta pentru toate
coloan_ele un timp normal de coloana de marş.
In coloanele compuse din mai multe corpuri, ele vor alterna în ordinea
de marş, ca greutăţile marşului să se repartizeze egal fiecărui corp.
Regimentele vor alterna în brigade, batalioanele în regimente, com
paniile în batalioane. Î n acelaşi mod se vor regula şi trupele călări.
Execuţia marşului

Transmisia ordinelor în marş se va face prin ofiţeri sau ordonanţe călări ;
pentru menţinerea ordinei în coloană şi spre a facilita comunicaţiile, la coada
fiecărui corp va fi un ofiţer călare, cu un cornist, spre a da semnalele ce
trebuesc date de la coada la capul coloanei, conform prescripţiilor serviciului
interior relativ la marşuri 1.
Î n marşuri se va căuta a se împiedeca lungirea prea mult a coloanelor ;
ofiţerii şi subofiţerii vor veghea ca atît oamenii cît şi trăsurile să conserve
distanţele.
Trăsurile ce însoţesc trupele în marşuri

Printr-un ordin posterior emanat de la domnii comandanţi de divizii
se va da tipurile de marş pentru o brigadă izolată în care se va indica şi
ordinea în care trăsurile trebue să ia rînd în coloană. Ca regulă, trăsurile
vor urma în ordinea următoare : în urma brigadei, o parte din secţia sanitară ;
parte din trăsurile de ambulanţă vor merge în urma avangardei, în urma
fiecărui regiment sau batalion făcînd corp, trăsura de ambulanţă ; trăsurile
de bagaj e, care vor pleca o j umătate oră după coada coloanei brigadei, vor
intra în coloană în ordinea în care se află şi corpurile cărora aparţine.

1

Se referă la Regulamentul asupra serviciului militar al trupelor de infanterie din 1871
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Poliţia şi disciplina trăsurilor

Trăsurile vor fi sub comanda pretorilor brigadelor, înrnţite de cîţiva
călăreţi.
Trăsurile fiecărui regiment mb rnrvegherea ofiţerului comptabil
şi a unui subofiţer, îmoţit de o escortă a trărnrilor ccmpmă de un cm p entru
fiecare trăsură. Carele bucătăriilor vor fi excortate de bucătarii companiilor.
Cînd trăsurile unui regiment s-ar fracţiona în două coloane diferite, ofiţerul
comptabil va înrnţi coloana în care �e află carul cu cam şi cancelaria corpu
lui, subofiţerul va merge cu cealaltă.
Garda trăsurilor cart.iuului general al brigadelor va fi dată de perrn
nalul ataşat Ier.
Escortei trăsurilor incumbă îndatorirea de a mentine
ordinea în coloană
'
şi de a străbate piedecile ce ar întîmpina în drum .
Î n timpul marşului, la halte, trărnrile �e vcr ţine i: e drEapta drumului
ca să nu împiedice circulaţia.
Î n cazul cînd o trăsură s-ar strica în drum şi va fi silită a se opri,
se va scoate afară din drum ca să nu împiedice mersul restului coloanei.
Putînd reintra în coloană , va urma în coada trăsurilor corpului de care
va fi mai aproape, rămîind ca la întîia haltă să-şi ia locul în coloană .
Î n cazul cînd trăsura nu ar mai putea continua, se va împărţi sarcina
ei pe celelalte trăsuri ale corpului.
Cap itoI

u

I III

DESPRE SERVICilJRI

Serviciu subzistenţelor
Hrana
A locaţia şi mijloacele pentru hrană în diferitele perioade ale conccntrăui

1n perioada 1 . De la 20-23 septembre (în marş pentru concentrarea
pe regiment) , trupele se vor hrăni prin îngrijirea comandanţilor de com
panii şi de escadroane, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de
administraţie 1 ca detaşamente, cu alocaţia fixată prin decizia de hrană pen
tru garnizoana de unde pleacă.
De la 24-27 septembre inclusiv, trupele de infanterie în staţie şi în
marş pentru concentrarea pe brigade şi trupele de cavalerie în staţie con
centraţi la regimente se vor hrăni cu alocaţia garnizoanei în care s-a con
centrat, prin îngrijirea comandanţilor de regimente, în conformitate cu dis
poziţiile regulamentului d-administraţie şi cu mijloacele ce le procură locali
tăţile.
1n perioada a 2-a. Ambele brigade de infanterie ale Divizii 1 şi Regi
mentul 1 de călăraşi, procurîndu-şi alimentele din Craiova, vor avea ca
alocaţie de hrană 42 bani pe zi de om, de la 28 septembre la 1 2 octombre
inclusiv.
1

Yezi ,,}'vlonilorul oastei", supliment la nr. 2 din 23 ianuarie 1 884 , p. 1 - 88.
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Regimentul 9 de călăraşi în staţie încă va continua a se hrăni cu
alocaţia garnizoanei Severin, pînă în ziua întrunirei cu Brigada 1 de infan
terie.
Ambele brigade de infanterie ale Diviziei a 2-a şi Regimentul 2 de
călăraşi se vor hrăni în această perioadă cu alocaţia reşedinţei j udeţului
în care sunt concentrate, prin îngrij irea comandantului diviziei şi prin între
buinţarea mijloacelor obicinuite.
În perioada a 3-a. De la 1 3- 1 6 octombre inclusiv, trupele de infar_ 
terie ale Divizii 1 şi regimentele 1 şi 9 de călăraşi (la un loc cu brigadele de
infanterie) se vor hrăni cu alocaţia garnizoanei Craiova.
Pîinea pentru întreaga Divizia 1 de infanterie şi regimentele 1 şi 9 de
călăraşi, în această perioadă, se va primi de la manutanţa de pîine din
Craiova. Intendentul corpului va lua la timp măsuri în ce priveşte aprovi
zionamentele şi instalaţiile ce mai sunt necesare, ca să se poată distribui
zilnic cătăţiunea de pîine la toate aceste trupe, treptat de la concentrarea
lor, în localităţile hotărîte pînă la desconcentrare.
Carnea, legumele şi celelalte alimente se lasă a se aproviziona din lo
calităţi, prin îngrij irea comandanţilor corpurilor de trupă şi sub privegherea
comandantului divizii şi a comandanţilor de brigade.
Regimentele 1 7 şi 1 8 dorobanţi de la concentrarea lor în brigadă, pre
cum şi Regimentul 9 de călăraşi de la 1 3 octombre, vor îngrij i din timp a-şi
asigura carnea, puindu-se în relaţii pentru aceasta - dacă va fi trebuinţă cu intendentul corpului d-armată.
Brigadele de infanterie ale Divizii 2 vor continua a se hrăni ca şi în
perioada a 2-a ; părţile din Regimentul 2 de călăraşi, detaşate la brigade,
vor avea aceiaşi alocaţie de hrană ca şi brigada pe lîngă care sunt ataşate şi se
vor hrăni cu aceleaşi mijloace.
În perioada a 4-a. De la 1 7-20 octombre inclusiv, trupele se vor hrăni
prin mijloacele şi cu alocaţiile prevăzute pentru perioada a 3-a, îngrijindu-se
însă ca oamenii să aibă şi să se întreţină în tot timpul manevrelor hrana pe
o zi asupră-le şi o zi la trăsuri.
Furajele

Pentru caii călăraşilor concentraţi se vor distribui în concentrarea pe
loc, din cele aprovizionate la fiecare regiment, în marş se vor aproviziona
prin îngrij irea comandanţilor de escadroane, cînd ele merg izolat, şi sub
îngrijirea şefilor de regimente, cînd sunt în regiment, prin cumpărături în
limita tarifei reglementară pentru fiecare j udeţ.
Î n marşurile de concentrare şi în periodul al 4-lea, corpurile călări vor
avea furaj ul pe două zile ; pe o zi, purtat de oameni, finul în colaci, înlocuind
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paele cu un chilogram de fin mai mult, orzul în saci de orz, restul în fur
goane. Raţiile de furaj se vor da conform cu decizia ministerială nr. 1 3
din „Monitorul oastei", nr. 1 2 din anul 1 884.
Dispoziţiile pentru hrana oamenilor şi furaj ul cailor sunt aplicabile şi
artileriei ce se va detaşa pe lingă brigade în perioada manevrelor.
La desconcentrare, trupele urmînd itinerariile fixate şi aprobate se
vor hrăni în marş pînă la reşedinţa companiilor şi escadroanelor cu alo
caţia şi prin mijloacele prevăzute prin 1 perioadă a concentrărei.
Lemnele

Pentru fertul hranei şi pentru focul de bivuac în zilele friguroase,
precum şi paele de bivuac (4 chilograme de om pentru 1 5 zile) se \'Or prim i
de la antreprenori în localităţile unde sunt antreprenori sau se vor cumpăra
de către corpuri pe preţul din localitate, fără a întrece tarifa fixată pentru
j udeţ şi prin decizia ministerială, rambursîndu-se după compturile ce vor pre
zenta şi lichidîndu-se prin foile de zile.
Raţiile de hrană ale ofiţerilor

Raţiile de hrană cuvenite ofiţerilor din ziua concentrărei pînă la
desconcentrare (20 septembre la 20 octombre) se vor plăti prin foi cu mar
gine, model 380, şi se vor aloca prin foile de zile ce se vor face pentru
trupele concentrate.
Serviciu transporturilor
Determinarea trenurilor regimentare

Pentru executarea diferitelor transporturi de materiale în trebuinţa
trupelor ce se concentrează se hotărăşte trăsurile şi mijloacele, după cum
urmează :
La un regiment de infanterie
pentru două chesoane cu muniţie, patru trăgători ;
pentru o trăsură, farmaciei corpului, doi trăgători ;
transportul bagajelor şefului de corp şi ale ofiţerilor superiori, ale sta
tului major şi transportul fondurilor se va face cu trăsurile şi atelajele fie
cărui regiment ;
pentru transportul bagaj elor ofiţerilor companiilor, al vaselor de bucă
tărie, cancelarii şi bolnavi se hotărăşte zece trăsuri, cu cîte 2 trăgători la
fiecare regiment ;
pentru transportul popotei ofiţerilor, o trăsură cu doi trăgători.
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La

un

regiment de cavalerie

o trăsură, farmacia corpului, doi trăgători ;
o trăsură pentru bagajele statului major, fondurilor şi cancelaria, doi
trăgători ;
două furgoane pentru bagajele ofiţerilor, opt trăgători ;
patru furgoane pentru furaj , c anoveţe şi bucătăria, şasesprezece trăgători ;
o trăsură pentru popota ofiţerilor, cu doi trăgători ;
pentru forj ă, doi trăgători.
Kumărul trăsurilor hotărîte pentru fiecare corp se va putea micşora
de către comandanţii de divizii după trebuinţă.
Mijlocul d-a se procura trăsurile şi tarifa de plată

Trăsurile şi numărul trăgătorilor se vor lua prin rechiziţie, plătindu-se
după tarifa fiecărui j udeţ, anume :
..\rgeş
Olt

{ oo trăsură
trăsură cu 2 boi sau cai
cu
boi sau cai
4

{ oo trăsură
trăsură cu 2 boi sau cai
cu 4 boi sau cai

Romanaţi

{ oo trăsură
trăsură cu 2 boi sau cai
cu
boi sau cai

Yilcea

{ oo trăsură
trăsură cu 2 boi sau cai
cu 4 boi sau cai

Gorj

{ o trăsură
trăsură cu 2 boi sau cai
cu
boi sau cai

Dolj

)'lehedinţi

4

o

4

f o trăsură cu 2 boi sau cai
\ o trăsură cu 4 boi sau cai

f o trăsură cu 2 boi sau
l o trăsură cu 4 boi sau
o trăsură cu 4 cai

cai
cai

15 bani pe chilometru
25 bani pe chilometru
20 bani pe chilometru

30 bani pe chilometru

20 de bani pe chilometru

JO de bani pe chilometru

15 bani pe chilometru
20 de bani pe chilometru
10 bani pe chilometru
16 bani pe chilometru
20 de bani pe chilometru
35 de bani pe chilometru
40 bani pe chilometru

35 bani pe chilometru
50 bani pe chilometru

Î n nici într-un caz însă plata unei trăsuri nu va întrece zilnic de şease
lei, cît este limitată prin ordinul Ministerului de Război nr. 1 5 255.
Regimentele de călăraşi avînd furgoane le vor întrebuinţa în concen
trare mai ales pentru transportul furaj elor.
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Modul întrebuinţărei trăsurilor în staţie

Transportul pîinei şi altor alimente luate după trebuinţă, de la Craiova
pînă la localităţile unde sunt concentrate trupele, se va face prin mijloacele
la îndemînă, în conformitate cu decizia ministerială nr. 6 din 1 882.
Trăsurile corpurilor de trupă concentrate, stînd pe loc, vor putea fi
întrebuinţate la transportul pîinei şi altor alimente, precum şi pentru trans
porturi de la gări la locurile de concentrare.
Transportul hranei în cătăţimea necesară pe o zi se Ya face cu trăsuri
luate şi plătite conform celor de mai sus.
Fondul din care se vor plăti transporturile

Toate transporturile ce se vor executa în timpul concentrărei pentru
trebuinţa trupelor se vor plăti conform ordinului Ministerului de Război,
nr. 1 5 225 din septembre corent, din masele de întreţinere ale corpurilor
concentrate. Justificarea plăţilor se va face prin acte în regulă, formate
pentru trăsurile, în limita numărului fixat şi tarifelor prevăzute prin ordinul
de faţă.
Dreptul ofiţerilor d e rezervă l a soldă ş i alte prestaţii

Ofiţerii de rezervă au drept la solda gradului lor în conformitate cu
legea rezervelor 1 pe timpul concentrărei, solda care se Ya aloca prin foile
de zile, ofiţerii înscriindu-se la companiile concentrate şi în controalele ace�
tora.
Ofiţerii de rezervă, funcţionari publici concentraţi, cari vor avea solda
funcţiei mai mare sau egală soldei gradului lor, au drept numai la raţi ile
de hrană şi la furajul cuvenite după gradul fiecăruia.
Ofiţerii din trupele pedestre cari au drept la furaj
pentru cai în concentrare

Comandanţii de companii, adjutanţii comandanţilor de brigade şi ofi
ţerii de aprovizionare din trupele pedestre au drept pe timpul concentrărei
la furajul pentru un cal, dacă-l are, care se va aloca şi lichida prin foile
de zile ale concentrărei.
1 Lege privitoare la statutul ofiţerilor de rezervă din 1 aprilie 1880 („ Monitorul oficial" ,
nr. 78 din 3/ 15 aprilie 1880, p. 2 39 1 -2 393 şi Documente prirind istoria militară a poporului
român, iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1974 , p. 132-136) .
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Serviciul sanitar
Pentru îndeplinirea serviciului sanitar la corpurile de trupă şi la
brigadele concentrate pe lîngă personalul sanitar permanent s-au mai con
centrat şi medicii, veterinarii şi farmaciştii din rezerve.
Serviciul sanitar al fiecărui corp de trupă va avea cu sine farmacia
regimentară şi căruţa infirmeriei, cortul de ambulanţă, cantinele reglementare
şi efectele spitaliceşti pentru 1 0 bolnavi, spre a putea da primul ajutor
bolnavilor pînă la evacuarea asupra ambulanţei brigadei din care face
parte.
Serviciul sanitar al fiecărei brigade n fi dirij at de medicul cel mai
vechi sau cel mai mare în grad al unia din corpurile de trupă care compun
brigada. El se va afla în permanenţă la ambulanţa brigadei şi va fi aj utat
de unul sau doi medici, după împrej urări, şi de un ofiţer d-administraţie luat
de la corpurile de trupă ale brigadei respective, care va fi însărcinat cu
primirea şi conservarea materialului de ambulanţă destinată brigadei .
Î n caz de lipsă de medici, trupele sau fracţiunile de trupă vor tri
mite bolnavii lor la cel ma1 apropiat medic de brigadă sau de corp de
trupă.
Ambulanţele brigadelor 1 , 3 şi 4 se vor instala pe Iîngă staţiunile
ferate cele m3.i apropiate, iar a 2-a înapoia taberei.
Fiecare ambulanţă de brigad ă se compune :
a) m:iterial - 1 trăsură Dietrich, 1 furgon sanitar, 1 saca, 1 bucătărie,
farmacie regimentară cu două cantine, cu materialul de pansament (pen
tru Brigada 1 de la Regimentul 2 infanterie de linie permanent, pentru
Brigada a 3-a de la Batalionul 1 vînători ; iar pentru cele de a 2-a şi a 4-a,
cele compuse de farmacistul şef al Corpului 1 d-armată) , 1 0 tărgi Percy
şi 1 0 pachete cu efecte spitaliceşti, compuse fiecare din două cămăşi, 2 perechi
ismene etc. etc . , după nomenclatura pachetelor ; I geantă de sergent (pentru
Brigada a 4-a a Regimentului 4 dorobanţi) ; 5 gente de soldaţi (pentru Bri
gada a 4-a de la Regimentul 4 de dorobanţi, 4 gente) ; cort mare de ambu
lanţă şi I cort pentru personal.
Acest material se va complecta parte de la depozitul Corpului
d-armată.
b) personalul
afară de personalul secţiei de ambulanţă a fiecărei
brigade, personalul se compune de :
I farmacist de regiment ;
sergent sanitar ;
caporal sau fruntaş ;
I bucătar ;
9 soldaţi sanitari ; aceşti sanitari vor fi luaţi 6 din fiecare regiment.
-
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c) mobilizare
pentru mobilizarea acestor ambulanţe se vor întrebuinţa
trăgători cu chirie pentru trăsurile, afară de trăsurile de ambulanţă Dietrich
care se vor transporta cu cai de la Escadronul 1 tren :
1 sergent sau brigadier ;
2 conducători soldaţi ;
4 cai.
Trăsurile Dietrich zilnic vor funcţiona cu cîte un soldat şi un gradat
sanitar, evacuînd de la tabără asupra sa şi de la sine asupra gărei.
Brigada 1 va evacua asupra sa şi asupra spitalelor militare din Craiova.
Evacuarea celor gravi bolnavi se va face cu calea ferată la spitalele
militare din regiune, ai Divizii I la Craiova, ai Divizii 2 la Piteşti.
Evacuarea se va face prin staţiile ferate cele mai apropiate de tabe
rile brigadelor.
Pentru transportul bolnavilor de la garele Craiova şi Piteşti la spita
lele militare din acele părţi se destină două trăsuri de ambulanţă Dietrich.
Atelajele acestor trăsuri se vor da pentru Craiova de Escadronul 1
tren, pentru Piteşti şi Regimentul 5 artilerie.
Fiecare ambulanţă de brigadă, după ordonanţa medicului şef, va da
bolnavilor aşezaţi în vagoane cîte o supă de chimen şi vin.
De fiecare vagon se va destina din compania 1 sanitară cîte 2 soldaţi
şi un gradat dintre cei mai inteligenţi.
Vagoanele cu bolnavi vor porni la orele fixate de şeful staţiei.
Sanitarii sosiţi cu trenul după predarea bolnavilor se vor înapoia cu
cel dintîi tren.
Dacă spitalele militare vor deveni insuficiente, atunci bolnavii se vor
instala prin clădirile militare aflate în construcţiune, dacă timpul va fi
favorabil, la din contra, la spitalele civile din apropiere.
Medicamentele se vor prepara de către farmacistul ambulanţelor bri
gadelor.
Nutrimentul bolnavilor trataţi în ambulanţe, al sanitarilor şi al oame
nilor de la tren, precum şi nutreţul cailor se va face prin îngrij irea adminis
tratorului ambulanţei, în limitele alocaţiunei j udeţului, dîndu-se mijloace
necesare spre a se putea procura, considerîndu-se oamenii bolnavi ca în infir
merie.
Pentru echiparea sanitarilor cu tărgi şi gente, distribuirea diferitelor
materiale destinate a complecta ambulanţele de brigade după nomenclatura
adoptată mai sus, sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire, fiecare în cercul
său, atît şeful depozitului de efecte spitaliceşti al Corpului 1 d-armată, şeful
serviciului farmaciei Corpului 1 d-armată, şeful depozitului chirurgical al
Corpului 1 d-armată, cît şi comandantul companiei 1 sanitare.
Veterinarii titulari ai trupelor călări şi veterinarii concentraţi din rezervă
se vor distribui după necesitate şi vor depinde de cel mai mare sau mai
-
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vechi în grad, carele se va fixa la reşedinţa comandamentului fiecărei brigade,
unde vor forma şi infirmerii pentru caii bolnavi.
Î n tot timpul concentrărei, atît medicii cit şi veterinarii nu vor înceta
de a trimite pe cale obişnuită raporturile şi statisticele patologice şi epi
demitice ca şi pînă acum.
Î n timpul funcţionării ambulanţelor de brigade, medicii şefi de divizie şi
medicul şef al corpului d-armată vor supraveghea mersul serviciului.
Raporturi. Situaţii
Situaţii

Din ziua de . . . . . . . . . . . . a concentrărei brigadelor de infanterie şi
pînă la desconcentrare, comandanţii brigadelor vor trimite diviziilor o situaţie
zilnică de forţa trupelor, model alăturat.
După începerea manevrelor aceste situaţii vor fi o dată trimise la orele
5 seara, prin ofiţerii din stat majorul brigadelor ce vin la raport în fiecare zi.
Situaţia muniţiilor de rezbel

Î n ziua de . . . . . . . . . . octombre, comandanţii brigadelor vor trimite
o situaţie a muniţiunilor consumate de corpurile de trupă în luptele ce au
precedat manevrele brigadă contra brigadă.
Dispoziţii relative la zilele de manevre

Î n tot timpul cit va dura manevrele de brigadă, fiecare şef de parte
va trimite comandantului divizii :
a) în ziua precedentă fiecărei manevre şi nu mai tîrziu de 8 ore seara
dispoziţiile luate pentru executarea ei ;
b) a doua zi dimineaţa după manevră, nu mai tîrziu de 1 0 ore, un raport
asupra luptei săvîrşite, redactat în termeni în care s-ar redacta în rezbel.
Raporturile va fi însoţite de schiţele poziţiunilor ocupate.
Jurnalul operaţiilor

Comandanţii de brigade şi şefii corpurilor vor ţine un registru de operaţii
în care se va nota :
a) marşurile săvîrşite, taberile sau cantonamentele ocupate de trupe,
de cartierele generale şi de diferite servicii ;
b) ocupaţia din fiecare zi ;
c) operaţiele executate.
Copii după aceste registre se va înainta în urmă corpului d-armatr1
nn mai tîrziu de 1 noiembrie.
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Relaţi1: finate
Comandanţii diviziilor vor înainta în urmă un raport sumar de mersul
operaţielor şi de observaţiile dumnealor asupra instrucţii trupelor şi modifi
cărilor ce trebuesc aduse regulamentelor tactice şi alte propuneri ce le vor
crede asupra funcţionării diferitelor servicii.
Prin ordinul ministerului � r. 1 2 23 7 şi 1 4 04 7 din 1 883 comandanţii
regimentelor de călăraşi fiind obligaţi a experimenta noul sistem de pachetaj
propus, domnii comandanţi de divizii le vor cere rezultatul observărilor dum
nealor de modul cum s-a comportat acest sistem.
Domnii comandanţi de dfr izii înaintînd rezultatul va emite şi opinia
dumnealor.
Comandantul Corpului 1 de armată,
General GH. ANGHELESCC
Dat în Craiova, 1884
COMPOZI Ţ I A BRI GADELOR

Brigada

I

(!oneşti)

Brigada 3

Regimentul 17 dorobanţi
Regimentul 18 dorobanţi
Regimentul 9 călăraşi
Artileria : 2 baterii montate, una de 8,7
şi alta de 7,5 din Regimentul 1 artilerie
1 secţie de ambulanţă.

Regimentul 4 dorobanţi
Regimentul 2 dorobanţi
2 escadroane călăraşi
2 baterii : bateria călăreaţă 7,5 şi de mun
te 6 , 3 din Regimentul 5 artilerie
1 secţie de ambulanţă

B r igada 2
Regimentul I dorobanţi (Craio·ra)
Regimentul 3 1 dorobanţi
Regimentul 1 călăraşi
Batalionul I vînători
2 baterii din care una de 8, 7 şi călăreaţă
7,5 din Regimentul I artilerie
I secţie de ambulanţă.

Brigada 4
Regimentul 3 dorobanţi
Regimentul 19 dorobanţi
2 baterii 8,7 din al 5-lea de artilerie
2 escadroane din Regimentul 2 călăraşi
secţie de ambulanţă
:lfodel A

Dl\"IZIA

I

Marşul regimentelor pentru întrunirea lor la brigade

Regimentul 17
dorobanţi
Brigada l
Regimentul 18
dorobanţi

I
l
I
l

La 24 septembre soseşte Prunişor
La 25 septembre soseşte Strehaia
La 26 septembre soseşte Butoeşti
La 27 septembre soseşte !oneşti
La 24 septembre soseşte Rovinari
La 25 septembre soseşte Peşciana
La 26 septembre soseşte lsvoarele
La 27 septembre soseşte Ioneşti
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Regimentul
dorobanţi
Brigada 2
Regimentul 3 1
dorobanţi

f
l
f
l

La 2-1 septembre soseşte Craiova
La 25 septembre soseşte Craiova
La 26 septembre soseşte Craiova
La 2 7 septembre soseşte Craiova
La 2 4 septembre soseşte Golenţu
La 25 septembre soseşte Galicea Mare
La 26 septembre soseşte Radovan
La 2 7 septembre soseşte Craiova

Regimentele în timpul marşului pentru întrunirea la brigade vor face marşul lor în ve<le
rea unei idei tactice, aplicînd toate dispoziţiile prescrise pentru serviciul de siguranţă în ma1 ş

Model A lis

DI\"IZIA 2
Marşul regimentelor pentru întrunirea lor la brigade

Regimentul ':I
dorobanţi
Brigada 3
Regimentul 2
dorobanţi

Regimentul 3
dorobanţi
Brigada 4
Regimentul
dorobanţi
19

J
l
f
l

La 24 septembre soseşte Piteşti

l
l

La 2 4 septembre soseşte Slatina

La 25 septembre soseşte Piteşti
La 26 septen'l bre soseşte Piteşti
La 2 7 septembre soseşte Piteşti
La 2 4 septembre soseşte Tigveni
La 25 septembre soseşte Curtea de Arge�
La 26 septembre soseşte Merişani
La 2 7 septembre soseşte Piteşti

La 25 septembre soseşte Slatina
La 26 septembre soseşte Slatina
La 24 septembre soseşte Fălcoiu
La 25 septembre soseşte Piatra
La 26 septembre soseşte Slatina

Regimentele în timpul marşului pentru întrunirea la brigade vor face marşul lor în vede
rea unei idei tactice , aplicînd toate dispoziţiile prescrise pentru servici ul de siguranţă în marş .
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CORPUL 1
Concentrat pentru instrucţie
Divizia 1 Craiova

{

Brigada 1
26 septembre

Ioneşti

26 septembre

!oneşti

27 septembre

!oneşti

27 septembre

!oneşti

1 6 octombre

!oneşti

1 6 octombre

!oneşti

26 septembre

!oneşti

27 septembre

Craiova

27 septembre

Craiova

Regiment\ 1 1 dorobanţi

24 septembre

Craiova

Regimentul 3 1 dorobanţi

27 septembre

Craiova

1 4 octombre

Craiova

1 4 octombre

Craio� a

1 4 octombre

Craiova

26 septembre

Craiova

Cartieru

general

Statul major al brigadei

Regimentul 18 dorobanţi

Trupe

{

auxiliare

Servicii accesorii

...............

Serviciu sanitar

Regimentul 17 dorobanţi

. . . . .

.

. . .

.......

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regimentul 9 călăraşi
Divizionul artileriei

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Secţia sanitară

Brigada 2

Cartieru general

Statul major al brigadei . . . . . . . . .

{

Serviciul sanitar . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regimentul 1 călăraşi

Trupe auxiliare

Servicii accesorii

I Divizionul artileriei

l

.

Batalionul 1 vînători

. . . . . . . .

. . . . .

. . .

.

.

.

.

,

. . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

Secţia sanitară . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
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Modet B

.

DE ARMATĂ
şi manevrele de toamnă

Divizia 2 P iteşti

Brigada 3

{

Cartieru general

Stat majorul brigadei
Serviciu sanitar

.........

.

27 septembrie

Piteşti

.

27 septembrie

Pite şti
.: J ' 1 . ; ·

...............

..

.

··

' I

'
o1;1 J

27 septembrie

Piteşti
.

24 septembrie

Piteşti

1 5 octombrie

Piteşti

15 octombrie

Piteşti

27 septembrie

Piteşti

Stat majorul brigadei

26 septembrie

Slatina

Serviciu sanitar

26 septembrie

Slatina

Regimentul 3 dorobanţi

2i septembrie

Slatina

Regimentul 19 dorobanţi

27 septembrie

Slatina

: :;� ��· · · ��� ��� -����� �. ���

16 octombrie

Lunca
Corbului

artilerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 octombrie

Idem

26 septeinbrie

Slatina

Regimentul 2 dorobanţi
Regimentul i dorobanţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trupo •uxiH•rn

I

2 escadroane din Regimentul 2 călăraşi
Divizionul artileriei din al 5-Iea de artilerie

Servicii accesorii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r

Cartieru general

Servicii accesorii

. . . . . . . . . . . .

Secţia sanitară

Brigada

Servicii aux iliare

.

l

I
l

2 s
1 r

r

i

ne

i

.

.

.

I

. .

Divizionul artileriei din al 5-lea de

Secţia sanitară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.
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Model C
DIVIZIA

Compunerea brigadelor de infanterie concentrate
Trupa

Brigada 1
Comandantul brigadei - colonel larea Leonida
Comandantul Regimentulu i 1 7 dorobanţi - maior Burileanu Ştefan
Comandantul Regimentului 18 dorobanţi - locotenent-colonel Ghidionescu Grigore

Trupe
auxiliare

lJ

Comandantul cavaleriei-locotenent-colonel Gigârtu Petre
Regimentul 9 călăraşi
Comandantul artileriei-maior Nicolau Emanoil
Două baterii montate (una de 8,7, cealaltă de 7,5) din Re
gimentul 1 artilerie

B r i ga d a 2

Comandantul brigadei - colonel Papadopolu Alexandru
Regimentul 1 dorobanţi, comandant - maior Fălcoianu Mihail
Regimentul 3 1 dorobanţi, comandant - locotenent-colonel Ignat Nichita
Batalionul 1 vînători, comandant - maior l\fagheru Ştefan
Regimentul 1 călăraşi , comandant - locotenent-colonel Roşianu Constantin
Comandantul artileriei-locotenent-colonel Tel Alexandru
Una baterie montată de 8, 7
Una baterie călăreaţă de 7,5)

}

din Regimentul

1

artilerie
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C o r p u 1 1 d-a r m a t ă
pentru instrucţia din toamna anului 1884
Servicii acceso r i i

Serviciul sanitar

Brigada

1

Administratorul ambulanţei-administrator clasa 3-Mihailescu Gh. din Regimentul 1 artilerie
1 sergent sau caporal din compania 1 sanitară
1 caporal sau fruntaş idem
Sanitari
10 soldaţi din sanitarii regimentelor 17 şi 18 dorobanţi (cite 5 de fiecare
regiment)
Trupă

Trăgători

rra„.,

!

{
{

I

1 conductor şef din Escadronul 1 tren
2 conductori idem
soldat bucătar din Regimentul 17 dorobanţi

4 cai din Escadronul 1 tren (trăsura Dietrich)
4 cai (de rechiziţie pentru furgonul de ambulanţă)
4 boi (saca, bucătărie, farmacia regimentară)
trăsură Dietrich
furgon de ambulanţă
saca
bucătărie
farmacie regimentară

B rigada 2
Administratorul ambulanţei-locotenent Proicea din Regimentul 1 călăraşi
sergent sau caporal din compania 1 sanitară
caporal sau fruntaş idem
Sa•i<a<i
şi 31 dorobanţi (cite 5 de fiecare
10 soldaţi din sanitarii regimentelor
regiment)

I

Trupă

Trăgători

{
{
J
l

conducător şef din Escadronul
2 conductori idem
soldat bucătar din Regimentul

tren
dorobanţi

4 cai din Escadronul 1 tren (trăsura Dietrich)
4 cai (de rechiziţie pentru furgonul de ambulanţă)
4 boi (saca, bucătărie, farmacia regimentară)

trăsură Dietrich
furgon de ambulanţă
Trăsur i
saca
bucătărie
farmacie regimentară
Pentru evacuarea celor grav bolnavi de la gara Craiova la spitalul corpului de armată :
1 trăsură Dietrich
2 conductori şi 4 cai din Escadronul 1 tren.
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DIVIZ I A
Compunerea brigadelor d e infanterie concentrate
Trupe

Brigada

3

Comandantul brigadei - colonel Şişman Ştefan
Regimentul 2 dorobanţi, comandant -locotenent-colonel Ivanovici Mihail
Regimentul 4 dorobanţi, comandant - maior Canariu Atanasie
Comandantul cavaleriei - maior Călinescu Grigorie
Două escadroane din Regimentul 2 călăraşi
Trupe auxiliare

Comandantul artileriei-maior Tomescu Vasile

}

Una baterie călăreaţă de 7,5
Una baterie de munte de 6,3

Brigada

din Regimentul 5
artiler:e

4

Comandantul brigadei-locotenent-colonel Comăneanu Achil
Regimentul 3 dorobanţi, comandant-maior Rudeanu Constantin

(

Regimentul 19 dorobanţi, comandant-maior Iatropolu Teodor

Trupe auxiliare

Comandantul cavaleriei-maior Drăgulănescu Atanasie
Două escadroane din Regimentul 2 călăraşi
Comandantul divizionului de artilerie-maior Perdicari Ion
Două baterii montate de 8,7 din Regimentul 5 artilerie
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Model C bis

2
pentru instrucţia din toamna anului 1884
Servicii accesorii

Serviciul sanitar

1

Brigada

Administratorul

Sanitari

Trupa

Trăgători

{
{

1 sergent sau caporal d i n compania

1 caporal sau fruntaş detto

sanitară

10 soldaţi din sanitarii regimentelor 2 şi 4 dorobanţi (cite 5 de fiecare

regiment)

1 conductor şef din Escadronul 1 tren
2 conductori detto
1 soldat bucătar din Regimentul 4 dorobanţi
·

4 cai de la Escadronul 1 tren (trăsura Dietrich)

4 cai (de rechiziţie pentru furgonul de ambulanţă, saca)
4 boi (bucătărie, farmacia regimentară)

!!

Trăsur i

3

ambulanţei, administrator clasa 3 Georgescu Petre, de la Regimentul -t
dorobanţi

trăsură Dietrich
furgon de ambulanţă
saca
bucătărie
farmacie regimentară
Brigada 4

Administratorul ambulanţei, administrator clasa 3 Dumitriu Nicolae, din Regimentul 5 artilerie
Sanitari

Trupa

Trăgători

Tr.1'ud

{

{{

I

1 sergent sau caporal din compania 1 sanitară
1 caporal sau fruntaş detto
10 soldaţi din sanitarii regimentelor 3 şi 19 dorobanţi (cite 5 de fiecare regiment)
1 conductor şef din Escadronul 1 tren

2 conductori detto

1 soldat bucătar din Regimentul 3 dorobanţi
4 cai din Escadronul 1 tren (trăsura Dietrich)

4 cai (de rechiziţie pentru furgonul de ambulanţă, saca)
4 boi (bucătărie, farmacia regimentară)
trăsură Dietrich
furgon de ambulanţă
saca
bucătărie
farmacie regimentară

Pentru evacuarea celor greu bolnavi de la gara Piteşti la spitalul militar de divizie :
1 trăsură Dietrich
2 conductori şi 4 cai din Regimentul 5 artilerie
Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, fond Corpul 1
dosar nr. 1/ 1884, f. 1 - 23. Original.
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armattJ,

1 77
Copie dup ă jurnalul onor Consiliul de :Miniştri nr. 2 .
Jurnal
Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa de astăzi 4 octombrie 1 884 , luînd
în deliberare raportul cu nr. _.____________________ al domnului ministru de interne,
prin care cere deschiderea sub rezerva sancţiunii ulterioare a maiestăţii sale
regelui a unui credit extraordinar de lei una mie şase sute cincizeci, pentru
plata indemnizărei ofiţerilor ce au fost cu trupele lor în comunele Corbu şi
Măxineni din j udeţul Râmnicu Sărat, pentru executarea măsurilor prescrise
de legea poliţiei sanitare veterinare 1 în combaterea epizootiei de pestă bovină
ce a existat în acele localităţi în anul 1 884 ; avînd în vedere că este drept a
se acorda ofiţerilor ce au făcut serviciul menţionat măcar jumătate din mi
sia lor reglementară ; avînd în vedere articolul 1 63, aliniatul b din legea poliţiei
sanitare veterinare,2 Consiliul încuviinţează sub rezerva aprobării ulterioare
a maiestăţii sale regelui, deschiderea asupra exerciţiului curent a unui credit
extraordinar de lei una mie şase sute cincizeci, pentru achitarea ofiţerilor
ce au fost cu trupele lor în combaterea pestei bovine din judeţ Rîmnicu Sărat
de indemnizarea ce este echivalentă cu jumătate din misia reglementară.
Acest credit se va acoperi din fondul prevăzut prin bugetul general
al statului pe exerciţiul curent pentru deschiderea de credite suplimentare
şi extraordinare.
( Semnaţi :)
I. BR A TL.\:'\T, FA LCOIANl', G . LECCA , C Î MPINEANl', D. STl"RZA
A rhivele statului Bucureşti, fond Ministcrnl de Interne, Direcţia
contabilităţii centrale, inventar nr. 333, dosar nr. 63/1884, f. 2. Copie.

178
Direcţia administrativă

Prin ordinul şi instrucţiile provizorii date intendenţei depozitelor s-a
aprobat înfiinţarea, pe lîngă Atelierul militar central de confecţie, a unei
secţii de croitorie pentru efecte ofiţereşti.
1

2

Yezi „Jfo11itorul oficial" , nr. 47 din 28 mai/9 iunie 1882 , P - I 098 - I 1 13.
I bidem, p . I 1 12 .
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Pînă la publicarea reglementului respectiv, se face cunoscut că deocam
dată această secţie s-a instalat în localul Cercului militar, unde se va depune
tot materialul aprovizionat, precum şi diferitele modele relative.
Tot aci maeştri croitori vor fi.,Ja dispoziţia domnilor ofiţeri în toate
zilele de lucru, de la ora 8 dimineaţa pînă la 1 2 şi de la 2 pînă la 6 seara după
amiază.
Formele de îndeplinit relative la administraţiunea şi comptabilitatea
acestui atelier, modul plăţii, primirea şi urmărirea banilor etc. se specifică
prin instrucţiunile provizoriu menţionate, care se găsesc la dispoziţia ofiţerilor
în biuroul şefului secţiei, administratorul clasa a I I-a Poenaru.
Publicarea prin „�fonitorul oastei" ţine loc de ' notificare.
Bucureşti, 22 octombrie 1884

Nr. 7 776

„Monitorul oaslli", nr. 55 din 27 octombrie 1884, p . 840.

179
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Interne nr. 1 6 623, văzînd j urnalul Consiliului Miniştrilor nr. 20 din 3
octombrie,
am decretat şi decretăm :
Art. I . Aprobăm autorizaţiunea dată de Consiliul Miniştrilor, prin ci
tatul jurnal, comunei urbane Galaţi de a ceda în mod gratuit j udeţului Co
vurlui un teren de la bariera Tecuciului, în mărime de 1 4 560 metri patraţi,
pentru a se construi pe el cazarma Regimentului 1 1 dorobanţi, evaluat locul
la 4 368 lei, calculat pe 30% metrul patrat.
Art. 2. Ministrul nostru secretar de stat la Departamentul de Interne
este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 5 noiembrie 1 284.
CAROL

Ministru de interne,
I . C. BRATIANL'
Nr.

2

636
„ 1'.fonitorul oficial", nr. 174 din 8/20 noiembrie 1884, p. 4 050.
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180
Bucarest , den 7. November 1884

Lobliches General Commando
Kronstadt

Am 2-ten. November ist în ganz Siebenbiirgen und auch bei uns în Ru�
mănien în etliche Stădte die Revolutionăre Horiafeier gefeiert worden. Ob
wohl die Rumănische Regierung alles that um diese Feier zu verhindern,
ist sie <loch bei einem gewissen Kosman abgehalten worden.
Bei dieser Feier hat auch ein Milităr Doctor namens Frangulea theil
genommen, obwohl es dem Milităr nicht erlaubt ist bei solchen Feierlichkei
ten theilzunehmen. Fiir seine Bravour ist er aber schon am 2-ten. Tag fiir
lăngere Zeit mit Arrest bestraft worden. lch staune aber wie es einen oster
reichischen Officieren erlaubt sei einen solchen Feier bei zu wohnen.
lch hatte Gelegenheit zu sehen einen osterreichischen Officier, mir scheint
einen Oberst, namens Ioan Poppescu1, der vor etliche Tage die Grenze pas
sirte und der auch einen Toast gegen' seinen eigenen Herrn brachte. Er brachte
den Toast gegen die Feinde seiner Nation (gegen die Ungarn) . lch glaube
sobald die Rumănische Regierung im ihrem Lande ihren eigenen Officiere
bestraft hatte, um so schărfer miisste die Strafe gegen einen Officieren, der
die Grenze passirt um gegen sein Vaterland aufriihrische Reden hăit. Einem
solchen Officieren miisste man die schărfste Strafe geben, darunter sie wis
sen miissen dass dem Milităr nicht erlaubt sei sich în solchen Angelegenheiten
zu mischen. Sein N ame kann man aus mehrere hiesige Rumănische Zeitungen
erfahren die iiber diese Feier geschrieben haben. Im Interesse als osterrei
chischer Staatsbiirger babe ich die Freiheit genommen ihren loblichen Kom
mando diese Zeilen zu adressiren.
Mit Achtung,
PETER MICLOS
Arhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria , rola 69, c. 4 1 7 - 418
(Haus-Hof und Staatsarchiv- Wien , Informatio11sbureauaktrn , Kar
ton 186 ) .

Bucureşti, 7 noiembrie 1884

Onor comandamentului general
Braşov
La 2 noiembrie s-a sărbătorit în întreaga Transilvanie şi în unele oraşe din România
aniversarea Revoluţiei lui Horia. Cu toate că guvernul român a făcut tot posibilul ca să împie
dice această sărbătorire , ea a avut totuşi loc la un anume Cosman.
1

Vezi documentele nr. 182 şi 193.
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La aceste festivităţi a participat şi u n medic militar, pe nume Frangulea , deşi se ştia că
mil itarii nu aveau voie să participe în tr-o asemenea ocazie. Pentru gestul său , el a fost pedepsit
î ncă de a doua zi cu arest pentru mai multă vreme. Mă mir î nsă cum de-i este permis unui ofiţer
austriac să participe la o asemenea sărbătorire.
Am avut ocazia să văd un ofiţer , mi se pare colonel , pe nume I oan Popescu , care
cu citeva zile î nainte a trecut frontiera. El a toastat împotriva propriului suveran. De asemenea
a toastat impot ri-rn d uşmanilor naţiunii sale (împotriva ungurilor ) . Cred că clacă guvernul ro
m â n i-a pedepsit pe ofiţerii săi , c u atit mai m ul t trebuie pedepsit un ofiţer care t rece graniţa
şi ţine discursuri fulminante împotriva patriei sale. li nui asemenea ofiţer trebuie să i se dea
cea mai aspră pedeapsă ca să ştie că militarului n u - i este permis să se amestece în asemenea
treburi .
Numele l u i poate fi i n tîlnit în mai m ulte ziare româneşti locale, care au scris des p re
aceas1r1 sărbătorire.

Ca cetăţean austriac mi-am l uat permisiu nea să adresez aceste rînd u ri comandamentului
dumnea·rnastră .
Cu stimă ,
P E T E R l\C [ C LO Ş

181
CAROL I ,
Prin graţ ia lui Dumnezeu şi voinţa naţional ă , rege a l Rom âniei, la toţi

de fa ţ ă ş i viitori, sănătate

Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
1 6 8 96 , pe baza aliniatului 3 de sub articolul 53 din legea
comunală 1 ,

de I n terne cu nr.

am decretat şi decretăm :
Art . 1 . Comuna urbană Calafat este autorizată să cedeze fără plată
casei j udeţene Dolj un loc în întindere de 7 395 stînj eni patraţ i pe care se va
clădi cazarm a , cu dependinţele sale, a Regimentului 3 1 de doroban ţ i .
Art . 2 . 3 Iinistru nostru secretar de s t a t la Departamentul de I nterne
este însărcinat cu executarea acestui decre t .
Dat în Bucureşt i , la 9 noiembre 1 8 8 4 .
CA ROL
:\r. 2 694
M inistru de i n terne ,

I . C. BRATI ANlJ
„ Monitorul oficia l" , n r . 1 7 7 din 13/25 noiembrie 1884, p. 4 1 2 1 .
I Vezi „ Mon itorul. j u rn a l oficial a l Principatelor Unite Române" , nr. 75 s'in l / 1 3 aprilie
1 8 6'1 , p. 342 .
.
-·
/
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182
Bukarest, am 1 2 . November 1884

No. 26 1 A . D .

Hochgeborner Graf,
In � achstehendem habe ich die Ehre Euer Excellenz die Informationen
zu unterbreiten, welche ich von dem mit der D berwachung der Horia-Feier
betrauten Confidenten erhalten.
Nachdem die Abhaltung der Horiafeier, zu welcher sich circa 1 60 Theil
nehmer gemeldet, im Hotel „Union" aus den bekannten Griinden nicht statt
finden konnte, wandte sich das Comite an den Presidenten der "Concordia
Româna" behufs Dberlassentlassung angedroht worden war ein Lieutenant
Namens Frangulla der trotzdem dem Banquets beigewohnt wurde mit Ar
rest bestraft.
Die Abhaltung einer kirchlichen Gedăchtnissfeier wurde durch den
Mitropolit Primat bei Strafe der Entlassung und Zitierung vor das geistliche
Gericht allen Geistlichen verboten.
Laut einer Mittheilung des Polizeiprefekten hat ein sicherer Amos Po
pescu, Lieutenant in der Reserve des 29-ten. Honvedinfanterie Bataillons,
in Uniform an dem Bankette Theil genommen1. Derselbe soll in Hermanstadt
ansassig sein und dort eine Notărstelle bekleiden.
Genehmingen, Euer Excellenz, den Ausdruck meiner tiefen Ehrfurcht .
1\IAYR
Seiner Excellenz,
Herrn Grafen J{alnoky.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A usfria , rnla 69, c. 3 4 1
349 - 350 ( Haus-Hof u n d Staatsarchit·- Wien , I nformationsburcau
akten , I<arton 186 ).
Nr. 26 1 A. D.

Bucureşti, 12 noiembr.ie 1884

Ilustre conte,
În cele ce urmează, am onoarea să prezint excelenţei voastre informaţiile pe care le deţin
de la confidenţii însărcinaţi cu supravegherea sărbătoririi răscoalei lui Horia.
După ce din motive cunoscute sărbătorirea răscoalei lui Horia, la care s-au anunţat
aproximativ 160 de participanţi, n-a mai avut loc la hotelul „Union", comitetul s-a adresat pre
şedintelui „Concordiei Române" pentru a cere eliberarea unui sublocotenent, pe nume Frangu 
lea, care a fost arestat din cauza acestui banchet.
:Mitropolitul primat a interzis ţinerea vreunei slujbe religioase comemorative sub pe
deapsa concedierii şi a citării în faţa tribunalului ecleziastic.
1 Yezi documentele nr. 180 şi 193.
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Conform unei informaţii primite din partea prefectului de poliţie, un. anume Amos Po
pescu, sublocotenent în rezervă din Batalionul 29 honvezi de infanterie, a participat la banchet"
în uniformă. El ar avea domiciliul în Sibiu, unde ar deţine un post de notar.
Primiţi , excelenţa voastră, expresia profundului meu respect.
MAYR
Excelenţei sale ,
domnului conte Kalnoky.

183
lnformations-Bureau
Xr. 2 8 19/4 , 1884

Ein vom Reichs-Kriegs-Ministerium sub No. 4. 893
Praesidial, de dat<>
2 ./ 1 1 . mitgetheilter Bericht des kaiserlich-koniglichen Milităr-Attache in Bu
carest, No. 33, vom 26. / 1 0 „ iiber die Befestigung von Bucarest.
-

Am 1 3 . dieses Monats haben die Arbeiten an der Befestigung von Bu
carest begonnen.
Die j etzt begonnenen Arbeiten bei Kitilla, Mogoşoaia, Otopeni und
Tunari sind lediglich vorbereitende, die Bauten sollen soviel als moglich
von der Genie-Truppe hergestellt werden.
Die oberwăhnten 4. Puncte bilden den 1 . Sector der Giirtellinie.
Aus iibereinstimmenden Aeusserungen des belgischen Gesandten am
hiesigen Hofe und seines Sekretărs geht hervor, class die Detail-Plăne von
rumănischen Genie-Offizieren unter der Oberleitung Brialmonts in Briissel
ausgearbeitet wurden. Einer dieser Offiziere war Botteanu.
Die Minister Bratianu und Stourdza waren der Befestigung von Bu
carest nicht geneigt. Der General-Artillerie Inspektor Arion ist es bis j etzt
nich t. Yerschiedenen Aeusserungen hi:iherer Offiziere zufolge ist es haupt
săhlich der Konig gewesen, welcher die Angelegenheit in Fluss brachte.
Die Befestigung von Bucarest sol dem rumănischen Heere die Moglich
keit bieten, einem russischen Ueberfalle gegeniiber seine Mobilisirung und
Koncentrirung zu vollenden und das Eingreifen Oesterreichs abzuwarten.
Der Einwendung class die Koncentrirung des Heeres in Bucarest gleich
bedeutend ist mit einer Fluchtartigen Răumung d er Moldau, Dobrudscha
und eines Theiles der Wallachei, class eine Allianz mit Oesterreich iiberhaupt
den Aufmarsch in der Moldau gebieterisch fordere, wusste man nichts stich
haltiges entgegen zu setzen.
Ob man iiber einen, bei Beginn allfălliger Oţeraticnrn, geplantrn rus
sischen Ueberfall etwa Nachrichten hat, ist nicht zu constatiren, jedenfalls.
aber, dass eine gewisse Furcht vor diesem Ueberfalle besteht. Zur Illustration
derselben folgendes.
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Die Waffen-und Monturs-Magazine des 4 . Corps sollen, nach Herstel
lung der nothigen Răumlichkeiten aus dem exponirten J assy nach Roman
verlegt werden.
Der Sekretăr der hiesigen russischen Gesandtschaft Iswolsky, welcher
die militărische Berichterstattung besorgt, erhielt unter anderem vom Gene
ralen Feldmann den schriftlichen Auftrag die Translocirung dieser Magazine
im Auge zu behalten ; ein Beweis, dass es russischerseits eventuell auf
einen Ueberfall derselben abgesehen wăre.
[Rezoluţie : ]
12./ 1 1 . 188'1

Communicat war dem Sektions-Chef Baron Pasetti nach Budapest
-gesendet.
[Rezoluţie :}
19./ l l . 188'1

Das Communicat ist nach erfolgter Vidirung bei năchstens zu retour
niren .
Hauptmann

[Indescifratil J
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Austria, rola 69, c. 571 574 (Hatts-Hof und Staatsarchiv-Wien, Informalionsbureaualiten ,
Karton 186 ) .

Biroul de informaţiii
Nr. 2 8 19/'1, 1884
Raportul nr. 33 din 2 6 / I O al ataşatului militar cezaro-crăiesc d e l a Bucureşti, c u privire
la lucrările de fortificaţii ale Bucureştilor, comunicat de Ministerul Imperial de Război cu nr.
4 893 - prezidenţial, din 2/ 1 1 .
Lucrările de fortificare a Bucureştilor au început la 13 ale acestei luni.
Deocamdată la Chitila, Mogoşoaia, Otopeni şi Tunari nu se fac decît lucrări pregătitoare ;
construcţiile vor fi executate, pe cit posibil, de către trupele de geniu. Cele puncte mai sus
amintite reprezintă primul sector al cordonului.
Potrivit afirmaţiilor trimisului belgian la Curtea de aici şi a secretarului său, planul de
taliat a fost elaborat la Bruxelles de către ofiţerii români de geniu, sub îndrumarea lui Briai
mont. Unul din aceşti ofiţeri a fost Boteanu.
Miniştrii Brătianu şi Sturdza n-au fost încîntaţi de ideea fortificării Bucureştilor. Pînă
fo prezent şi generalul Arion, inspectorul artileriei , este de aceeaşi părere. După afirmaţiile unor
ofiţeri superiori, în principiu numai regele ar fi cel care a pus lucrurile în mişcare.
Fortificarea Bucureştilor va permite mobilizarea şi concentrarea armatei române împo
triva unui atac rusesc evitînd, în felul acesta, intervenţia Austriei.
Nu s-a putut răspunde temeinic la obiecţia conform căreia concentrarea armatei în Bu
cureşti ar fi sinonimă cu o evacuare precipitată a Moldovei, Dobrogei şi a unei părţi din Mun
tenia, şi că o alianţă cu Austria ar pretinde imperios în primul rînd o concentrare în Moldova.
N-am putut afla dacă la începerea eventualelor operaţii ar exista ceva informaţii cu pri
vire la proiectatul atac rusesc. În orice caz există o certă teamă de un asemenea caz. Ca ilustra1 ie, redau următoarele :

'I
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După realizarea încăperilor necesare, magaziile de arme şi echipament ale Corpului 1
vor fi mutate din Iaşi, care este prea expus, la Roman. Secretarul legaţiei ruse de aici, Iswolski ,
care este destul de neliniştit de informaţiile pe care le primeşte în legătură cu armata, are mi
siunea - din partea generalului Feldmann - de a ţine sub observaţie mutarea acestor magazii .
Iată o dovadă că se crede în posibilitatea unui atac rusesc prin surprindere.
[Rezoluţie :]
12/ l l 1881.

Raportul a fost trimis şefului de secţie ba�on Pasetti, la Budapesta.
{Rezoluţie : J
19/ 1 1 1884

Raportu l se va returna după luarea la cunoştinţă.
Căpitan

{Indescifrabil]

184
I nformations-Bureau
No. 2 859/4, 1884

Vom Reichs-Kriegs-Ministerium sub No. 4 956 - Praesidial mitgetheilter
Bericht (No. 34 ddto 3 1 . / 10 . ) des Militărattache in Bucarest iiber eine Unter
redung mit dem General-Inspector der Cavallerie, General Slaniceanu, in
Betreff der Pferdezucht in Rumanien, dann beziiglich der Offiziers-Aspi
ranten und der schwierigen Stellung eines Kriegs-Ministers in Rumanien.
Der General begann damit, dass der Versuch der Regierung, der Pfer
dezucht des Landes durch <las Staats- Gestiit in Nucet aufzuhelfen, nach
mehr als Zehnj ahriger Thatigkeit als missgliickt zu betrachten sei. Der Beginn,.
die einheimischen Pferde mit arabischem Blute zu veredeln, war gut. Dann
aber wurden verschiedenen ruinirten Sportsleuten Pferde englischen und
ungarischen Ursprunges abgekauft und damit nur Misserfolge erzielt.
Dabei kostet <las Fiillen durchschnittlich 1 600 Francs.
Die Pferdezucht im Lande hat sich gar nicht gehoben, so <las gar keine
Rede von irgendwelchen Reserve-Formationen der Reiterei, im Falle eines.
Krieges, sein konne.
Die Friedens - Remontirung bleibe nach wie vor auf Russland ange
wiesen.
Jedes russische Pferd kommt loco Bukarest auf 500 Francs zu stehen_
Es ist bei seinem Eintreffen noch vollkommen wild, so dass der Kalarasch
und sein Pferd die grossten Feinde sind.
ln seiner Eigenschaft als Prasident der Commission, welche die Stabsof- .
fiziers-Aspiranten aller \\!affen zu priifen hatte, war er mit dem Ergebniss.
305
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

.die;;er Prufungen sehr unzufrieden, u i.d p!aidirt fiir die Einfiihrung eines
Stabs-Offiziers kurses nach unserem Muster.
General Slaniceanu will eines Halsleidens wegen den \Vinter im Auslande
zubringen, und weder den Posten des Chef des Generalstabes noch den des
Kriegs-.Ministers annehmen. Kriegs-Minister in Rumanien sein, ist seiner
Ansicht nach die unangenehmste Anstellung, die ein Milităr haben kann.
Soldaten und offiziere lassen ihn durch Verwandte, welche Deputirte sind
iiberhaufen mit Ansuchen um Beurlaubung, Transferirung, Beforderung in
und ausser cler Rangstour. Giebt man ihnen nicht Folge, dann bleiben alle
Gesetzes-V orschlage des Kriegs-Ministers in den Sectionen liegen oder werden
ganz verworfen. Der Konig rath zwar die Leute mit Versprechungen hinaus
·zuziehen, aber clas geht nur eine Weile ; nach einem Jahre, langstens 1 4 Mo
na ten hat man es sa tt und geh t.
[Rezoluţie : ]

17./ 1 I . 1884

N ach erfolgter Vidirung ist das Einsichtsstiick bit te nachstens zu
retourniren
Hauptmann

[Indescifrabil j
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Austria, rola 69, c . 587589 (Haus-Hof und Staatsarchiv- Wien, InformationsbureauaA trn ,
Karton 186 ) .

:Biroul de informaţii
Nr. 2 859/4, 1884
Raportul nr. 34 din 3 1/ 10 al ataşatului militar din Bucureşti adresat Ministerului Impe
rial de Război cu nr. 4 956 - prezidenţial, privitor la o convorbire avută cu inspectorul general
.al cavaleriei , generalul Slăniceanu, referitoare la creşterea cailor în România, la ofiţerii aspiranţi
şi la poziţia dificilă a unui ministru de război.
Generalul s-a ocupat pentru început de încercarea guvernului de a rezolva problema
. creşterii cailor în ţară prin herghelia statului de la Nucet, acţiune care, după o activitate de
mai bine de 10 ani, ar trebui considerată ca un eşec.
A fost foarte bună iniţiativa de înobilare a cailor autohtoni cu sînge arab. Pe urmă î nsă
au fost cumpăraţi , din diverse surse, cai de rasă maghiară şi engleză şi iar s-a ajuns la un impas.
Mînzul costă în medie 1 600 lei.
Creşterea cailor în ţară nu s-a îmbunătăţit delcc, aşa incit în cazul unui război nu poate
fi vorba despre nici un fel de formaţiuni de rezervă ale cavaleriei. Sursa de aprovizionare pe
'-timp de pace rămîne, ca şi mai înainte, Rusia. Astfel , un cal rusesc ajunge la Bucureşti la preţul
de 500 lei . Î n momentul sosirii, el este încă destul de sălbatic. Din această cauză călăraşul ş i
·Calul său sînt cei mai mari duşmani.
Î n calitatea sa de preşedinte al comisiei care verifică ofiţerii aspiranţi de stat major de
la toate armele a fost foarte nemulţumit de rezultatele acestor examinări şi pledează pentru
introducerea unui curs pentru ofiţerii de stat major după exemplul nostru.
Din cauza unei suferinţe la gît, generalul Slăniceanu vrea să-şi petreacă iarna în străi
·nătate şi să nu opţeze nici pentru postul de şef al Marelui stat major, nici pentru cel de minis
tru de război. A fi ministru de război în România este, după părerea lui , funcţia cea mai ingrată
,pe care ar putea sti o aibă un militar. Soldaţii şi ofiţerii se întrec să-l asalteze cu rudele-deputaţi
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cu cereri pentru concedii, transferări, avansări peste rînd. Dacă nu li se dă ascultare , toate de-·
cretele propuse de ministrul de război vor zace prin secţii sau vor fi complet încurcate. Regele
ameţeşte camenii cu prcmisiuni, dar asta merge numai un timp ; după un an, li luni cel mult,.
se satură şi pleacă.
·

[Rezoluţie : j
17/ 1 1 1884'

După luare la cunoştinţă, vă rugăm returnaţi imediat.
Căpitan

[ lndcscifral il}

185
Informations-Bureau
Nr. 2 860/4, 1884

4 957 zur Eimicht
Vom Reichs-Kriegs-Ministerium sub No. Praesidial
mitgetheilter Bericht (No. 35 vom 1 ./ 1 1 . ) des kaiserlich - koniglichen .Milităr
Attache in Bucarest mit nachstehenden militărischen N achrichten.
Oberst Lahovarv, welcher sich seiner Zeit in dem bei Hofe fiir Seine
.kaiserliche Hoheit den Kronprinzen Erzherzog Rudolf aufliegenden Buche
als Milităr-Attache in Berlin eingetragen hatte, musste nach dies beziiglichen
Schritten des deutschen Gesandten, bei demselben en parade erscheinen
und sich liber sein Benehmen entschuldigen. Er war als Milităr-Attache
nach Berlin wohl ernannt, sowie Oberst Carp nach Paris, allein beide sind
bis nun auf ihre Posten nicht abgegangen, weil, wie in militărischen Kreisen
verlautet, die betreffenden Regierungen rumănische Militair-Attaches mit
so hohem Range nicht aczeptiren wollen.
In letzterer Zeit sind im „Monitorul oastei" einige Anordnungen erschie
nen, welche im Offiziers-Corps grosse Unzufriedenheit hervorgerufen haben.
Es sind dies hauptsăhlich :
1 . <las Verbot im Amts-Bereiche Civil-Kleider zu tragen ;
2. die Bestimmung, die fremde Orden nur mehr bei gewissen Gele
_genheiten getragen werden durfen.
Der Kriegsminister Falcojano ist in einer iiblen Lage. Er befindet
sich in der Mitte zwischen dem Konige, welcher zu .Massregeln drăngt, welche
die Ziigel anziehen und Bratianu, welcher Alles perhorrescirt, was ihm oder
seinem Anhange illiberal erscheint.
:\euerdings hat auch der Antagonismus zwischen Falcojano und dem
Generalen Cernat schărfere Formen angenommen. Falcojano, der von der
Unfăhigkeit Cernats iiberzeugt ist, vielleicht auch personlicher Griinde wegen
setzt Alles an, um denselben wegzubringen und wird, wie es scheint vom
Konige hierin unterstutzt .
-
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Cernat hingegen, der noch nie einen Untergebenen Strenge behandelt
hat und unter dessen Commando es sich sehr angenehm dient, hat in Folge
dessen einem grossen Anhang und ist dadurch Bratianu werthvoll, rn dass
Falcojano ihm gegeniiber meistens den Kiirzeren zichen wird.
[Rezoluţie :]
18 ./ 1 1 . 1884

1iren.

Das Communicat ist nach erfolgter Vidirung bitte năchstens zu remitHauptmann

[Indescifrabil J
Arhivele statului Bucureşti , Microfilme A ustria , rola 69 , c. 590 - 592
( Haus-Hof und Staatsarchiv- Wien , I nformationsbureauakten , Karton
186 ) .

:Biroul d e informaţii
Nr. 2 860/i, 188'1
Raportul nr. 35 din l/ l l al ataşatului militar cezaro-crăiesc din Bucureşti, adresat Mi
nisterului Imperial de Război .nr. 4 957
prezidenţial, cuprinzînd următoarele informaţii mi
litare.
Colonelul Lahovari, care pe vremuri, în calitate de ataşat militar la Berlin , se semnase
la Curte ca ataşat militar în registrul înălţimii sale imperiale prinţul moştenitor arhiducele Ru
dolf a trebuit, după intervenţia referitoare la aceasta a trimisului german, să se prezinte la ace
laşi în ţinută de paradă şi să-şi ceară scuze pentru conduita sa. El a fost numit ataşat militar
la Berlin , iar colonelul Carp la Paris. Ambii sînt singurii care pînă acum nu s-au dus la posturile
lor. După cum se vorbeşte în cercurile militare, guvernele respective nu vor să accepte ataşaţi
militari români cu ranguri atît de înalte.
În ultima vreme, în „Monitorul oastei" au apărut ştiri despre unele frămîntări în rîndul
ofiţerilor. Principalele nemulţumiri sînt din cauza :
I . interzicerii purtării de haine civile în timpul serviciului ;
2. a precizării că decoraţiile străine pot fi purtate numai în anumite ocazii.
Ministrul de război, Fălcoianu, continuă să fie într-o situaţie foarte dificilă. El se află
la mijloc, între rege, care se orientează spre măsuri disciplinare, şi Brătianu, care dispreţuieşte
tot ce i se pare lui, sau alor lui, că ar fi neliberal.
De curînd, antagonismul dintre Fălcoianu şi generalul Cernat a luat forme mai acute.
Fălcoianu, care este convins de incapacitatea lui Cernat şi probabil datorită şi unor motive
personale, face totul pentru a-l înlătura. Se pare că va fi susţinut şi de rege în acest sens.
Dimpotrivă, Cernat, care niciodată n-a fost tratat cu atîta severitate şi care serveşte cu
mare plăcere sub comanda acestuia [Fălcoianu] are în consecinţă un mare număr de
simpatizanţi şi este prin aceasta apreciat şi de către Brătianu, astfel că Fălcoianu nu va putea
face prea multe împotriva lui.
-

[Rezoluţie : J
18/ l l 188'1

După luarea la cunoştinţă vă rugăm să returnaţi raportul imediat.
Căpitan

[I ndescifrabii}
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186
Copie după adresa domnului ministru de rezbel
sub nr. 5 120 din 27 noiembrie 1884
Mai în toti anii se ia în armată un număr considerabil de tineri can
s-au însurat înainte de a fi tras la sorţi.
Aceasta se observă mai cu seamă în comunele rurale, unde tinerii cred
că prin faptul însurării lor atrag mai mult compătimirea membrilor din con
siliul de recrutare şi astfel sunt trecuţi în armata teritorială. Această credinţă
este cu totul eronată, fiindcă legea de recrutare este pozitivă în privinţa
condiţiunilor fizice şi motivelor legale ce scutesc de serviciul activ sau de
serviciul auxiliar.
Dacă n-ar fi fost decît inconvenientele sociale ale căsătoriei premature
şi tot ;:.r fi fost nişte argumente puternice pentru mine spre a veni şi a vă
ruga să interveniţi pentru îndreptarea acestor inconveniente. Dar inconve
nientele acestei căsătorii premature sunt şi mai grave pentru armată.
Toti tinerii însurati consider luarea lor în armată ca o mare nenorocire
şi, prin �ceastă idee, ei sunt predispuşi la melancolie şi la nostalgie, boale
cari produc cele mai perîculoase comecinţe.
Melancolia şi mai ales nostalgia, slăbind organismul acestor recruţi,
îi predispun mult la contractarea boalelor contagioase şi epidemice ale arma
telor, precum este frigura tifoidă şi ftizia. De aici rezultă sporirea morbidi
tăţei şi a mortalităţei armatei, precum şi rărirea rîndurilor prin reforme�
Ar fi de cel mai mare interes general cr(d, domnule ministru, dacă s-ar
face prin administraţiune ca să se atragă atenţiunea primarilor în această
privinţă spre a căuta a pune, pe cît se poate, margini acestui rău social.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea distinsei mele considera
ţiuni.
Ministru,
ŞT. FALCOI..\NC
Pentru conformitate :
Şef presei, I . CON STANTINESCU
A rhivele statului Botoşani, fond Prefectura judeţului Botoşani, dosar
n r . "1/1884, nepaginat. Copie.

187
C o p i e*
Batalionul 3 vînători.

Al '1-lea Corp de armată
A 8-a Qi·tizie infanterie
Trimestrul cctombrie

• Î naintată directorului general al Ministerului de Interne de către Direcţia generală a
serviciului sanitar din '.\linisterul de Interne, cu adresa nr. 8 958 din 28 noiembrie 188'1 .
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"Tablou de numele şi prenumele ofiţerilor ce au luat parte la formarea cordonului sanitar
veterinar în comuna Corbu, din judeţul Rîmnicu Sărat

Nr.
curent
1

Numele şi prenumele

ă:�� Suma Totalul
II drep�carei�.:ftooficia
au I pe zi Lei-Bani
l Lei-Bani
33

--- -

căpitan

Vasiliu Ion

Observaţii

·

căpitan

Uricanu Vasile

---

2

Gradul

4

1 32

Regimentul 24 dorobanţi
Tecuci

--- ---

54

4

216

Regimentul 27 dorobanţi Bacău

---

3

Vlădescu Constantin

căpitan

36

4

lH

--- ---

4

Polizu I . Micşunescu

căpitan

45

4

---

5

Tanovici Constantin

locotenent

180
---

54

3

7

Solomonescu Dumitru

Ciuhureanu Nicolae

locotenent

56

3

locotenent

54

3

---

8

Batalionul 3 vînătoriBucureşti

168

Regimentul 1 0 dorobanţi-Focşani

1 62

Batalionul 3 vînătoriBucureşti

- --

locotenent

Dumitrescu Ion

36

3

1 08

Regimentul 5 linieGalaţi

3

1 23

Batalionul 4 vînătoriFocşani

168

Batalionul 3 vînătoriBucureşti.

---

9

Ghidionescu Eugeniu

sublocotenent

41

· ---

--- -

10

lacomi Constantin

sublocotenent

56

---

11

---

3

--- ---

Martinescu Călin

sublocotenent

29

3

Batalionul 3 vînătoriBucureşti

87

---

TOTAL

Batalionul 3 vînătoriBucureşti

1 62

---

6

Batalionul 3 vînătoriBucureşti

1 650

I
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Se certifică de noi, comandantul Batalionului 3 vînători, prezentul
tablou care conţine suma de lei una mie şease sute cincizeci.
Comandantul batalionului,
( Semnat) Maior LIPAN
Pentru conformitate :
C. PETRESCU
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de Interne, Dirtcţia
contabilităţii centrale, inventar nr. 333, dosar nr. 63/1884, f. 4. Copie.

188
Reichs-Kriegs-Ministerium
Prăsidial, No. 5 273

Laut eines Berichtes des Chefs des Generalstabes soll confidentiellen
N achrichten zufolge, im October dieses J ahres in J assy unter Vorsitz des
ki:iniglichen rumanischen Generals Radovic eine Commission, bestehend aus
den Obersten Filitis, Arion, Carp etc. zusammengetreten sein, um vom Obersten
Carp in Russland gekaufte 700 Pferde zu iibernehmen. Diese Obernahme
soll in Ungheni erfolgt sein.
Ferners soll eine unter Fiihrung des Obersten Horbatzky nach Russland
abgegangene Pferdeassentcommission mit einem Triebe von 1 200 Stiick
riickgekehrt und schliesslich eine Commission unter Fiihrung des Obersten
Carp nach Tiflis abgegangen sein, um dort fiir die rumanischen Gebirgsbat
terien probeweise 1 00 Maulthiere einzukaufen.
Im Interesse cler steten Evidenthaltung cler Situation des rumanischen
Pferdewesens erscheint es wiinschenswert zu erfahren, ob die genannten
Daten richtig seien.
Das ReichscKriegs-Ministerium erlaubt sich daher iiber Antrag des
Chefs des Generalstabes die Bitte, es wolle clas kaiserliche und ki:inigliche
Ministerium des Ăussern unsere politischen Missionen in J assy, Tultscha,
Sulina und Kustendje getipst zur Priifung cler oberwahnten Daten anweisen
und auch das General-Consulat in Odessa und clas Consulat in Kiew beauf
tragen, iiber die Einkaufe Rumaniens auf den russischen Pferdemarkten
Erhebungen zu pflegen und deren Ergebnis zu berichten.
Wien, I. Dezember 1884.
BYLANDT, Feldmarschall
An das kaiserlichc und konigliche Ministerium des Ăussem.
Arhivele statului Bucureşti, Microfilme Austria , rola 69, c. 629630 (Haus-Hof und Staatsarchiv- Wien, Informationsbureauakten ,
Karton 186 ) .
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Ministerul Imperial de Război
Prezidenţial, nr: 5 273
Conform unui raport al şefului Marelui stat major şi din unele informaţii confidenţiale ,
!n luna octombrie a anului curent s-a constituit la Iaşi, sub conducerea generalului român Ra
dovici, o comisie formată din coloneii Filitis, Arion , Carp etc. pentru a prelua cei 700 de ca i
cumpăraţi de colonelul Carp din Rusia. Această preluare se va efectua la Ungheni.
Ulterior se va mai întoarce o comisie sub conducerea colonelului Horbatsky, care fusese
plecată în Rusia pentru un lot de I 200 de bucăţi şi, în sfîrşit, o comisie condusă de colonelul
Carp, deplasată la Tiflis pentru a achiziţiona 100 de catîri pentru bateria de munte română.
Pentru a avea o evidenţă reală a situaţiei acestor cumpărări de animale pentru armata
română ar fi necesar să se verifice dacă aceste date sînt exacte.
Ministerul Imperial de Război cere şefului statului major ca, prin intermediul Ministe
rului de Externe , să ceară misiunilor noastre politice de la Iaşi, Tulcea, Sulina şi Constanţa să
verifice autenticitatea datelor de mai sus. Consulatul general din Odesa şi consulatul din Kie·,r
vor supraveghea şi informa asupra cumpărărilor făcute pentru România în tîrgurile de cai din
Rusia.
Feldmare�al DYLAN DT
Viena, I decembrie 1884
Către Ministerul de Externe cezaro-crăiesc.

189
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege a l României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel nr. 1 9 887, pe lîngă care ne supune spre sancţionare legea pentru
contingentul anului 1 885 votată de corpurile legiuitoare, în virtutea artico
lului 93 din constituţiune,
am sancţionat şi sancţionăm,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
Articol unic. Din cla�a anului 1 885 se va chema mb drapel 9 OOO tineri
pentru armata permanentă, 3 OOO tineri pentru călăraşi cu schimbul, iar
restul clasei deducîndu-se cei dispensaţi se vor înscrie între dorobanţi cu
schimbul, potrivit dispoziţiunilor legei de recrutare 1•
1 \'ezi „Monitorul oficial" , nr. 5 1 din 5 / 1 7 martie 1876, p . 1 29 7 - 1 303, nr. 19 1 din
2 1 noiembrie/3 decembrie 1882, p . 2 777 - 2 78 1 şi Documente prit-ind istoria militară a po
porului român , iulie 1878 - noionbrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 197'1, p. 407-418.
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Recrutarea se va face şi contingentul se va chema conform legei asupra
recrutărei şi conform cu cele prevăzute în legea asupra organizărei puterei
armate 1 .
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 27
noembre 1 884 şi s-a adoptat cu majoritate de 74 voturi contra a 2 .
Preşedinte,
D . LECCA

Secretar,
EM . M . PORUMBARU

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 30 noembre 1 884 şi
s-a adoptat cu majoritate de 66 voturi contra a 4 .
Preşedinte,
D . GHICA

Secretar,
G. CAPELEANU

Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă, învestite cu sigiliul statului
şi trecute în „Monitorul oficial" , să fie adresate autorităţilor administrative
şi judiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întocmai ; iar mi
niştrii noştri secretari de stat la departamentele de rezboi şi j ustiţie sunt
însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.
Dat în Bucureşti, la 3 decembre 1 884.
CAROL
Ministru de rezbel ,
General adjutant ŞT. FĂLCOIANU

Ministru de justiţie,
M. VOINOV

Nr. 2 9i0
„Monitorul oficial", nr. 196 din 6/18 decembrie 1884, p . 4 513 4 514.

190
Constanţa, 188i, luna decembrie, 4

România
Comandamentul Diviziei active Dobrogea
Personal şi operaţii
Nr. 39

Domnule şef,
La ordinul dumneavoastră nr. 1 045 din 5 octombrie anul curent, am
onoarea a raporta : serviciul cu schimbul, atît la dorobanţi cit şi la călăraşi,
pentru anul curent, nu s-a pus în aplicare, fiind hotărît de minister a se pune
1 Vezi „ Monitorul oastei" , nr. li din 1 iunie 187'1, p. 597 - 598.
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în aplicare în urma altor dispoziţiuni. Concentrări însă au fost numai pentru
'
instrucţiunea recruţilor.
Pentru dorobanţi două perioade, fiecare de cite 60 zile ; 1 perioadă,
socotită de la 1 iulie la 29 august, avînd chemaţi 1 040 oameni ; a 2-a perioadă,
de la l septembrie la 30 octombrie, avînd chemaţi 245 oameni. Din ambele
aceste perioade au fost 682 oameni din contingentul 1 883 şi 603 din 1 884.
Călăraşii, o singură serie de 60 zile, de la l iulie la 31 august, avînd : escadro
nul Constanţa 4 7, din care 3 1 din 1 883 şi 1 6 din 1 884 ; escadronul Tulcea
avînd 67, din care 32 din 1 883 şi 35 din 1 884 .
Constituirea batalionului dorobanţi fiind făcută în anul curent, ambele
contingente au fost chemate deodată pentru dobîndirea instrucţiei necesare.
Şef de stat major,
Locotenent-colonel GR. GIOSEANt:
Dcmniei sale ,
demnului şef Marelui stat major al armatei , Bucureşti.
A rhivele statului Bucureşti, fond ,"finisttrul de Război, l'tlartle stat
major, dosar nr. 5/1885, f. 139. Original.

191
Proces-verbal
Pentru cercetarea tabloului de recensămînt şi operaţiilor tragerii la
sorţi în oraşu Ploeşti, consiliul de revizie fiind compus din : domnul I .A. Fur
duescu, prefectu judeţului Prahova - preşedinte, domnul Al. C. Stavridi,
membru consiliului judeţean, domnul Greceanu Nicolae, ofiţer recrutor membrii, procedînd pentru recrutarea clasei anului 1 885 din acest oraş, con
form legei de recrutare 1 precum şi a instrucţiilor domnului ministru de rez
bel, ne-am întrunit în oraşul Ploeşti în zilele de 3, 4 şi 5.
Şedinţa s-au deschis la orele 12 meridiane. Î n fiecare din aceste zile
ele au fost publice.
Consiliul, după ce a cercetat tabloul de recensămînt, dîndu-i-se citire
cu glas tare, s-au întrebat persoanele de faţă dacă au vreo observaţie sau
reclamaţie de făcut atît asupra înscrierilor aflate pe tablou de recensămînt,
cit şi pentru omisiunile ce s-ar fi putut să se strecoare.
1

,-ezi „.1fonitorul oficial" , nr. 5 1 clin 5/ 17 martie 1876, p. 1 297 - 1 303, nr. 19 l din 2 1
1882, p . 2 777 - 2 781 �i Documente pric-ind ist01·ia militară a poporului
român , iulie 1878 - noiembrie 1882, Editura militară, Bucure�ti, 1974, p . 407-418.
noiembrie/J decembrie
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Aceste observaţii şi reclamaţii ascultate s-au consultat şeful depozi
tului de recrutare şi primarul urbei Ploeşti ; în urmă tabloul s-au hotărît
şi îndreptat, subscriindu-se de noi membri consiliului.
Acest tablou, astfel îndreptat, coprinde rezultatu următor :
Rezultatul rectificărilor
Numirea
comunei

O rasu

Plo�şti

'

Numărul înscrierilor ce
coprinde tabloul întocmit de comisiunea de
recensămîn t

Numărul
înscrierilor
scoase

Numărul
înscrierilor
adăo.gate

Numărul
ti nerilor
rămaşi
înscri�i pe
tabloul de
recensămi n t

I

I

I
I

O t ce :vaţie

t

Am făcut cunoscut încă o dată tinerilor şi părinţilor lor ca drepturile
ce vor avea, relativ la scutire sau dispensă, să le susţie înaintea consiliului
cu probe, căci mai tîrziu nu se vor mai lua în consideraţie.
Trecînd apoi la cercetarea şi tragerea la sorţi a tinerilor pentru oraşul
Ploeşti s-a procedat astfel.
S-a cercetat mai întîi toate cazurile de scutire şi dispensă invocate de
tineri şi consiliul a dat deciziunea sa pentru fiecare tînăr în parte.
S-au parafat în urmă buletinele individuale necesare şi pe care era un
număr diferit de la numărul 1 pînă la numărul tinerilor admişi în oraşu Plo
eşti ; s-au înnumărat în public acele buletine şi numărul lor fiind egal cu acela
al tinerilor înscrişi pe tabela de recensămînt rectificată ; s-a declarat aceasta
cu glas tare.
S-a cerut apoi declaraţiunea acelor tineri care voesc a face parte din
călăraşi, potrivit cu ţifra determinată de Ministerul de Rezbel de fiecare
j udeţ .
S-a cerut consimtămîntul
acelor tineri care au declarat voluntar că
'
voesc a servi în armata permanentă şi s-a luat act de aceasta. S-a examinat
în prezenţa consiliului aceşti tineri spre a se vedea de îndeplinesc condiţiu
nile fizice. S-a constatat după aceia numărul acelor tineri cari deşi unici
fii la părinţi, totuşi nu erau în cazul d-a fi dispensaţi prin lege d-a mai trage
sorţul.
Celelalte buletine a rămas pentru numărul tinerilor înscrişi.
Numerile rămase au fost strînse uniform, au fost aruncate şi ameste
cate într-o urnă destinată pentru aceasta.
După aceasta tineri s-au chemat înaintea consiliului, urmînd pentru
tineri ordinea foscrierilor pe tabloul de recensăm1nt.
Fiecare tînăr admis trage din urnă un număr care se proclamă· şi îmcrie
atît pe listă de tragere, cît şi pe tabloul de recensămînt ; treptat cu prezen
tarea tinerilor, şeful depozitului de recrutare şi primarul urbei Ploeşti au
fost întrebaţi asupra indentităţei, asupra reclamaţiunilor ce au prezentat şi
asupra diferitelor cazuri de scutire ce au invocat tinerii ; părinţii celor ce
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lipseau şi în lipsa acestora primarul respectiv sau delegatul său au tras
pentru absenţi.
Cercetarea tinerilor şi tragerea la sorţi fiind terminate s-a dat citire
listei de tragere, după care această listă a fost încheiată şi subscrisă ca şi
tabloul de recensămînt.
Buletinele ce au servit la tragerea la sorţi au fost pe dată rupte.
Toate circumstantele relative la revizuirea tabelei de recensămînt, la
cercetarea şi la tragere� sorţilor în oraşu Ploeşti fiind constatate s-a încheiat
acest proces-verbal, care după ce s-a citit a fost subscris de noi, membri
consiliului de revizie, de primarul sau delegatul său şi de către şeful depozi
tului de recrutare, astăzi . . .
Preşedinte,
Fl!RDl!E SCU

Membri,
Locotenent-colonel G RECEANU,
AL. C . STAVRIDI

Primar oraşul Ploeşti,
N . C . SĂRULEANU

Şeful depoului de recrutare ,
Arhivele statului Ploieşti, fond Prefectura judeţului Prahova , dosar
nr. 7/1885, j. 84 -85. Original.

192
România
Brigada 2 infanterie
::\r. 8i

1 88 4 ,

decembrie, 12

Domnule comandant,
Am onoare a înainta dumneavoastră copie după instrucţiuni asupra
manevrelor brigăzii cu cadre, primite pe lingă ordinul domnului comandant
al diviziei nr. 6 487, rugindu-vă a face ca ele să se aplice şi să se dea ofiţe
rilor superiori, comandanţi de companii, baterii şi escadroane.
Comandantul brigăzii ,
Colonel JARCA
Domniei sale,
domnului comandant al Regimentului 1 artilerie.

Instrucţiuni pentru manevrele brigadei cu cadre
Manevrele cu cadre recomandate prin ordinul ministerial nr. . . . , nefiind
pma în prezent reglementate şi nici prescrise în vreo deciziune şi urmînd a
se face pentru prima dată în armata noastră, pînă la stabilirea unor astfel
de instrucţiuni, spre a arăta care este conduita diferitelor cadre în acest
exerciţiu, recomand mai j os cîteva prescripţii generale.
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Scopul manevrelor cu cadre este :
I . a prepara şi deprinde ofiţerii de toate gradele cu aprecierea militară
a terenului, din punctul de vedere al întrebuinţărei trupelor, atît în ofemivă,
cit şi în defensivă ;
2. a obişnui pe ofiţerii superiori a coordona ac;ţiunea diferitelor arme,
a lua repede deciziuni, a da ordinele şi instrucţiuni în termeni clari şi con
chişi.
Cu un cuvînt, scopul acestei manevre este o deosebită instrucţie profe
sională a cadrelor, exercitîndu-le să rezolve pe teren şi în mod practic dife
ritele probleme de marş şi de tactică, a căror soluţiune �e impune la rezboi.
Programa
Programul operaţiilor ce fiecare brigadă trebuie să execute este fixat
de comandantul diviziei şi trebuie să cuprindă :
I . O ipoteză care să indice într-un mod clar şi conchis situaţia stra
tegică la care se raportează operaţiile pe care brigada trebuie să le studieze
şi execute ; ipoteza este urmată de un ordin special care trebuie să conţină
elementele unei operaţii de rezbel, putînd fi executată de o brigadă ; ordinul
precizează operaţiunea, scopul a se atinge punctul iniţial sau de plecare al
manevrei şi mersul execuţiunei pînă la fine.
Toate aceste indicaţii sunt date în termeni generali. Ipoteza trebuie
să permită încă a reprezenta :
I . dispoziţiile de luptă ofensivă sau defensivă, brigada fiind încadrată
sau la extremitatea unei linii ;
2 . dispoziţiile de cantonament sau bivuac ;
3 . aşezarea avanposturilor supozînd brigada însărcinată a acoperi una
de armate sau supozînd încadrată în o linie de bătaie.
La aceste operaţii generale se adaugă şi dispoziţiile speciale pentru
artilerie şi geniu.
Cavaleria \'a studia mai cu deosebire serviciul de siguranţă al brigăzii
în marş şi repaus. î n luptă ea îşi va alege şi fixa poziţiile de observaţie, cum
şi operaţiile pe care le-ar putea întreprinde spre a concura la reuşită ; ea fi
xează asemenea dispoziţiile de luat pentru urmărire sau de retragere, oricare
ar fi problema de studiat ; directorele manevrei nu va neglij a nici o ocazie
spre a dovedi ofiţerilor pericolele ce reprezintă fronturile întinse, fie în ofen
sivă, fie în defensivă, nereuşita în cel dintîi caz şi, al doilea caz, lipsa de mij
loace pentru rezistenţa şi pericolul ca frontul să fie rupt.
Este avantajos a nu se studia cestiuni simple, care să fie aplicate cu
toate detailurile necesare, operîndu-se încet pe teren ; şefii unităţilor princi
pale pot merge pe punctele ce ar ocupa în realitate, unde să j udece de rezul
tatul operaţiunilor şi în urmă să dea ordine în consecinţă.
Cu acest chip şi directorele manevrei are timp de a parcura diferitele
grupe şi a face critica de detaliu chiar pe teren.
Fiecare ofiţer ar fi de dorit şi trebuie să aibă o hartă conţinînd terenul
pe care se face operaţia ; ridicări nu se vor face de ofiţeri, însă vor face cîteva
crochiuri expediti\'e, care să reprezinte dispoziţia trupelor, aşezarea avan
posturilor etc.
·
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Executar ea
Terenul trebuie recunoscut din vreme de către directorele manevrei ;
este pus în executare prin ordin înscris, în care se face cunoscut :
1 . situaţia supozată a inamicului şi intenţiunea sa probabilă ;
2 . situaţia corpului din care face parte brigada ;
3. scopul operaţiunii ;
4 . misiunea destinată brigăzii în această poziţie.
Directorele se asigură în o conferinţă că dispoziţiile ordinului special
sunt bine întelese ; la necesitate el le comentează verbal. Î n executare lasă
subordonaţil�r iniţiativa ordinelor de detaliu şi grij a de a lua dispoziţii parti
culare pe a sa răspundere. Pe timpul executării el parcură terenul cu ofiţeri
disponibili, îndreaptă greşelile făcute, discută condiţiile fiecărei mişcări sau
fiecare dispoziţie de trupă şi face să reiese cea mai bună rnluţie.
Directorele se preocupă mai ales a demonstra cum trebuie să le lege
diferitele faze ale operaţiei şi să arate relaţiile diferitelor arme şi unităţi între
ele.
Î n cursul manevrei el poate introduce diverse ipoteze, consecinţe pro
venite din formaţii fictive, însă care s-ar putea întîmpla şi care ar fi relative
la adversar sau la trupa care manevrează .
Afară de criticele pe care le face în fiecare moment, directorele trebuie
să mai facă pe teren o critică generală şi cu care termină operaţia.
Raport
Aceste manevre trebuind să aibă un caracter cu totul practic, lucrul
descris va fi redus la strictul necesar.
Directorele manevrei îi notează dispoziţiile ce a prescris, precum şi
ordinele ce a dat verbal sau în scris.
Fiecare ofiţer înscrie pe un carnet ordinele primite şi acelea pe care
le-a dat.
Lucrarea ce trebuie să o dea la finele manevrei va fi o simplă expunere
a modului operaţiunii şi a mijloacelor de execuţie întrebuinţate.
Un raport este stabilit de directore, servindu-se pentru acesta cu car
netul de ordine, care îi sunt prezentate de ofiţeri.
Carnetele de ordine ale ofiţerilor şi raportul directorele constituiesc
tot dosarul manevrei.
Dispoziţii generale
La aceste manevre vor lua parte toţi ofiţerii superiori, comandanţii
de baterii, escadroane şi companii ; aceşti din urmă ar fi de dorit şi vor căuta
să fie călări.
Din ordin :

Şeful de stat major,
Maior TĂTĂRESCU
Biblioteca Centrală de Stat , fond Saint Georges, pachetul LXXXI,
dosar nr. 7, f. 2 1 2 - 21-i. Copie.
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193
Reichs-I\:riegs-:!\!inisterium
Prăsidial, Xr. 5 399

Das 1 2. Korps-Kornrnando hat dern Reichs-Kriegs-Ministeriurn das
beiliegende, von einern engeblich osterreichischen Staatsangehorigen, Narnens
Peter Miclos, an das Milităr-Stations-Kornrnando in Kronstadt gerichtete
Schreiben dato Bukarest am 7. Novernber 1 884 vorgelegt, laut welchem
sich ein, wie es dem Schreiber schien, kaiserlich-koniglicher Oberlieutenant
I oan Poppescu 1 bei der am 2.N ovember dieses ] ahr in Bukarest bei einem
gewissen Kozmann stattgehabten Horia-Feier betheiligt und <labei einen
Toast im Ungarn feindlichen Sinne ausgebracht hat .
Da sich im Verbande des kaiserlich-koniglichen Heeres nur ein Ober
lieutenant Names Johann Popeskul, und zwar im Stande des lnfanterie
Regiments „Ludwig I I . , Konig von Bayern" Nr. 5 befindet, dieser Officier
aber, laut der vom genannten Korps-Komrnando gepflogenen Erhebung,
seit dem Jahre 1 88 1 nicht beurlaubt war und demzufolge auch am 2. vo
rigen Monats nicht in Bukarest gewesen sein konnte, so konnen die zur Beur
theilung dieser Angelegenheit notigen Anhaltspunkte nur durch Vermit
tlung der kaiserlichen und koniglichen Vertretungsbehorde im Auslande
gewonnen werden.
In Folge dessen beehrt sich das Rei�hs-Kriegs-Ministeriurn <las kaiser
lichen und koniglichen Ministerium des Aussern zu ersuchen, die diesfalls
erforderlichen Erhebungen gefălligst durch die kaiserliche und konigliche
Gesandtschaft in Bukarest pflegen zu lassen und deren Ergebnis, bei Riicks
chluss des Eingangs bezogenen Schreibens, anher mittheilen zu wollen.
I n Vertretung des Reichs-Kriegs-Ministers,
Feldmarschall [Indescifratil}
Wien, am 16. Dezember 1884
An <las kaiserliche und kiinigliche :!\!inisterium des Ăussern.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 69, c. 4 1 3 4 1 4 ( Haus-Hof und Staatsarchiv- Wien, Informationsbureauakten,
Karton 186 ) .

Ministerul Imperial de Război
Prezidenţial , nr. 5 399
Comandamentul Corpului 12 a prezentat Ministerului Imperial de Război scrisoarea unui
anume Peter Micloş, cetăţean austriac, adresată din Bucureşti la 7 noiembrie 1884 comanda
mentului militar din Braşov, conform căreia locotenentul Ioan Popescu a participat la 2 noiem
brie, anul curent, în Bucureşti la sărbătorirea lui Horia, la un anume Cosman şi a toastat duş
mănos la adresa U ngariei .

1 Vezi documentele nr. 180 şi 182.
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Î n cadrele armatei imperiale există un singur locotenent cu numele de Ioan Popescu şi
anume în Regimentul 5 infanterie - „Ludovic al Ii-lea, regele Bavariei" .
Acest ofiţer însă, conform anchetei întreprinse de numitul comandament de corp, n-a
mai fost în concediu din anul 188 1 . Prin urmare nu putea fi la Bucureşti în urmă cu 2 luni.
În această situaţie, numai autorităţile reprezentanţei noastre cezaro-crăieşti din străină
tate pot obţine datele necesare pentru condamnarea lui.
În consecinţă, Ministerul de Război şi Ministerul de Externe cezaro-crăiesc au trecut
misiunii cezaro-crăieşti din Bucureşti obligativitatea rezolvării anchetei , urmînd ca rezultatul
ei să fie comunicat la returnarea prezentei scrisori.
Locţiitor al ministrului imperial de război,
Feldmareşal [Indescifrabil]
Viena, 16 decembrie 1884
Către Ministerul de Externe cezaro-crăiesc.

194
I nformations-Bureau
3 169/4. ex 1884.
Reichskriegsministerium
Prăsidial, No. 5 459

Einsichtsstiick
Kaiserlich-koniglicher Milităr-Attache in Bukarest de dato 1 3 . Dezernber
1 884, No. 43, iiber die rurnănische Cavallerie. Dieselbe besteht aus :
- 3 Rosiorregimentern a 4 Escadronen
- 2 Escadronen Gendarmen
- 1 2 Kalarasch-Regimentern.
Die Rosiorregimentern No. 1 . und 2. haben nebst 23 kornbattant
Offizieren einen Sollstand von 592 Mann und 377 Pferden. Das 3-te. Rosior
regiment eines solchen von 555 Mann und 345 Pferden. Also sind bei j edem
dieser 3 Linie-Regirnentern iiber 200 Mann unberitten.
Die Kalarasch-Regimentern haben in ihren gesarnrnten Cadres 1 306
Mann und 722 Pferde. Die Cavallerie ist der rnindeste respective schwăchste
Teil des rumănischen Heeres.
Auch der kiirzlich zum General-Inspector der Cavallerie ernannte
General Slaniceanu diirfte bei dern Urnstande als er ein bei der Cavallerie
gedient, soweit nicht Fachmann ist, kaurn einer Waffe aufhelfen konnen,
die in der Tehnik auf der niedersten stufe Steht.
[Rezoluţie :}

Cornrnunicat retour.
Wien, 26. Dezember 1884
Arhivele stalului Bucureşti, Microfilme Austria , rola 69, c. 638 (Haus
Hof und Slaatsarchiv-Wien, lnformationsbureauakten , Karton 186 ).
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Biroul de informaţii
Nr. 3 169/4 din 1884
Ministerul Imperial de Război
Prezidenţial , nr. -' 4.59

Notă informativă
Raportul ataşatului militar cezaro-crăiesc la Bucureşti nr. 43 din 13 decembrie 1884
in legătură cu cavaleria română. Aceasta se compune din :
3 regimente roşiori, a cite 4 escadroane fiecare ;
2 escadroane de jandarm i ;
12 regimente d e călăraşi.
Regimentele 1 şi 2 roşiori au 23 de ofiţeri combatanţi, .592 de oameni şi 377 de cai. Regi
mentul 3 roşiori are .5.5.5 de oameni şi 34.5 de cai. Fiecare din aceste 3 regimente de linie au peste
200 de oameni pedeştri.
Cadrele regimentelor de călăraşi însumează 1 306 oameni şi 722 de cai. Cavaleria este
cea mai mică, respectiv cea mai slabă parte a armatei române.
Nici generalul Slăniceanu, de curînd numit inspector general al cavaleriei , dat fiind că
nu este de specialitate, nu va putea redresa această armă, care se află pe cea mai joasă treaptă
a tehnicii.
[Rezolu/ie :}

A se returna raportul.
Viena, 26 decembrie 1881

195
I nformations-Bureau
3 184/4 ex 1884
Reichskriegsministerium
Prăsidial, No . .5 3 10

Einsichtsstiick
�lilităr-Attacbe în Bukarest 2 .Dezernber 1 884, No. 42, iiber die rumă
nische Infanterie. Dieselbe zerhăllt în :
- 8 I nfanterie-Regimentern a 2 Battaillons ;
- 4 Jăger-Battaillons, endlich
- 3 1 Dorobanzen-Regimentern a 2 Battaillons
- I Dorobanzen- Regimentern a 2 nattaillons
- I Dorobanzen Battaillon der Dobrutscha

} der Linie

}

Terri torial
Truppen

Ersterns ist es die Linien-Infanterie hat 3 j ăhriger Prăsensdienst.
Die Dorobanzen werden Turnusweise zur Uebung und Waffendienst
anberufen.
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Weiters ergeht sich der Bericht im D et ails iiber die Ausbildung und
Wert der rumănischen Infanterie.
[Rezoluţie : }

Communicat retour.
Wien, 29. Dezember 188n
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 69, c. 644
(Haus-Hof und Staatsarchiv-Wien , lnformationsbureauakten, Karton
186 ) .

Biroul de informaţii
Nr. 3 184/4 din 1884
M inisterul Imperial de Război
Prezidenţial, nr. 5 3 10

Notă informativă
Raportul ataşatului militar din Bucureşti nr. 42, din 2 decembrie 1884, desrre infanteria
română. Ea constă din :

şi

8 regimente de infanterie, a 2 batalioane fiecare
4 batalioane de vînători
3 1 regimente de dorobanţi, a 2 batalioane fiecare
1 regiment de dorobanţi, cu 3 batalioane
1 batalion de dorobanţi în Dobrogea

} del'nităţi
linie

}

Trupe
teritoriale

I nfanteria de linie are serviciul militar de 3 ani.
porobanţii vor fi convocaţi la Turnu pentru manevre şi serviciul militar.
In continuare raportul prezintă în detaliu nivelul de instrucţie şi valoarea infanteriei
române.
[Rezoluţie : ]

A se returna raportul.
Viena, 29 d.::cembrie 1 8 S t

1 96
Tablou de numărul ofiţerilor ce s-a proiectat a se trimite pentru studiu
în diferite şcoale din străinătate
2 ofiţeri în Austria pentru studiile geodezice
şi topografice ;
3 ofiţeri în Belgia pentru şcoala de stat major
pentru şcoala de artilerie
pentru şcoala de geniu
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1

ofiţer

1

ofiţer

1 ofiţer

ofiţeri în Franci a pentru şcoala de stat major
pentru şcoala de artilerie
pentru şcoala de geniu

3 ofiţeri
1 ofiţer
1 ofiţer

7 ofiţeri în Germania pentru academia de război
pentru şcoala de artilerie
pentru şcoala de geniu

4 ofiţeri
2 ofiţeri
1 ofiţer

5

Pentru conformitate :
Şeful biroului,
Căpitan [Indescifrabil}
A rhiva Ministerului AfacErilor Externe, fond A rhiva istoricd, vol .
157, f. 106. Original.

197
Materialul d-artilerie ce trebuie să aibe fiecare baterie d-artilerie
6 tunuri ; 6 chesoane ; 1 car de baterie ; 1 afet port-roate ; 1 forj e ;
furgon.
Nota bene. Cu toate uneltele prevăzute în inventarele din decizia ministerială
nr. 1 0, „:Monitorul oastei" , nr. 1 9/ 1 876.
Materialul de incendiu ce trebuie să aibe fiecare
baterie d-artilerie teritorială
6 pompe mari aspirante fulante ;
2 idem - mici de mînă ; 1 hidrofor ; 1 car mare cu unelte ; 1 cărucior
cu unelte ; 1 omnibus ; 2 rotiţe cu mînerele ; 1 scară mecanică ; 6 sacale mari
de fer ; 6 sacale mici de fer.
Nota bene. Cu toate uneltele prevăzute în inventarele din decizia ministerială
publicată în „Monitorul oastei" , nr. 1 9/ 1 876.
Efectivul şi caii unei baterii teritoriale după bugetul 1883 - 1884
1 sergent-major ; 6 sergenţi, din care un furier ; 8 brigadieri, din care
un furier ; 52 soldaţi ; 43 cai, din care 9 de şa şi 34 de ham.
Bateriele din Bucureşti
1 sergent-major ; 7 sergenţi, din care un furier ; 9 brigadieri, din care
un furier ; 90 soldaţi ; 43 cai, din care 1 1 de şa şi 34 de ham ; o baterie se îm
parte în 2 secţii.
Pentru conformitate :
S. POPE SCC

Arhi1•ele statului Bucureşti, fond Ministerul de Război, Direcţia
geniu, dosar nr. 4/1884, f. 2. Copie.
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198
Bucureşti, 3 ianuarie 1885

România
Ministeriul de Interne
Diviziunea serviciului comunal
Nr. 58

Domnule prefect,
Ministerul de Rezbel prin adresa nr. 2 1 1 60 îmi face cunoscut că cu
ocazia inspecţiunei generale a anului curent, comandanţii de garnizoane
din comunele rurale au reclamat că , pe lîngă celelalte sarcini ce le impune
această funcţiune, sunt însărcinaţi şi cu instrucţia miliţienilor şi a copiilor
din şcoalele comunale şi că multiplele atribuţiuni ce se impune astăzi coman
danţilor de garnizoane făcînd a se găsi cu anevoinţă rezerviştii pentru această
funcţiune, căci cei care îndeplinesc condiţiunile cerute fug de această sarcină,
care-i fac a-şi perde interesele lor particulare fără ca în schimb să aibă vreun
beneficiu.
Totodată, sus-zisul departament, avînd în vedere că citaţii comandanţi
de garnizoane sunt şi agenţi ai poliţiei comunale şi că serviciu ce ei fac este
chiar în interesul comunelor, intervine pe lîngă acest minister pentru a se
dispoza ca cu ocazia formării bugetelor pe anul financiar 1 885-86 să �e
prevază şi pentru comandanţii de garnizoane din comunele rurale un salariu
de cel puţin 20 lei lunar.
Comunicîndu-vă cele ce preced, vă invit, domnule prefect, a lua cuve
nitele dispoziţiuni pentru satisfacerea cererei Ministerului de Rezbel.
Primiţi, domnule prefect, asigurarea consideraţiunei mele.
Pentru ministru,
A. MOSCHUNEA

Şeful diviziei,
A. CIMBRUL

Domnului prefect de Dolj .

Arhivele statului Craiova, fond Prefectura judeţului Dolj, dosar nr.
86/ 1885, nepaginat. Original.

199
1885, ianuarie, 8

România

I ns truc torul şcoalelor

din capitală.
Nr. 5

Domnule primar,
M ă grăbesc cu tot respectul a vă supune la cunoştinţă că gimnastica
şi instrucţiunea militară, în practică şi teorie, se predau anul acesta în mod
327

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

regulat şi serios la toate şcoalele din capitală, de unde se promite un frumos
şi satisfăcător progres.
Pentru acest scop, onor Ministerul de Rezbel mi-a pus la dispoziţiune,
sub răspunderea şi controlul meu, cu început de la 20 noembre, anul expirat,
zece aj utoare, care i-am şi distribuit pe la şcoalele unde se simţea necesitate.
î ntr-un cuvînt, domnule primar, astăzi toţi elevii capitalei profită şi se bu
cură de aceste folositoare exerciţii.
Binevoiţi vă rog, domnule primar, a primi asigurarea osebitei mele
stime şi consideraţiuni.
Instructor,
Sergent-adjutant C. DEMETRE SCU
Domniei sale,
domnului primar al capitalei.
A rhivele statului filiala municipiului Bucureşti, fond Primăria mu
nicipiului Bucureşti, dosar nr. 35/1885, f. 3. Original.

200
Informations-Bureau
173/4 ex 1885

General Consul Princing, ddto Odessa, 26. Dezember 1884./7. ]anuar
1 885, No. 3 1 berichtet, dass in Jahre 1 883 seitens Rumaniens circa 5 OOO
Pferde in Siidrussland angekauft wurden.
Im Jahr 1 884 wurden in der Zeit vom April bis November von mehreren
rumanischen Remonten-Commissionen circa 4 OOO Pferde in Siidrussland
gekauft.
Oberst Carp ist wirklich iiber Odessa nach Tiflis geruft, <loch konnte
iiber seine angebliche Mission zum Einkaufe von Maulthieren nichts Bestim
mtes in Erfahrung gebracht werden.
[Rezolu/ie :]

lndorso auf Excellenz.
Wird, Seiner Excellenz, dem Richs-Kriegs-Minister mit Beziehung
auf die geehrte Note vom I . Dezember 1884, No. 5 273 Prasidial,1 ganz
ergebenst abgetreten.
-

Wien , 25. Januar 1885

A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 69, c. 615 (Haus
Hof und Staatsarchiv-Wien, Informationsbureauakten, Kartoti 186 )
.

1

Vezi documentul nr. 188.
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Biroul de informaţii
173/4, din 1885
Consulul general Princig raportează din Odesa la 26 decembrie/7 ianuarie 188.5, cu nr. 3 1 ,
că în anul 1883 România a cumpărat circa 5 OOO de cai din Rusia sudică.
În anul 1884, din aprilie pînă în noiembrie, mai multe comisii române de remontă au
cumpărat 4 OOO de cai din aceeaşi regiune.
Colonelul Carp a trecut într-adevăr prin Odesa spre Tiflis, dar nu s-a putut afla nimic
referitor la o eventuală misiune pe care ar avea-o în legătură cu cumpărarea de catîri.
[Rezoluţie :}

Comunicatul împreună cu anexa se va î nainta cu tot respectul, excelenţei sale, minis
trului imperial de război, cu referire la respectuoasa notă nr . .5 273 - Prezidenţial, din 1 decem
brie 1884.
Viena, 2.5 ianuarie 188!1

201
lnformations-Bureau
No. 246/4, 1884

Vom kaiserlich-koniglichen Reichs-Kriegsministerium zur Einsicht mit
geteilter Bericht des kaiserlich-ki:iniglichen Milităr-Attaches in Bukarest vom
1 1 . Jănner 1 885 No. 1 /Reichs-Kriegs-Ministerium, Prăsidial-N o. 3 1 7, wel
chem unter anderen zu entnehmen ist :
des starken Frostes wegen wurden die Arbeiten an den Bukarester
Fortificationen vor den griechischen Weihnachten eingestellt.
In den oppositionsblăttern, sowie auch in hi:iheren, nicht der Genie
truppe angehi:irenden Offizierskreisen macht sich eine starke, gegen die Fort
setzung der Befestigungsarbeiten gerichtete Stri:imung geltend.
Auch die Abgeordneten Stoloj an und Ionescu, obwohl Bratianos Partei
angehi:irend, werden gegen die Befestigungen votiren.
Trotzdem wollen die Milităr-Ingenieure von Beginn der besseren Jahres
zeit an so lange fort arbeiten als es der bewilligte Credit von 1 5 Millionen
gestattet.
Die Plane fiir <las Werk Chitilla sind General Brialmont zuriickgesendet
worden, weil <las Fortificationsbureau des Genieregimentes mit denselben
nicht einverstanden war.
General Radu Mihai, Polizeiprăfect von Bukarest, ist mit der Ausar
beitung einer Gendarmerie-Organisation fiir <las ganze Land beauftragt.
[Rezoluţie :}

Das Communicat welches von der Militărkanzlei Seiner Maj estăt em
gesehen wurde, vidirt zuriick.
Wien, am 1. Februar 1885

Arhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 68, c. 1 14 - 1 15
(Haus-Hof und Staatsarchiv-Wien , Informationsbureauakten, Karton
204 )
.
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Biroul de informaţii
Xr. 24.6/4., 1884.
Raportul nr. 1 , din I 1 ianuarie 1885, al ataşatului militar cezaro-crăiesc din Bucureşti
(Ministerul Imperial de Război, prezidenţial - nr. 3 17) comunicat de către Ministerul Imperial
cezaro-crăiesc de Război spre luare Ia cunoştinţă, conţine printre altele , următoarele :
Din cauza gerurilor mari, lucrările la fortificaţiile din Bucureşti au fost oprite înainte
de Crăciunul ortodox.
În ziarele de opoziţie, precum şi în cercurile ofiţerilor superiori , care nu fac parte din
trupele de geniu, se face tot mai simţită creşterea puternică a curentului îndreptat împotriva
continuării lucrărilor de fortificaţii.
Chiar şi deputaţii Stolojan şi Ionescu, deşi fac parte din partidul lui Brătianu, au votat
împotriva fortificaţiilor.
Cu toate acestea, inginerii m ilitari vor să înceapă să lucreze imediat ce se va îmbunătăţi
vremea, atît cît le va permite creditul de 15 milioane acordat.
Planurile pentru fortul Chitila au fost trimise înapoi generalului Brialmont, deoarece
biroul de fortificaţii al Regimentului de geniu n-a fost de acord cu ele.
Generalul Radu Mihai, prefectul poliţiei din Bucureşti , a fost însărcinat cu elaborarea
unui proiect de organizare a jandarmeriei pentru întreaga ţară.
[Rezolu/ie : ]

Raportul se returnează, după ce va fi văzut de Cancelaria militară a maiestăţii sale.
Viena, la 1 februarie 1885

202
N'o. 65

Paris, le 12 fevrier 1885

Monsieur,
�fonsieur Jean Beresteano, major d'artillerie dans l'arrnee rournaine,
s'est adrese directement au ministere de la Guerre, au mois de novembre
dernier, pour obtenir Ies collections des cours d'artillerie, et des cours de
fortification permanente, professes a „l' Ecole d'application de l'artillerie
et du genie" .
Le general Lewal vient de rn'envoyer ces documents, remis en partie
par son predecesseur, et j 'ai l'honneur de vous Ies transmettre ci-joint, en
\"OUS priant de vouloir bien Ies faire parvenir a votre compatriote.
Recevez, Monsieur, Ies assurances de la consideration la plus distin
guer avec laquelle j 'ai l'honneur d'etre, votre tres humble et tres obeissant
serviteur.
Pour le president du Conseil, ministre des Affaires etrangeres, et par autorisation, Ie
conseiller d'Etat, directeur des affaires politiques,
BILLOT
Monsieur Odobesco,
Charge d 'affaires de Roumanie a Paris.
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. fond Paris, Militare-diverts„
pachet nr. 524/1885- 1891, nepaginat. Original.
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No. 65

Paris, 12 februarie 1885

Domnule,
Domnul Ion Bereşteanu, maior de artilerie în armata română, s-a adresat direct Minis
terului de Război , în luna noiembrie trecut, pentru a obţine colecţiile cursurilor de artilerie şi
a cursurilor de fortificaţie permanentă, predate la „Ecole d 'application de l'artillerie et du ge
nie" .
Generalul Lewal mi-a trimis aceste documente care i-au fost remise, în parte, de prede
.cesorul său şi pe care am onoarea să vi le transmit alăturat, rugîndu-vă să binevoiţi a face ca
ele să parvină compatriotului dumneavoastră.
Primiţi, domnule, asigurarea celei mai distinse consideraţii, cu care am onoarea de a fi,
.
al dumneavoastră, prea umil şi prea supus servitor.
Pentru preşedintele de Consiliu şi ministru al afacerilor străine,
şi prin autorizaţie, consilierul de stat, director al afacerilor politice,
BILLOT
Domnului Odobescu,
însărcinat cu afaceri al României la Paris.

203
Şcolile care au a III-a şi a IV-a clasă unde se predă instrucţiunea
militară
1 . Şcoala roşu nr.
8. Şcoala
2.
roşu nr. 2
9.
3.
galben nr.
1 0.
4.
galben nr. 2
11.
1 2.
5.
galben nr. 3
6.
1 3.
verde nr.
7.
verde nr. 2
14.
1 5. Şcoala negru nr. 3
„

„

"

"

verde nr. 3
verde nr. 4
albastru nr.
albastru nr. 2
albastru nr. 3
negru nr.
negru nr. 2

I nstructor,
Sergent-adj utant C. DEMETRESCC
1885, februarie, 22
Arhivele statului filial� mimicipiului Bucureşti, fond Primăria mu
nicipiului Bucureşti, dosar nr. 35/1885, f. 8. Original.
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204
Şcoala primară de băieţi nr. 1 1
din culoarea verde
Nr. 9

Bucureşti, 2 5 februarie 1885

Domnule primar,
Subsemnatul are onoare a răspunde la oficia dumneavoastră nr. . . . că,
de cînd domnul sergent-maj or Dimitrescu a regulat a se trimite pe la fiecare
şcoală cîte un caporal, instrucţia militară se face de două ori pe săptămînă,
în mod regulat, la această şcoală.
Primiţi vă rog, domnule primar, asigurarea despre înalta stimă şi pro..,
fundul respect ce vă conserv.
Director,
I . OPRAN
[Rezoluţie :]

Se va întreba despre epoca de cînd instrucţia militară a început a se
face regulat.
Domniei sale,
domnului primar al capitalei.
A rhivele statului filiala municipiului Bucureşti, fond Primdria mu
nicipiului Bucureşti, dosar nr. 35/1885, f. 12. Original.

2 05
No. I

Kiew, 27. Februar 1885

Consul Filtsch
Mit Bezug auf die hohe Chiffredepesche vom 4 . D ezember voriges
Jahres, �o. 2 994/4 - lnfonnations-Bureau, beehre ich mich auf Grund mir
auf vertraulichem \Vege zugekommener genauester statistischer Daten der
Generaldirection der russischen siidwestlichen Bahnen ergebenst zu beri
chten, dass im Laufe des verflossenen Jahres auf nachbenannten Verladungs
stationen fiir die rumănische Regierung angekaufte russische Pferde iiber
nommen und nach Ungheni dirigirt worden sind : in Kursk 1 3 Stflck Pferde ;
in Popelnia-26, in Odessa-9, in Kis,hinew-45 ; in Perlitza- 1 1 5, in Elisabeth
grad- 1 54, in Balta-26, endlich in Russisch-Ungheni selbst 569 Stiick.
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N ach Lieferungszeit vertheilen sich obige Pferdetransporte folgender
weise : im Monate Jănner 86 Stiick, im Februar 1 5, im Mărz 1 7, im April 4 ,
i m M a i 26, Juli 1 3, September 9, October 1 32, November 655 Stiick Pferde.
Genehmigen, Euer Excellenz etc. etc.
Arhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 69, c. 622 (Haus
Hof und Staatsarchiv-Wien, Informationsbureauakten , Karton 186 )

Kiev, 27 februarie 188:5.

Nr. 1

Consul Filtsch
Cu privire la înalta telegramă cifrată din 4 decembrie anul trecut, nr. 2 994/4 - biroul
de informaţii, am onoarea să raportez cu toată stima, pe baza celor mai precise date statistice
ale Direcţiei generale a căilor ferate sud-vestice ruseşti, care mi-au parvenit pe cale confidenţială,
că în cursul anului trecut caii cumpăraţi pentru guvernul român au fost preluaţi din următoarele
staţii de încărcare : de la Kursk 13 cai, Popelnia - 26, Odesa - 9, Chişinău - 45, Perliţa 1 15, Elisabetgrad - 154, Balta - 26 şi Ungheni ruşi - 569. Caii cumpăraţi au fost diri
jaţi spre Ungheni.
În funcţie de perioada de livrare, transporturile de cai sus-menţionate se prezintă astfe l :
în luna ianuarie 8 6 , în februarie 1 5 , î n martie 1 7 , î n aprilie 4, în mai 2 6 , în iulie 13, în septem
brie 9, în octombrie 132, în noiembrie 655 de cai.
Primiţi , excelenţa voastră etc. etc.

206
Jassy, în 1 1/23 mars 188j

Corpul 4 de armată
Brigada 4 artilerie
Cabinetul comandantului

Cher et bon ami,
Vous savez, j e crois, que j 'ai invente un instrument de topographie qui
en plein succes devant toutes les commissions civiles et militaires chargees
de son examen et qu'a la suite de leurs rapports tres favorables, le mini��
tere de la Guerre m'a fait une commande de 1 00 instruments pour Ies regi
ments et Ies etats-majors de l'armee, mais comme sur cette quantite j e ne puis
avoir un rabat suffisant qui pourrait me couvrir de mes depenses et qu'il
me faudrait au moins une commande de 300 pieces a cet effet, je t âche de
tous câtes pour arriver a ce nombre et, par suite, je viens aussi vers vous
vous prier d'intervenir aupres de sa majeste pour recommander a qui de
droit de me faire aussi une commande de 25 pieces, au meme prix et aux memes
conditions que le ministere de la Guerre. La description et le mode d'emploi
de cet instrument, de meme que son utilite reconnue, on peut Ies voir dans
les brochures que j e vous ai envoyees pour vous et pour la bibliotheque de
sa majeste, dans le cours de topographie de monsieur Melik, senateur, proa
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fesseur de mathematiques a la faculte des sciences et dans la „Revue d'artil
lerie" de mois de j anvier, redigee par le comite d'artillerie de Paris.
Dans l'attente de votre honorable reponse, je vous prie, cher ami, d'agre
er l' expression des sentiments les plus sinceres que vous porte.
Votre bien devoue ami et frere,
A . COST I E SCO
A rhivele statului Bucureşti, fond Casa regală, dosar nr. 19/ 1885,
f. 58. Original.

Corpul 4 de armată
Brigada 4 artilerie
Cabinetul comandantului

Ia�i. în 11 /23 martie 1885

Dragul şi bunul meu prieten,
Cred că ştiţi că am inventat u n instrument de topografie, care s-a bucurat de apreciuea
deplină a tuturor comisiilor civile şi militare însărcinate să-l examineze şi că, în urma rapoarte
lor lor extrem de favorabile, Ministerul de Război mi-a comandat 100 de instrumente pentru
regimentele şi statele majore ale armatei. Dar, deoarece eu nu pot beneficia la această cantitate
de un rabat suficient - care să-mi acopere cheltuielile - şi mi-ar trebui o comandă de cel pu
ţin 300 de piese în. acest scop, încerc pe toate căile să ajung la acest număr şi, în consecinţă,
apelez la dumneavoastră rugindu-vă să interveniţi pe lîngă maiestatea sa pentru ca ea să reco
mande celor în drept să mi se dea o comandă de 25 piese, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii
ca ale Ministerului de Război. Descrierea şi modul de folosire ale acestui instrument, precum şi
utilitatea sa recunoscută, pot fi văzute în broşurile pe care vi le-am trimis dumneavoastră şi
pentru biblioteca maiestăţii sale, în cursul de topografie al domnului Melik, senator, profesor
de matematici la facultatea de ştiinţe şi în „Revue d 'artillerie" din luna ianuarie, redactată de
comitetul de artilerie din Paris.
În aşteptarea onor răspunsului dumneavoastră vă rog, dragă prietene, primiţi expresia
celor mai sincere sentimente pe care vi le port.
Al dumneavoastră prieten şi frate devotat.
A. COST I E SCU

207
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Adunarea Deputaţilor a adoptat şi noi sancţionăm ce urmează :
Lege
Art. 1 . Se deschide pe seama domnului ministru de interne un credit
extraordinar de lei 2 1 4 2, asupra exerciţiului curent, pentru indemnizarea
echivalentă cu j umătate din misia reglementară a ofiţerilor din Batalionul
3 vînători, cari au fost trimişi în luna iulie 1 884 în combaterea pestei bovine
din j udeţul Dorohoi.
Art. 2. Acest credit se va trece prin compturi şi se va acoperi din fondul
pentru credite suplimentare şi extraordinare ale exerciţiului curent.
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,
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 27
februarie 1 885 şi s-a adoptat cu maj oritate de 60 voturi contra a 2, fiind
şi 1 0 abţineri.
Pre�edinte,
D . LECCA

Secretar,
A . ::\1ARGHILOMAN

Promulgăm această lege şi ordonăm ca să fie învestită cu sigiliul statului
şi publicată prin „�Ionitorul oficial" .
Dat în Bucureşti, l a 1 2 martie 1 885.
C..\ROL

:'.\linistru de interne,
I . C. BR A TI..\�U

:'.\linistru de finanţe,
G. LECCA
:'.\linistru de j ustiţie,
C. NACU

Nr. 806
„J!onitorul oficial", nr. 271 din 16/28 martie 1885, p. 6 1 69.

208
Legaţia regală a României
N r 64

Roma, 1 5/27 martie 1885

.

Domnule ministru,
Am onorul a înainta departamentului excelenţei voastre (într-un plic
separat, cu indicaţiunea manoscritti) buletinele de notele obţinute de cei
şapte elevi români din şcoala navală de la Livorno.
Elevii noştri ne fac onor prin progresele notabile ce realiză.
Astfel, elevul Popescu George, din anul I I , a fost clasificat al patrulea
(din 5 1 elevi ai clasei) pe luna lui decembrie, al cincilea fe ianuarie şi al doi
lea pe februarie.
Elevul Dimitrescu Teodor, din anul al I I , a fost clasificat al doilea
pe luna decembrie şi ianuarie, şi al patrulea pe februarie.
Elevul Mihăilescu Mihail, din anul I, a fost clasificat al cincilea (din 55
elevi ai clasei) pe luna decembrie şi a fost primul al clasei pe luna ianuarie.
Acest din urmă i s-a conferit cifra regală, adică semnul distinctiv, purtînd
pe mînecă, ce se acordă elevilor celor mai apţi şi mai diligenţi.
Cred, domnule ministru, că s-ar face bine să se mai trimită elevi şi pen
tru viitorul an şcolar ( 1 885- 1 886} , fiindcă elevii eşiţi din şcoala navală pot
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deveni nu numai buni ofiţeri de marină, dar încă buni ofiţeri de artilerie
sau buni topografi.
Şi dacă Ministerul de Rezbel se decide a mai trimite elevi este indi�t
pensabil să se comunice aceasta legaţiunei chiar înainte de 1 8/30 aprilie,
pentru ca să se roage Ministerul de Marină al Italiei a rezerva locurile pentru
elevii români. î n epoca aceasta guvernul italian publică concursul pentru
condiţii la şcoala navală şi numai acum se poate obţine de a se rezerva locu
rile. Şcoala neputînd primi peste tot decît 55 elevi pe an, este evident că
în anul cînd s-au primit patru români, nu s-au putut admite decît 5 1 italieni,
şi dacă se admiteau mai întîi 55 elevi din Italia, n-ar mai fi fost loc pentru
cei patru români ; însă pentru ai noştri se ceruse admiterea chiar din apriliE'.
Aşa trebuie să se urmeze şi anul acesta.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele conside
raţiuni.
T. VĂCĂRESCU
Excelenţei sale,
domnului I. Câmpineanu, ministrul afacerilor străine.
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Arhiva istorică, voi.
1 69, f. 151 - 152. Original.

209
Paris, 17 martie 188�

Legaţiunea României din Franţa
Nr. 130

Domnule ministru,
Vă rog să binevoiţi a comunica cele ce urmează colegului excelenţei
voastre de la Departamentul de Rezbel.
Elevii români care studiază la şcoala navală din Brest se îmbarcă, la
terminarea învăţăturilor din acea şcoală, pe bastimente franceze pentru a
face studii practice. l n tot timpul ambarcărei lor, solda şi subvenţiunea li
se plăteşte de comisarul bordului pe vasele unde se află, în urma unei cereri
formale făcută de legaţiune către Ministerul Afacerilor Străine din Franţa.
Astfel s-a urmat cu domnii Rădulescu, Perieţeanu, Bălescu, Lambrino, Eus
taţiu şi în urmă cu domnii N. Negrescu şi Athanasiu.
Pentru aceşti domni legaţiunea a cerut de la guvernul francez să plătească
fiecăruia cîte 4 20 lei pe lună, afară de domnul Eustaţiu, căruia i se plăteşte
numai 336 lei. Legaţiunea opreşte soldele acestor domni ofiţeri şi le înaintează
guvernului francez după cerere.
Departamentul Ministerului de Rezbel însă, unificînd soldele domnilor
ofiţeri români, le-a redus cu 20 de lei pe lună ; apoi la fiecare trei luni se reţine
din aceste solde dăjdii personale sau altele. Toate aceste scăzăminte, din cei
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420 lei pe lună sus-menţionaţi, cad în sarcina legaţiunei, căci nu putem reveni
asupra cererei făcute ministerului francez şi a pretinde ca să modifice plăţile
domnilor ofiţeri români ambarcaţi. Aşadar, Departamentul de Rezbel dato
reşte legaţiunei 465 lei, 84 bani, după cum se poate vedea din comptul aci
anexat. 1 Această sumă cată să fie înapoiată legaţiunei din Paris ; iar pe viitor,
cel puţin pînă la debarcarea domnilor ofiţeri români, rugăm să li se trimeată
fiecăruia (afară de domnul Eustaţiu, carele primeşte numai 336 lei) cîte 420
lei pe lună, fără nici o scădere.
Mai adăogăm că, în ceea ce priveşte pe domnii Negrescu şi Athanasiu,
dumnealor primesc solda şi subvenţiunea de la guvernul francez în modul
următor : cîte 220 lei pe lună fiecare, de la 1 noiembrie 1 884, stil nou, pînă
la 3 1 ianuarie 1 885, stil nou, şi de la 1 februarie 1 885, stil nou, pînă la debar
carea lor, cîte 4 20 lei pe fiecare lună. Urmează dar ca şi aceşti bani să fie îna
poiaţi legaţiunei, fără nici un scăzămînt, pentru ca să putem plăti guvernului
francez, fără întîrziere, la cererea ce ni se va face. Bineînţeles, în acest din
urmă compt al domnilor Athanasiu şi N egrescu nu intră sumele cheltuite de
legaţiune pentru dînşii şi despre care tratează nota legaţiunei către Minis
terul Afacerilor Străine cu nr. 933, din 1 8 decembrie 1 884.
Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei
mele consideraţiuni.
M. :\IITILINEU
Excelenţei sale,
domnului I . Câmpineanu, ministrul afacerilor străine etc. etc. etc .
A rhiva Afinisterului Afacerilor Externe, fond Arhfra istoric4, t•ol.
158, f. 50. Original.

210
Recapitulaţie generală

Capitole

Natura

Credite acordate
pentru exerciţiul 1885- 1886

cheltuielilor

Lei

I
II
III
IV

2

Administraţia centrală
Staturile majore
Şcoli
Corpurile de trupă

-4 1 3 895
1 506 6 1 5
8-49 560
16 822 800

I

Dani

1

Observaţii

-

Documentul nu a fost găsit în arhivă.
Bugetul ţării a fost sancţionat la 22 martie 1885 şi publicat în „.Wonitorul oficial",
nr. 28 1 din 2-4 martie/5 aprilie 1885, p. 6 298 - 6 299. Pentru bugetul dezvoltat al Ministerului
de Război vezi Bugetul pentru cheltuielile Minist€riului de Răzcoi pe exerciţiul 1885 - 1886, Bu
cureşti, 1885, p. 5 - 62.
2
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(continuare)
Credite acordate
pentru exerci\iul 1885 - 1886

Natura cheltuielilor

Capi tole

Lei

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Spitalele
Flotila
Echipamentul
Materialul artileriei
Materialul geniului
Î ncălzitul şi luminatul
Furajul ş i remonta
Transporturi, recunoaşteri şi misii
Solda de disponibilitate şi reformă
Creanţe din exerciţiuri
închise

I

950 OOO
770 OOO
2 1 05 OOO
680 OOO
604 OOO
620 4 10
2 660 OOO

Totaluri

Observa\ii

Bani

-

405 OOO

-

30 OOO

-

30 OOO

-

28 447 280

-

I
I

II

I

Sumele ce comunele trebuie să verse la tezaur pentru întreţinerea
pompierilor sunt cum se notează în coloana de observaţie la articolul respectiv.
Prima unui elev solvent în şcoalele fiilor de militari se fixează la patru
sute lei pe an.
Bugetul pentru cheltuielile Min islfriului de Război pe exerciţiul
1885- 1886, Bucureşti, 1885, p . 3 .

211
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Avînd în vedere legea bugetară, asupra raportului ministrului nostru
secretar de stat la Departamentul de Rezbel nr. 2 7 1 7,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Pe ziua de 1 aprilie 1 885 se înfiinţează încă 2 companii la Re
gimentul 1 geniu, cu ofiţeri, cadre şi material ca şi celelalte companii.
Art. 2. Tot pe aceeaşi dată se înfiinţează 2 companii de asediu la Regi
mentul 2 artilerie, cu ofiţeri, cadre şi material.
Art. 3 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
338
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Dat în Bucureşti, la 1 6 aprilie 1 885.
CAROL

::'vlinistru de rezbel,
General ŞT. FALCOIANU

Nr. 2 176
„Jf;nitorul oficial", nr. 20 din 25 aprilie/7 mai 1885, p. "110.

2 12
Copie după deciziunea comitetului nr. „ . , luată în şedinţa
de Ia 17 aprilie 1 885
Se citeşte adresa domnului prefect local nr. 3 053, pe lîngă care înain
tează extras după procesul-verbal al şedinţei consiliului comunei Piteşti
de la 1 3 aprilie curent, relativ la modificarea terenului cedat de comună pentru
construirea palatului diviziei militare precum şi o schiţă de plan.
Comitetul luînd în observare atît încheierea consiliului, cum şi schiţa
de plan, le aprobă, cu modificările următoare :
1 . Ca construirea palatului să înceapă din strada Egalităţei spre grădina
publică, iar nu din grădina publică spre strada Egalităţei, căci nu se admite
ca bulevardul să traverseze grădina ; terenul necesariu a se ocupa de palat
va fi dat în mărimea arătată pe plan, cu modificarea arătată mai sus, adică
că măsurătoarea să înceapă din strada Egalităţei spre grădină.
2. Intrarea principală a palatului va fi pe strada Egalităţei, iar cele
secundare pe strada Carol şi pe strada ce se va deschide din nou, pe lîngă
sinagoga israelită, în locul străzii Teatrului, care se desfiinţează prin clădirea
palatului.
3. Lărgimea stradei celei noi pe lingă sinagogă, precum şi strada Carol
va fi ca şi a bulevardului ; asemenea şi strada Egalităţei în dreptul pala
tului.
4. Comuna va prelungi grădina publică pînă în terenu cedat pentru
palat, atît ceea ce este actualmente închis, cît şi cel ce rămîne liber pînă în
sinagogă.
5. Palatul diviziei va putea. avea comunicaţie cu grădina publică, în
partea despre dînsa, însă numai pentru pietoni, fiind interzisă intrarea cu
trăsuri sau călări.
Totdeodată, fiindcă terenul se cedează gratis guvernului, comuna, la
cea dintîi ocazie ce i se va prezenta, să profite de bunăvoinţa guvernului
spre a i se da în schimb un alt avantaj material, mai cu seamă cînd pe co
mună a costat foarte mult dobîndirea acestui teren.
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Pentru aprobarea acestei cedări de teren consiliul se va conforma articolului 53 din legea comunală 1 .
Preşedinte, ( Semnat)
N. T. GRIGORESCU
Membru, ( Semnat)
I . N. RĂDILEANU
Secretar, ( Semnat)
G. N. TÎMPEANU
Comitetul permanent A rgeş

Această copie, fiind conformă cu originalul, se atestă.
Secretar,
G. N. TÎMPEANU
A rhivele statului Piteşti, fond Primdria oraşului Piteşti, dosar nr.
32/1885, nepaginat. Copie.

2 13
Prin decretul-regal cu nr. 1 30 1 din 1 8 aprilie 1 885, după propunerea
făcută prin raport de domnul ministru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel, în virtutea articolului 8 1 7 din codul civil 2, se autoriză Ministerul
de Rezbel a primi de la comuna Focşani terenurile ce aceasta a dăruit armatei
cu actul de donaţiune autentificat de tribunalul Putna nr. 735 şi transcris
sub nr. 5 1 2 din 1 884, pentru a servi la construcţia cazarmelor de artilerie
şi geniu, a halei de instrucţie şi ca cîmp de tir pentru infanterie.
„ Monitorul oficial'', nr. 20 din 25 aprilie/7 mai 1885, p. 410,

214
Prin decretul regal cu nr. 1 326 din 2 2 aprilie 1 885, după propunerea
făcută de acelaşi domn ministru prin raportul sub nr. 1 083, avînclu-se în
vedere legea bugetară a anului curent, circumscripţiunea sanitară a Corpului
2 de armată s-a unit cu aceea a Corpului 1 de armată şi a Diviziei active
Dobrogea, sub dirij area medicului inspector-general doctor Fotino Androcle.
„ Monitorul oficial", nr. 22 din 27 aprilie/9 mai 1885, p. 441.
l

Vezi „ Monitorul. jurnal oficial al Principatelor Unite Române", nr. 75 din l/ 13 aprilie·
342.
I Vezi „Monitorul. jurnal oficial al Principatelor Unite Române", supliment la nr. 9
din 14/26 ianuarie 1865, p. 42 .
1864,

p.
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2 15
Ko. 2

Jassy, 27. April 1885

Hochgeborner Graf,
�lit Beziehung auf clas hohe Rescript vom 1 2.Januar 1 885, Zahl 2 994/4
Informations-Bureau, ex 1 884, habe ich clie Ehre clas Ergebniss der liber
clie im vorigen ] ahres stattgefunclenen rumănischen Pfercle-Ankăufe in Rus
slancl in unauffălliger Weise eingehollen verlăsslichen Infonnazionen im Nach
stehenclen ergebenst zu berichten.
Seit October bis Encle Dezember 1 884 sincl thatsăhlich in Rumanien
im ganzen 2 800 Pfercle, uncl zwar etwa 800 via Ungheni die restlichen 2 OOO
aber via Reni-Galatz eingefU.hrt worclen, die sămmtlich in den nordlichen
Gouvernements am Caspischen Meere augekauft waren.
Ihre Yerwendung beziehungsweise Eintheilung nach Stiickzahl geschah
wie folgt. 600 Stii.ck bei cler Artillerie, 260 Stii.ck bei cler Cavallerie (Rosiori) ,
1 30 Stiick beim Fuhrwesen uncl 1 8 1 0 Stiick bei der Territorial-Cavallerie
(Călăraşi) .
Der clurchschnittliche J ahresbeclarf cler rumănischen Armee beziffert
sich auf 2 500 Pfercle.
Fur clieses ] alir ist aber ein Ankauf von 3 200 Pferclen in Aussicht,
welche gleichfalls im siicllichen Russland aufgetrieben werden sollen.
Dieser erhhote Beclarf hat clie in cliesem Monate seitens des rurnăniscben
Kriegsministeriurns in Angriff genommene Formazion eines 4-ten. Roşioren
Cavalerie-Regiments fii.r clie Dobruclscha zur Veranlassung.
Genehmigen, Euer Excellenz, clen Ausclruck rneiner tiefsten Ehrfurcht.
l\ICK SCHE [ ?]
Seiner Exzellenz,
dem Hochgebornen Herrn Grafen Kalnoky, Minister des kaiserlichen Hauses und des Ăussern
etc. etc. etc., Wien .
Arhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria, rola 69, c. 624 625 (Haus-Hof und Staatsarchiv-Wien, Informationsbureauakten,
Karton 186 ) .

Iaşi, 27 aprilie 188.5

Nr. 2

Ilustre conte,
Referitor la înaltul rescript din 12 ianuarie 1885, nr. 2 994/4 biroul de informaţii, din
1884, am onoarea să raportez cu privire la informaţiile ce mi-au fost confidenţial solicitate şi
pe care le-am întreprins discret în legătură cu caii cumpăraţi de către România în cursul anului
trecut din Rusia.
În realitate, au fost aduşi în România din octombrie şi pînă la sfîrşitul lunii decembrie
1884 în total 2 800 de cai, dintre care aproximativ 800 pe la Ungheni, iar restul de 2 OOO pe
la Reni-Galaţi. Toţi au fost cumpăraţi în guberniile din nordul Mării Caspice.
·
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Folosirea, respecfr" repartizarea lor numerică, este următoarea : 600 pentru artilerie , 260
pentru cavalerie (roşiori) , 130 pentru tracţiune şi 180 pentru cavaleria teritorială (călăraşi) .
Necesarul anual al armatei române este în medie de 2 .500 de cai.
Pentru anul acesta se intenţionează să se cumpere 3 200 de cai, care vor fi de asemenea
procuraţi din Rusia de sud.
Necesarul crescut în luna aceasta se datoreste intentiei Ministerului de Război al Româ
niei de a crea un al 4-lea regiment de cavaleri� (roşiori) pentru Dobrogea.
Primiţi, excelenţa voastră, expresia respectului meu celui mai deosebit.
MDK SCH E [ ? ]
Excelenţei sale,
ilustrului domn conte Kalnoky, ministru al Casei imperiale şi de externe etc. etc. etc., Yie na.

2 16
Direcţia armelor speciale

Avînd în vedere instrucţia provizorie asupra legei comandamentelor,
în care s-a prevăzut şi atribuţiunile comandanţilor brigadelor de artilerie
din fiecare corp de armată, cari atribuţiuni s-au specificat şi în instrucţia
ministerială nr, 3 649, publicată în „Monitorul oastei" nr. 25 din anul 1 883 ;
avînd în vedere că prin noul buget s-a creat un serviciu cu tot separat al
comandanţilor brigadelor de artilerie ; considerînd că instrucţiile sus-arătate
nu mai sunt suficiente pentru a arăta în mod detailat atribuţiunile acestora,
după cum ni s-a dovedit în decursul acestor doi ani.
Pe aceste considerente acele instrucţii se înlocuiesc cu cea următoare.
lnstructii
relative atribuţiunilor şi îndatoririÎor com:mdanţilor de artilerie

l

Art. 1 . Î n fiecare corp de armată comandantele brigadei de artileri e
este totdeodată şi şef al tutulor serviciilor de artilerie din acel corp, precum
coloane de muniţiuni, parcuri, depozite de arme, muniţiuni şi trăsuri, inspec
ţiuni de arme şi muniţiuni şi celelalte şi, pentru aceasta, el ia numele de co
mandant al artileriei corpului de armată.
El depinde direct de comandantele corpului de armată respectiv
şi atribuţiunile sale în ceea ce priveşte autoritatea asupra trupelor de arti
lerie din acel corp sunt identice cu cele prescrise pentru comandanţii brigadelor
de infanterie şi cavalerie.
Art. 2. Comandantele artileriei urmînd a fi, prin natura serviciurilor
ce comandă şi dirij e, în raport continuu cu comandantul corpului de armată,
va avea pe cît se va putea cancelaria sa chiar în localul birourilor comandantului.
El va avea a se conforma, în ceea ce priveşte dirij area serviciului.
şi instrucţiunea t rupelor de artilerie, instrucţiunilor ce va primi de la in
spectorul general al artileriei, pentru a se asigura astfel o unitate în instrucţi
unea acestei arme. Pentru executarea acelor instrucţiuni el va lua mai întîi
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ordinul comandantului corpului de armată şi va da apoi ordinele sale corpurilor
şi serviciurilor relative dependinte.
Art. 3. Comandantul artileriei corpului de armată are privegherea
pentru toate trupele din corpul său de armată, a aprovizionamentului, distri
buirei, conservaţiei, întreţinerei şi vărsării de arme şi muniţiuni, precum şi a
trăsurilor ce fac parte din materialul artileriei şi distribuite corpurilor ca
chesoane de muniţiuni, forj e şi celelalte. Supraveghează asemenea aproviziona
mentele speciale artileriei în arme, trăsuri, proiectile, harnaşament, cai şi
celelalte, cu un cuvînt tot materialul de rezbel al întregului corp de armată.
Art. 4. Veghează la instrucţiunea tuturor gradelor de artilerie, precum
şi a şcoalelor regimentare, pentru dobîndirea cadrelor necesare, asigurîndu-se
că se execută după regulament şi că oamenii sunt în număr suficient, relativ
cu vacanţele probabile. Se asigură de uniformitatea instrucţiei şi că nu se
fac inovaţiuni în afară de regulamentele în vigoare.
Raportează comandantului corpului de armată orice abatere, fie în dis
ciplină, fie în administraţie şi conducerea regimentului, provocînd ordine
de îndreptare sau reprimare.
Art. S. După ordinele comandantului corpului alege, regulează şi fixează
locurile de tragere pentru fiecare corp, precum asemenea şi rîndul trupelor,
dnd sunt mai multe corpuri, a utiliza acelaşi loc de tragere.
Art . 6. Primeşte în fiecare an, cu o lună înainte de începerea instrucţiei
tragerei la semn în artilerie, programul instrucţiei, ce i se prezintă de coman
dantul fiecărui regiment de artilerie, îl adnotează şi-l supune împreună cu
observaţiunile sale inspectorului artileriei, de la care primindu-l, cu cele din urmă
modificări sau instrucţiuni, îl face a se executa de trupele respective. Asistă
pe rînd, şi pe cit celelalte ocupaţiuni îi permit, la această instrucţiune.
Cînd se află prezent, după fiecare tragere adună ofiţerii şi împreună
face singur critica tragerei şi problemelor, sau însărcinează pe comandantul
regimentului ori divizionului a o face în prezenţa sa.
Primeşte, la terminarea şcoalei de tragere, rezultatele dobîndite, consti
tuie tabloul comparativ pentru toate bateriile corpului de armată şi, cu opinia
şi aprecierile sale, le supune inspectorului artileriei.
Art. 7. Toate chestiunile de arme, muniţiuni şi tragere ale întregului
corp de armată le supune şi rezolvă după ordinele comandantului corpului
de armată.
Art. 8. El are sub ordinele şi direcţiunea sa toate depozitele de arme,
muniţiuni şi trăsuri ale corpului de armată şi, ca astfel, guarzii de artilerie,
magazioneri şi tot personalul acestor depozite depind direct de <linsul ; ei
nu execută nici o distribuire ori mişcare de material fără ordinul comandantu
lui artileriei.
Comandantul artileriei trebuie să se asigure nu numai de ordinea,
clasarea şi buna întreţinere a materialelor şi clădirilor depozitelor, dar încă
că muniţiile de tot felul sunt în stare de a fi întrebuinţate imediat, adică
în' condiţiuni a servi pentru mobilizare. Pentru a se asigura de gradul de
încredere ce trebuie a se acorda muniţiunilor, mai de mult înmagazionate,
va face a se executa sub privegherea sa încercări periodice, după care clasează
materialul : de „rezbel" , de „exerciţiu", de „tragere", de „reîncărcat" sau
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„afară de serviciu" . Modul cum se procedează la asemenea încercări se va
determina prin instrucţii speciale.
Art. 9. Nu va tolera ca la corpurile de trupă ori în magaziile corpului
de armată să se afle alte arme ori muniţiuni decît „bune a fi întrebuinţate" ;
cele stricate sau se reparează imediat sau sunt trămise la Arsenal şi Pirotehnie.
Tot astfel nu va permite a se avea decît materiale din cele în serviciu
în corpul său de armată.
Art. 1 0 . Prin comandantul artileriei se face distribuirea la toate cor
purile a armelor, muniţielor de tot felul, de care dînsele au trebuinţă, precum
şi scăderile ori primirile şi celelalte. Pentru acest scop, stările de cereri ale
fiecărui corp, alcătuite conform reglementului de administraţie 1 şi după mo
delul actual, se supun de corpul de trupă, mai întîi serviciului intendenţei
care o verifică întrucît priveşte efectivul oamenilor, după care comandantul
artileriei, după reglementul tragerii în ţintă 2 sau dispoziţiile comandantului
corpului de armată care a fixat cantitatea pentru fiecare om sau corp, certifică
starea de cerere încît priveşte cantitatea, natura şi modelul muniţiunei ;
aceasta va constitui pentru comptabilul depozitului ordinul de liberare. Re
cipisele sunt asemenea contravizate de comandantul artileriei. Cu un cuvînt,
şefii depozitelor nu ţin decît actele Şi registrele de comptabilitate ; toată
corespondenţa şi formalităţile prescrise de deciziuni şi ordonanţe ministeriale
în vigoare se fac la biroul comandantului artileriei.
Pentru armele perdute, stricate sau a se înlocui pentru un motiv oarecare
se va urma conform instrucţiunei ministeriale nr. 3 64 9 din 1 883
„l\foni
torul oastei" nr. 25
astăzi în vigoare.
Art. 1 1 . î n sarcina comandantului artileriei se află supravegherea între
ţinerei şi conservărei armelor şi muniţiunilor la corpurile de trupă ; el trămite
inspecţii parţiale sau le face singur, dă instrucţiuni, provoacă ordine, şi-şi
dă toate silinţele pentru a asigura buna stare a armamentului şi buna con
ducere a acestui serviciu în corpul său de armată.
La inspecţiile periodice ce se fac armamentului de inspectorii de arme,
le semnalează toate observaţiunile sale şi le cheamă atenţia asupra părţilor
esenţiale ce crede că trebuie a se examina în anume corpuri mai cu amănuntul.
î nlesneşte, în fine, în toate modurile, îndeplinirea misiei cu care sunt însăr
cinaţi inspectorii de arme, semnalîndu-le nu numai starea în care se află ar
mamentul şi muniţia fiecărui corp, dar şi personalul chemat a-l păstra, ca
ofiţerul de armament, armurierul şi lucrătorii armurieri.
Art. 1 2. La comandantul artileriei se concentră toate rezultatele de
tragere a diferitelor corpuri de trupă ; el alcătuieşte tabloul general cu obser
vaţiunile şi opinia sa ; astfel, le supune comandantului corpului de armată
spre a se trămite la minister.
Art . 13. După toate operaţiile prevăzute de articolul 2 din deciziunea
ministerială ord. 3 649 trămite la inspectorul artileriei tabloul trimestrial,
în care se va arăta detailat toate armele scăzute, înlocuite şi muniţiunile
consumate.
-

-

1 Vezi „ Monitorul oastei" supliment la nr. 2 din 23 ianuarie 1884, p. 1 - 88.
Vezi Regulament pentru tragere în /intă, ediţiune nouă, Bucureşti, 188 1 , p. 7- 108.

2
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Art. 1 4 . Î ntrucît priveşte executarea amănunţită a dispoziţiunilor co
prinse în această instrucţiune, precum şi instrucţiunile speciale, comandanţii
artileriei de armată le vor primi de la inspectorul artileriei.
Ministru de rezboi ,
General adjutant ŞT. FĂLCOIANl:

Directorul serviciului,
Locotenent-colonel POPE SCL'
Bucureşti, 3 mai 1885

Nr. 89

„Monitorul oastei", nr. 23 din 16 mai 1885, p. 335-339

217
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Interne nr. 2 858, văzînd j urnalul Consiliului de Miniştri nr. 3 din şedinţa
de la 30 aprilie 1 885, în virtutea articolului 29 din legea comptabilităţei
generale a statului 1 ,
am decretat şi decretăm ce urmează :
Art. 1 . Jurnalul sus-zis se aprobă.
Art. 2. Se deschide pe seama ministrului de interne un credit extra
ordinar de lei 2 OOO, pentru plata indemnităţei şi a cheltuielilor de transport
doctorilor militari pe timpul cit vor sta în judeţul Argeş, pentru comba
terea epidemielor de variolă şi scarlatină, precum şi de a face vaccinaţiunea
prin comune.
Art. 3. Acest credit se va acoperi din fondul prevăzut din bugetul
general al statului pe 1 885-1 886, destinat pentru deschiderea de credite
suplimentare şi extraordinare 2•
Art. 4. Ministru nostru secretar de stat la Departamentul de Interne
este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 1 3 mai 1 885.
CAROL
Nr. 1 5 10

Ministru de interne,
I. C. BRĂTIANU
„ Monitorul oficial", nr. 36 din 18/30 mai 1885, p. 769.

1 Vezi „Monitorul. jurnal oficial al Principatelor Unite Române", nr. 86 din 14/26 aprilie
186i, p. iOi şi „Monitorul oficial", nr. 32 din 12/2i februarie 1870, p . 173.
a (; n al doilea credit extraordinar în valoare de 1 300 lei a fost deschis pe seama Minis
terului de I nterne prin decretul nr. 2 6.58 din 14 noiembrie 188.5, pentru a acoperi spezele de
deplasare ale aceloraşi medici militari. („Monitorul oficial", nr. 188 din 26 noiembrie/8 decembrie
1885, p. 3 729) .
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218
Consulat de France a Galatz
N o . 73

Galatz, Ie 19 mai 1885

Monsieur le Ministre,
Le 23 avril 1 885, sous le no. 69, j 'ai eu l'honneur d'informer Yotre
Excellence qu'a la suite des bruits de guerre entre l'Angleterre et la Russie,
des telegrammes de Londres avaient enjoint aux navires anglais de quitter
le Danube sans retard. Les evenements ayant pris une tournure pacifique,
Ies relations commerciales ont ete renouees entre l' Angleterre et Ies ports
du Danube ; depuis une semaine le fret sur Londres est · moins eleve et Ies
navires anglais commencent a revenir.
Le „Mircea", brick de guerre mixte, servant d'tcole d'instruction aux
mousses et novices de la marine roumaine s'est rendu a Kustendje. Ce navire
ne manquera pas de visi ter plusieurs ports de la mer N oire et de faire des
manoeuvres en mer. J e profiterai de cette occasion pour affirmer de nouveau
que le gouvernement ne cesse d'apporter ses soins au developpement de sa
marine de guerre ; il est inutile de parler de la marine commerciale puisqu'elle
ne se compose que de remorqurnrs et de barquEs de riviere, rnn seul vapeur
le „Românul" , capable de sortir de Sulina, venant d'etre vendu a un arma
teur de Nantes.
Le six septembre 1 883 (lettre no. 36) 1 , j 'ai eu l'honneur de commu
niquer a Votre Excellence la liste et la photographie des bateaux composant
la flotte de l' Etat : celle-ci n'a ete augmentee que de deux torpilleurs et de
quelques chaloupes pourvues d'une mitrailleuse ; elle ne pourrait etre serieu
sement utilisee que pour la defense du Danube. Les officiers et Ies hommes
ont une excellente tenue et apportent dans leurs fonctions un zele et une
application qui meritent d'etre releves.
La canonniere „ Grivitza" est retournee de Toultcha a Sulina. Le yacht
royal „Ştefan cel Mare" („Etienne le Grand") est parti d'ici pour Toultcha
dimanche dernier, 5 / 1 7 mai, ayant a son bord monsieur Jean Bratiano. Le
president du Conseil n'a fait que passer par ma residence. Les conj ectures
se donnent un libre cours au sujet de ce voyage : on parle de mesures a
prendre pour detruire Ies sauterelles qui ravagent, en ce moment, une partie
de la Dobroudj a ; il s'agirait, egalement, d'une question de propriete qui a
surgi a Toultcha entre la municipalite et la Commission europeenne du Danube.
S'il m'est permis d'emettre une opinion plus accreditee, c'est que le premier
ministre ira a Sulina visiter Ies travaux de la Commission ; cette tournee,
Monsieur le Ministre, j 'ai eu soin de vous en parler le quinze avril ecoule,
sous le no. 68, en annorn;ant le retour le Londres de monsieur Percy Sanderson,
consul general d'Angleterre. Monsieur Bratiano doit aussi visiter Babadagh
et Kustendj e.
Le 6-eme de ligne venant de Kustendj e etait de passage ici pour aller
a Focshani, lorsqu'il a re<;u l'ordre de se rendre a Toultcba ; le meme ordre
1 Vezi documentul nr. 70.
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a ete donne au 3-eme de ligne en garnison a Kustendj e et destine pour Buca
rest ; ces deux regiments auraient pour mission de detruire les sauterelles
signalees dans la Dobroudj a. Les officiers se plaignent - par la voie de la
presse locale - des depenses que ces mesures occasionnent a leurs familles [„.].
Veuillez agreer, l'hommage du profond respect avec lequel j 'ai l'honneur
d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellenc e, le t res humble et tres
obeissant serviteur.
G. WIET
Son Excellence,
Monsieur de Freycinet, senateur, ministre des Affaires etrangeres etc. etc. etc., Paris. Direction
des affaires politiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa, rola 63, val. I , f.
397- 400 (Ministere des Affaires etrangeres - Paris, C.P.C. Ro11manie, val. I , f. 397- 400 ) .

Consulatul Franţei l a Galaţi
Nr. 7 3

Galaţi , 19 mai 1885

Domnule ministru,
La 23 aprilie 1885, cu nr. 69, am avut onoarea de a informa pe excelenţa voastră că, drept
urmare a zvonurilor de război dintre Anglia şi Rusia, telegrame sosite de la Londra au ordonat
navelor engleze să părăsească Dunărea fără întîrziere.
Evenimentele luînd o turnură paşnică, relaţiile comerciale au fost reluate între Anglia
şi porturile dunărene ; de o săptămînă navlul pentru Londra este mai puţin ridicat şi navele
engleze încep să se întoarcă.
„Mircea" , bric mixt de război , servind ca şcoală de instrucţie pentru muşii şi începătorii
din marina română, a plecat la Constanţa. Această navă va vizita mai multe porturi ale Mării
Negre şi va face manevre pe mare. Voi profita de această ocazie pentru a afirma din nou că gu
vernul nu conteneşte să-şi arate grija pentru dezvoltarea marinei sale de război ; este inutil să
vorbim de marina comercială, pentru că ea nu se compune decît din remorchere şi bărci de rîu,
singurul său vapor capabil să iasă din Sulina, „ Românul", fiind vîndut unui armator din Nantes.
La şase septembrie 1883 (scrisoarea nr. 36) am avut onoarea de a comunica excelenţei
voastre lista şi fotografia navelor care formează flota de stat ; aceasta n-a fost sporită decît cu
două torpiloare şi cu cîteva şalupe prevăzute cu cite o mitralieră ; ele n-ar putea fi folosite în
mod serios decît pentru apărarea Dunării. Ofiţerii şi trupa au o ţinută excelentă şi dovedesc
în munca lor un zel şi o atenţie care merită să fie scoase în evidenţă.
Canoniera „ Griviţa" s-a întors de la Tulcea la· Sulina. Iahtul regal „ Ştefan cel Mare"
(„Etienne le Grand " ) a plecat de aici spre Tulcea duminica trecută, 5/ 17 mai, avînd la bordul
său pe domnul Ion Brătianu. Preşedintele Consiliului a fost doar în trecere prin reşedinţa mea.
Presupunerile cu privire la această călătorie şi-au dat frîu liber ; se vorbeşte de măsurile care
ar trebui luate pentru a distruge lăcustele care fac ravagii, în acest moment, într-o parte a Dobro
gei ; ar fi totodată vorba, de o problemă de proprietate care s-a ivit la Tulcea între municipali
tate şi Comisia europeană a Dunării. Dacă-mi este permis să exprim o opinie mai acreditată,
aceasta ar fi că primul ministru va merge la Sulina ca să viziteze lucrările Comisiei. Am avut
grijă, domnule ministru, să vă vorbesc despre acest turneu la cincisprezece aprilie trecut.sub
nr. 68, anunţînd întoarcerea de la Londra a domnului Percy Sanderson, consul general al Angliei.
Domnul Brătianu trebuie să viziteze, de asemenea, Babadagul şi Constanţa.
Pe cînd Regimentul 6 de linie era în trecere pe aici, venind de la Constanţa pentru a mer
ge la Focşani , el a primit ordin să se ducă la Tulcea ; acelaşi ordin a fost dat Regimentului 3 de
linie, care este în garnizoană la Constanţa, fiind destinat pentru Bucureşti. Aceste două regi
mente ar avea ca misiune să distrugă lăcustele semnalate în Dobrogea. Ofiţerii se plîng, prin
intermediul presei lccale, de cheltuielile pe care le provoacă aceste măsuri familiilor lor [ . . . ] .
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Primiţi, domnule ministru, omagiul profundului respect cu care am onoarea de a fi, al
excelenţei voastre, prea umil şi prea plecat servitor.
G. WIET
Excelenţei sale,
domnului de Freycinet, senator, ministru al afacerilor străine etc. etc. etc„ Paris. Direcţia afa
cerilor politice. Subdirecţia sudului.

2 19
Legaţiunea regală a României
în Belgia şi Ţările de Jos
Nr. 184

Bruxelles, 27 mai 188.5

Domnule ministru,
Am onoarea a înainta excelenţei voastre, pe lingă aceasta, o scrisoare
şi un rulou conţinînd harte, precum şi un volum cu descripţiunea manevrelor
belgiene din anul 1 884 1, ce mi-a fost înmînate de către domnul general
Brialmont cu rugămintea să binevoiţi a le transmite excelenţei sale domnului
ministru de rezbel.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consi
deraţiuni.
M. MITILINEU
Excelenţei sale,
domnului Ioan Câmpineanu, ministrul afacerilor străine.
A rhiva ;lfinisterului Afacerilor Externe, fond Probllma 81, Chestiuni
privitoare la armată, vol. 1 6 / 1 880-- 1 922, nepaginat. Original.

220
Prin j urnalul Consiliului de Miniştri nr. 19 din 30 mai 1 885, după pro
punerea făcută de domnul ministru secretar de stat la Departamentul de
Rezbel, s-a autorizat - sub rezerva sancţiunei ulterioare a maiestăţii sale
regelui 2
a înceta să mai funcţioneze, pe ziua de 1 iulie, Şcoala de admi
nistraţie de la Iaşi, înfiinţîndu-se în acelaşi timp o secţie de administraţie
pe lingă Şcoala subofiţerilor de la monastirea Bistriţa, ai căror elevi se vor
recruta în aceleaşi condiţiuni ca şi elevii şcolii subofiţerilor destinaţi celor-

l

Documentele nu au fost găsite în arhivă.
Sancţionat prin decretul regal nr. I 550 din 2 iunie 1885 („Monitorul oficial", nr. 67 din
26 iunie/8 iulie 1885, p. I 431 ) .
2
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lalte arme ; iar elevii clasei I de la şcoala actuală de administraţie, cari
vor reuşi la examenul anual, se vor însuma pe ziua de 1 iulie între elevii
anului II ai şcoalei subofiţerilor.
„Monitorul oficial", n r . 50 din 5/17 iunie 1885, p. 1 049.

221
Lf:gaţia României
în Franţa

Paris, 16 iunie 1885

Domnule ministru,
Domnul Prosper Giuquel, directorul misiunei chineze de instrucţiune în
Europa, mi-a exprimat dorinţa de a obţine de la guvernul nostru autori
zaţiunea pentru doi ofiţeri chinezi, membri ai acelei misiuni, de a urma,
pe timp de trei luni, lucrările de fortificaţiuni ce se fac în j urul capitalei.
Scrisoarea ce mi-a fost adresată în această privinţă mă grăbesc a v-o înainta
în original 1, rugindu-vă să binevoiţi a o transmite colegului excelenţei
voastre de la rezbel şi a-mi comunica deciziunea ce se va lua de domnia sa.
Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consi
deraţiuni.
V. ALECSANDRI
Excelenţei sale,
domnului I. Câmpineanu, ministru al afacerilor externe etc. etc. etc . , Bucureşti.
AThiva Ministerului Afacerilor E::rterne, fond Arhiva istorică, vol.
47, f. 82. Original.

222
1885, iunie, 22

Primăria comunei Bucureşti
Nr. 25 293

Domnule primar,
Făcîndu-mi cinstea de a mă delega din partea primăriei pentru a
asista la examenul „micilor dorobanţi" în seara de 20 corent şi pentru satis
facerea dorinţei ce mi-aţi exprimat, am onorul a vă înainta următoarea dare
de seamă.
l

------- ------ ----- - - -- ---

Scrisoarea nu a fost găsită în arhivă.
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La ziua şi ora fixată, prezentîndu-mă în grădina Cişmigiu, am găsit
pe lîngă vreo sută de copii, pe domnii Haret, directorul Ministerului Cul
telor, domnu Şoicariu, domnu Yitzu, inspector general, domnu maior Heropol,
delegatul Ministerului de Rezbel, şi pe domnu N eniţescu, revizor şcolar.
Imediat am procedat la examinarea teoretică a cîtorva copii, trecînd
apoi la examenul practic : scrima corporală şi scrima cu baioneta. Rezul
tatul acestui examen sunt fericit a vă spune, domnule primar, că a fost
excelent. Nu se poate imputa instructorului decît mici chestiuni de detaliu.
Scopul însă al acestei înţelepte instrucţiuni cred că este departe de a-l
fi atins. Nimeni nu este vinovat, căci tot începutul este �lab şi susceptibil
de a fi întărit prin perfecţionări .
Î mi permit, domnule primar, a Yă supune la cunoştinţă părerea mea :
instrucţia militară a „micilor dorobanţi" trebuie să aibă drept scop formarea
de cetăţeni cinstiţi, cu respect pentru legile ţărei şi cu dragoste pentru patrie ;
în aceste sentimente trebuiesc crescuţi copiii.
Ca concluziune, domnule primar, cred că este neapărat a se perfecţiona
sistemul actual :
1 ) făcînd instrucţia obligatorie de drept şi de fapt ;
2) introducînd o instrucţie teoretică pe lîngă cea practică.
Primiţi vă rog, domnule primar, asigurarea distinsei mele considera
ţiuni.
Căpitan
YA SILIU-)IĂSTUREL
A rhivele statului filiala municipiului Bucureşti, fond Primdria mu
nicipiului Bucureşti, dosar nr. 35/1885, f. 4-J . Original.

223
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege al României, la toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Interne nr. 3 840, văzînd ordonanta noastră cu nr. l 505 de la 1 3 mai
1 885 şi j urnalul Consiliului de Miniştri sub nr. 34 din 1 8 mai 1 885, încheiat
în absenţa noastră din ţeară, în virtutea articolului 29 din legea comptabi
lităţei generale a statului 1,
am decretat şi decretăm ce urmează :
Art. l . Jurnalul Consiliului de Miniştri citat mai sus se aprobă .
Art . 2 . S e încuviinţează p e seama Ministerului d e Interne deschiderea
creditului extraordinar de lei 25 OOO spre întimpinarea cheltuielilor necesare
I Yezi „Monitorul. jurnal oficial al Principatelor Unite Românt", nr. 86 din
H/26
aprilie 1864 , p. 404 şi „ilfonitorul oficial", nr. 32 din 12/24 februarie 1870, p. 173.
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cu funcţionarea a patru ambulanţe militare în judeţele Neamţ, Bacău, Argeş
şi Gorj pentru căutarea locuitorilor bolnavi de prin comunele rurale din acele
j udeţe.
Acest credit se va acoperi din fondul prevăzut în bugetul general al
statului pe 1 885- 1 886 şi destinat pentru deschiderea de credite suplimentare
si extraordinare.
'
Art. 3. Miniştrii noştri secretari de stat la departamentele de interne
şi de finanţe sunt însărcinaţi cu executarea acestui decret.
Dat în castelu Peleş, la 26 iunie 1 885.
CAROL
'.\linistru de interne,
I . C. BRATIANU

Ministru de finanţe
ad-interim ,
C. NACU

Nr. 1 676

,,.Wonitorul oficial", n r . 82 din 14/26 iulie 1885, p. 1 72 1 - 1 722

224
Legaţia regală a României
::\r. 208

Roma, 30 iunie { 12 iulie) 1885

Domnule ministru,
Drept răspuns la nota excelenţei voastre nr. 9 583 din 20/2 iunie, am
onorul a vă informa că directorul personalului din Ministerul Marinei mi-a
dat următoarele explicaţiuni.
î n Italia există o singură şcoală - „Reale scuola allievi macchinisti" la Venezia, care formează mecanici pentru bastimentele statului. Durata cursu
rilor este de 4 ani, după cari elevnl iese din şcoală cu gradul de sergent.
După un serviciu de 1 0- 1 2 ani ca maşinişti adjuncţi pe bastimentele
statului, subofiţerii pot obţine gradul de maşinist-cap, asimilat cu gradul
de sublocotenent.
Locurile se dau în urma unui concurs, ale cărui condiţiuni sunt speci
ficate în alăturata notificaţiune 1.
Domnul director mi-a spus că este convins că Ministerul Marinei va
autoriza cîţiva tineri români să urmeze cursurile acestei şcoli. Î n acest caz
ar fi dispensaţi de concurs şi ar fi primiţi chiar dacă ar fi trecut etatea de
1 8 ani, ultima limită pentru concurenţii italieni. Ar trebui însă să aibă cunoş
tinţe suficiente asupra materielor indicate în alăturatul program 2•
Şcoala fiind gratuită, n-am putut afla d-acum care ar fi costul pensiunei
pentru străini.
1 Documentul nu a fost găsit în arhivă.
Idem.

2
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Rămîne acum să fac o cerere oficială, însă pentru aceasta este absolut
necesar ca să ştiu numărul exact al tinerilor ce Ministerul de Rezbel are
intenţiunea să trimeată.
Am dar onorul a vă ruga, domnule ministru, să binevoiţi a interveni
pe lîngă Departamentul de Rezbel spre a comunica pentru cîţi elevi să se
facă cererea de admisiune.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, expresiunea respectuoasei mele
consideraţiuni.
Î nsărcinat cu afaceri ,
D. PERTICARI
Excelenţei sale ,
domnului I . Câmpineanu, ministrul afacerilor străine.
A rhiva J'lfinisterului AfaC€rilor Externe . fond Arhfra istorică , i·ol. 169,
f. 159 - 160. Original.

225
D i recţia personalului

Domnule general,
Prin circulara mea cu nr. 262 din 30 octombrie 1 884, am avut onoarea
a atrage atenţiunea dumneavoastră şi a vă recomanda în particular măsu
rile de luat spre a face să înceteze, în modul cel mai complect, răul obicei
de care unele grade nu se puteau dezbăra de a lovi pe soldat, făcînd răspun
zători pe domnii şefi superiori de orice abatere de asemenea natură s-ar mai
întîmpla în viitor.
Cu toate aceste recomandaţiuni şi cu toată definderea expresă a regula
mentelor noastre, acel nenorocit obicei nu a dispărut cu desăvîrşire şi cu
toate exemplele făcute, chiar zilele din urmă am avut să deplor o împre
j urare din cele mai grave.
Din ordinul maiestăţii sale regelui atrag din nou, domnule general,
atenţiunea deosebită a dumneavoastră asupra acestei grave cestiuni şi vă
rog a face ca dispoziţiunile prescrise în circulara subscrisului, menţionată
mai sus, să se observe cu toată rigoarea pentru cei abătuţi, care vor cunoaşte
că în viitor, pentru orice abatere de felul acela, vor fi reprimaţi cu toată
severitatea şi notaţi în memoriul lor, spre a fi chiar eliminaţi de la rîndul
vechimei pentru înaintare.
Î n fine, vă rog cu tot dinadinsul domnule general, să binevoiţi a face ca
domnii comandanţi de divizii şi de brigade să puie cea mai neadormită
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priveghere şi să caute a descoperi orice abuz în această privinţă şi a-l comu
nica imediat ministerului, de orice importanţă ar fi.
Ministru de rezbel,
General adjutant ŞT. FA LCOL\�l'

Pentru directorul serviciului,
:\faior EU STAŢIU
Bucureşti, 15 iulie 1885

.,.1fonitorul oaslei" , nr. 33 din 23 iulie 1885, p. 455 .

226
15/27 iulie 1885

La Paris
La Berlin
:Nr. 1 1 202
l'rgentă

Scrisoare la cabinet
Confidenţială
Domnule . . .
Drept răspuns la intervenirea domniei voastre pentru ca cîţiva ofiţeri
chinezi să fie admişi de a urma lucrările fortificaţiunilor noastre, am onoarea
a vă încunoştiinţa că colegul meu de la Departamentul de Rezbel găseşte
un mare inconvenient de a încuviinţa această cerere ; în adevăr, ea ar putea
fi urmată de alte cereri analoage ale altor puteri, şi guvernul regal s-ar găsi
atunci în imposibilitatea de a le re fuza.
Vă împărtăşesc adevăratul motiv de refuz într-un mod confidenţial,
rugîndu-vă să nu-l împărtăşiţi ambclsadei imperiale a Chinei. Î n răspunsul
domniei voastre veţi arăta că lucri\rile fortificaţiilor române nu sunt încă
într-un stadiu aşa de înaintat încît � �t poată prezenta vreun interes oarecare,
că pînă acum ele se rezumă în ni�te planuri care nu au decît un început de
execuţiune cu totul neînsemnat ; r rin urmare, guvernul regal socoteşte că
aceste lucrări nu merită încă de a fi studiate de strategii străini competinţi.
Cred trebuincios a vă încunoştiinţa t otdeodată că legaţiile noastre din Paris,
Berlin a făcut o intervenire a�emer.ca acelei ce aţi făcut şi domnia voastră
în favoarea ofiţerilor chinezi.
Primiţi etc . . .
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond A rhiva istorică, val.
i7, f. 85. Ciornă.
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227
România
Comandamentul Corpului l de armată
Serviciul geniului
:Nr. l 347

Anul 1885, luna iulie, 19

Domnule preşedinte,
Cu onoare răspund la adresele dumneavoastră nr. 4 424 şi nr. 4 638.
Subsemnatu, trecînd în inspecţiunea Regimentului 3 1 dorobanţi, m-am
convins singur de defectuoasa şi nenorocita cazarmă a acestui regiment, şi
aceasta pentru că construcţiunile particulare ce sunt de închiriat au încăperi
foarte mici, astfel că este nevoie a se închiria mai multe localuri, în dife
rite direcţiuni şi acestea încă nesuficiente ; avînd însă în vedere cele cuprinse
în adresele dumneavoastră nr. 4 4 24 şi nr. 4 638 şi pentru ca judeţul să nu
cheltuiească sume prea mari pentru cazarea acestui regiment, am ordonat
ca Regimentul 3 1 să fie mulţumit cu clădirile pe care dumneavoastră le veţi
închiria şi să se strîngă pînă ce se va lua măsuri a se construi o cazarmă
sistematică, după cum multe judeţe din ţară au construit.
Aceste clădiri strict necesare sunt :
1 . cazarma şi şcoala regimentară, închiriată de la primărie ;
2 . localul închiriat de la domnul Antipa, în care este instalat magazia,
infirmeria, grajdul şi şopron ;
3. casele doamnei Zitti, care locuieşte în strada Funiilor nr. 5, Bucu
reşti ; iar casele domnului Mladinovici ce erau închiriate pînă acu, să nu se
mai închirieze, fiind prea mici şi strîmte.
Vă rog dar, domnule preşedinte, a dispoza să se intre în tratare cu
doamna Zitti, pentru închirierea caselor domniei sale şi, de se va închiria
aceste case, vă asigur, domnule preşedinte, că regimentul va fi mulţumit
şi j udeţul nu va mai avea inconvenientul ce l-a avut pînă acum de a fi
continuu supărat.
Primiţi vă rog, domnule preşedinte, asigurarea consideraţiunilor mele.
Pentru comandantul corpului,
Colonel [Indescifrabil}

Şef de geniu,
Căpitan [Indescifrabii}

Domniei sale,
domnului preşedinte al onorabilului comitet permanent, Dolj.
A rhivele statului Craiova, fond Prefectura judeţului Dolj, dosar nr.
2/1885, nepaginat. Original.
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Circulară nr. 17 599 din 22 iulie 1885
Regulamentul asupra serviciului interior al trupelor de infanterie,
decretat la 1 3 mai anul curent 1 , fiind dej a publicat s-a dispozat distribuirea
sa la diferitele corpuri de trupă.
Acest regulament, prin natura sa, stabilind raporturile zilnice între
diferitele grade, precum şi îndatoririle reciproce, este de neapărat ca fiecare
grad să-l cunoască în întregul său şi să se conforme dispoziţiilor acolo
cuprinse.
î n acest scop, se ordonă ca în fiecare corp de trupă, sub preşedenţia
şefului de corp, să se ţie conferinţe zilnice asupra tuturor părţilor serviciului
interior, impunîndu-se fiecărui grad a-l învăţa şi a-l şti pe de rost, mai cu
seamă în ceea ce priveşte datoria şi drepturile fiecăruia.
Osebit de aceasta, fiindcă regulamentul asupra serviciului interior a
trupelor de artilerie şi cavalerie va mai întîrzia pînă se aprobă, şi fiindcă prin
noul regulament bazele şi dispoziţiunile generale asupra serviciului interior
au fost modificate în raport cu cel vechi, este de neapărat ca acele dispozi
ţiuni să se cunoască şi să se aplice de către toate armele, deoarece ele nu
pot fi diferite de la o armă la alta, precum principiile generale, îndatorirea
şi răspunderea diferitelor grade, drepturile şi modurile de a pedepsi ale dife
ritelor grade ierarhice, permisiunile şi concesiunile, ordonanţele, inspecţiile
şi celelalte, pentru care sfîrşit dar dispoziţiunile ordinului de faţă se vor
executa şi de trupele de artilerie şi cavalerie.
Comandantul corpului,
General RADOVICI
Biblioteca Muzeului militar central, fond Diverse III
Copie.

-

101, f. 52.
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Entreprise Henry
Châtellerault, le 3 1 juillet 1885

Manufacture d'armes de guerre
de Châtellerault
Armes blanches et armes a feu

Monsieur Buzeiano, commissionnaire
brevete de sa majeste le roi de Roumanie
Pour faire suite a ma lettre du 27 courant, et toujours sous la reserve
que Ies commandes d'armes a executer par Ies manufactures de Châtellerault
et de St. E tienne, dont j e suis l'entrepreneur pour l'etranger, doivent etre
au prealable autorisees par le ministre de la Guerre du Gouvernement fran<;ais,
1 Vezi Regulament asupra serviciului interior al trupelor de infanterie, decretat la 13 mai
1885, Bucureşti, [f.a.].
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pres duquel j e fais Ies demarches necessaires. Je pourrai m'angajer a fournir
au gouvernement roumain des carabines de cavalerie dont j 'ai depose le
type entre vos mains, Monsieur, a titre d'echantillon. L'importance de la
commande ne devra pas etre inferieure de 2 500 a 3 OOO.
La 1 -ere livraison ne pourra se faire avant la fin du 3-e mois qui suivra
l'autorisation ministerielle (deux mois etant necessaires pour organiser l'ou
tillage de fabrication} ; apres ce delai l'importance de la fabrication sera de
1 800 a 2000 carabines par mois.1
Les carabines, comme Ies sabres, seront poinc;:onnees par les controleurs
de l' Etat frarn;ais ; elles seront livrees graissees et encaissees au nombre de
24 par caisse, ou des tasseaux les maintiennent solidement de fai;:on a suppor
ter les plus longs transports sans deterioration.
Le prix de la carabine, ainsi encaissee et livree sur wagon en gare de
St. Etienne, est de 54,20 francs (cinquante-quatre francs, 20 centimes) .
Veuillez agreer, Monsieur, mes bien sinceres salutations.

1

H ENRY

Sera
adresse :

1 bretelle de fosil-carabine , francs

I

4
6,50
2,05
I banderole de giberne de cavalerie, francs
Francs
13,55
M.G. 7°2 contient I carabine pour cavalerie legere au prix de !rancs 54,20.
I ceinturon de cavalerie legere, francs
I giberne de cavalerie, francs

A rhiva Ministerului Afacerilor Externe. fond Paris, Militare-diverse,
pachet nr. 525/1885 - 1891, nepaginat . Original.

Entreprise Henry
Châtellerault, 3 1 iulie 1885

Manufacture d'armes de guerre
de Châtellerault
Armes blanches et armes a feu

Domnului Buzeianu,
comisionar autorizat al maiestăţii sale regelui României
Ca urmare la scrisoarea mea din 27 curent - şi tot su� rezerva că acele comenzi de arme
date spre executaţie manufacturilor din Châtellerault şi St. Etienne, cărora le sînt antreprenor
pentru străinătate, trebuie să fie autorizate în prealabil de ministrul de război al guvernului
francez, pe lîngă care fac demersurile necesare - aş putea să mă angajez să furnizez guvernului
român carabine de cavalerie, de tipul pe care vi l-am înmînat ca model. Mărimea comenzii nu
trebuie să fie mai mică de 2 500 - 3 OOO bucăţi.
Prima livrare nu se va putea efectua înainte de sfîrşitul celei de-a treia luni după primi
rea autorizaţiei ministeriale (două luni fiind necesare pentru organizarea utilajului de fabrica
ţie) ; după acest termen producţia va fi de 1800 - 2 OOO carabine pe lună.
Carabinele, ca şi săbiile, vor purta ponsonul controlorilor statului francez ; ele vor fi li
vrate gresate şi ambalate - în număr de 24 de fiecare ladă, în care proptelele le vor fixa solid,
astfel ca să poată suporta cele mai îndelungate transporturi fără stricăciune.
Preţul carabinei, astfel ambalată şi livrată la vagon în gara St. Etienne, este de 54,20 franci
(cincizeci şi patru franci, 20 de centime).
Primiţi domnule, foarte sincerele mele salutări .
H ENRY
1 curea de carabină,
I franc
I centuron pentru cavaleria uşoară,
4 franci
Var fi
1 cartuşieră pentru cavalerie,
6,50 franci
trimise :
1 curea pentru cartuşiera de cavalerie
2,05 franci
13,55 franci
M. G. 7°2 conţine I carabină pentru cavaleria uşoară la preţul de 54,20 franci.

1
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230
Bruxelles, le 1 2

aout

1885

Sire,
Yotre .'.\Iaj e!:: t e et son gouvernernent rn'ont donne une si haute rnarque
de confiance, en acceptant rnes proj ets pour la defense de Bucarest, que j e
crois d e rnon devoir de la j ustifier en sournettant a une discussion publique
les principes et les vues sur lesquels reposent ces proj ets. J 'espere que l'opi
nion des j uges cornpetents leur sera favorable et qu'alors les ingenieurs rou
rnains executeront avec plus de satisfaction une oeuvre qui contribuera puis
sarnrnent au rnaintien de l'independence de leur patrie en assurant a l'arrnee
une base d'operations et un pivot de rnanoeuvres inexpugnable.
Pour arriver a ce resultat j 'ai du necessairernent produire des types
de forts et de fronts de fortification differant peu de ceux qui seront appli
ques a Bucarest.
]'ai agi de rnerne a l'egard des fortifications qui ont ete executees dans
rnon pays, et le gouvernernent helge s'en est bien trouve.
Les appreciations favorables ernises par les ingenieurs et par les j our
naux rnilitaires de l'etranger, sur les types de forts appliques a Anvers, ont
donnes aux rninistres et aux Charnbres une confiance qui a tourne au profit
de l'oeuvre. Les critiques des j ournaux et des officiers belges, que la nouveaute
de rnes proj ets avait offusques, ont peu a peu cesse et les credits ont ete
obtenus plus facilernent de la legislature.
D'un autre câte, l'on a pu tirer parti, pendant l'execution, de quelques
rernarques j udicieuses faites par les ingenieurs qui avaient etudie rnes plans
types.
Il est a supposer que les choses ses passeront de rnerne en Rournanie.
J e ne vois aucun inconvenient a ce que les plans-types des forts de
Bucarest soient discutes en public et dans Ies ecoies rniiitaires. Cette discus
sion rne sernbie au contraire desirabie. Il vaut rnieux, en effet, que Ies cri
tiques se produisent avant le cornrnencernent des travaux qu'apres leur
achevernent, lorsqu'il est trop tard pour realiser Ies arneliorations proposees
et corriger Ies fautes cornrnises.
Une longue experience rn'a d'ailleurs prouve que Ies ouvrages de defense
dont on interdit }'acces aux etrangers finissent par etre connus de ceux qui
y ont interet. A peine un fort est-il acheve qu'on en voit circuler des plans
- non pas des plans exacternent cotes et niveles (Ies seuls qui pennettent
de faire des proj ets d'attaque) rnais des plans-types, Il(' pouvant servir qu'a
discuter la valeur scientifique du fort. On peut affinner qu'il n'existe pas
actuellernent une ecole rnilitaire qui ne possede Ies plans-types des fortifi
cations construites en France et en Allernagne depuis la guerre de 1 870.
Cest pourquoi les rninistres de la Guerre de Belgique ont toujours permis aux
etrangers de visiter Ies forts et l'enceint d'Anvers, a l'exception des ouvrages
dont l'annernent se trouve en place.
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j 'ai cru devoir donner ces explication a Votre Majeste pour aller au
devant des critiques que pourrait suggerer a quelques officiers l'inspection
des planches de mon livre.
Je suis, Sire, avec le plus profond respect, de Votre Maj este, le tres
humble et tres devoue serviteur.
Le lieutenant-general BRIALJ\IO�T
A rhivele statului Bucureşti. fond Casa regală, dosar nr. 1/ 1885,f. 1 - 5.
Original.

Bruxelles, 12 august 1885

Sire,
Maiestatea voastră şi guvernul său mi-au acordat o încredere atît de mare, acceptînd
proiectele mele pentru fortificarea Bucureştilor, încît consider că ar fi de datoria mea să o j us
tific, supunînd unei discuţii publice principiile şi punctele de vedere pe care se sprijină aceste
proiecte. Sper că opinia unor j udecători competenţi le va fi favorabilă şi că atunci inginerii
români vor executa cu mai multă satisfacţie o lucrare care va contribui mult la menţinerea inde_
pendenţei patriei lor, asigurînd armatei o bază de operaţii şi un pivot de manevre inexpugnabil .
Ca să ajung la acest rezultat a trebuit să realizez tipuri de forturi şi linii de fortificaţii
puţin diferite de cele ce vor fi aplicate la Bucureşti.
Am procedat la fel şi în ceea ce priveşte fortificaţiile care au fost făcute în ţara mea ş i
de care guvernul belgian a fost mulţumit.
Aprecierile favorabile emise de către inginerii şi ziarele militare din străinătate cu privire
la tipurile de forturi construite la Anvers au dat miniştrilor şi Camerelor o încredere de care
lucrarea nu a avut decît de cîştigat. Criticile ziarelor şi ofiţerilor belgieni - pe care noutatea
proiectelor mele i-a şocat - au încetat puţin cîte puţin, iar creditele au fost obţinute mai uşor
de la Camere.
Pe de altă parte, în timpul execuţiei, am profitat de cîteva� observaţii j udicioase făcute
de inginerii care mi-au studiat proiectele tip.
Se poate presupune că lucrurile se vor petrece la fel şi în România.
Nu văd nici un inconvenient ca proiectele-tip ale forturilor din Bucureşti să nu fie dis
cutate în public şi în şcolile militare. Dimpotrivă, această discuţie îmi pare că ar fi de dorit.
Î ntr-adevăr este mai bine ca aceste critici să aibă loc înainte de începerea lucrărilor decît după
terminarea lor, atunci cînd va fi prea tîrziu pentru a realiza îmbunătăţirile propuse şi a îndrepta
greşelile făcute.
Dealtfel, o lungă experienţă mi-a dovedit că lucrările de apărare , la care accesul străini
lor este interzis, sfîrşesc prin a fi cunoscute de către cei care au interes s-o facă . De-abia este
terminată construcţia unui fort că încep să circule planurile sale, nu planurile conţinînd cu exac
titate cotele şi nivelele (singurele care permit să se facă proiecte de atac ) , ci planurile-tip, care
nu pot servi decît pentru a discuta valoarea ştiinţifică a fortului. Se poate afirma că în prezent
nu există şcoală militară care să nu posede planurile-tip ale fortificaţiilor construite în Franţa
şi în Germania după războiul din 1870. Pentru acest motiv miniştrii de război ai Belgiei au permis
întotdeauna străinilor să viziteze forturile şi cetatea din Anvers, cu excepţia lucrărilor unde
armamentul este deja amplasat.
Am considerat necesar să dau aceste explicaţii maiestăţii vcastre pentru a preîntîmpina
criticile care le-ar putea fi inspirate unor ofiţeri de cercetarea planşelor din cartea mea.
Rămîn, sire, al maiestăţii voastre, cu cel mai profund respect, prea umil şi prea devotat
servitor.
General-locotenent BRIALMONT
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231
Direcţia personalului

Noile regulamente tactice s-au distribuit tutulor corpurilor de trupă
şi vă rog să binevoiţi a da ordinile dumneavoastră pentru aplicarea lor, reco
mandînd domnilor comandanţi respectivi a pune toată stăruinţa pentru ca
domnii ofiţeri să caute a cunoaşte pe deplin toate modificările aduse vechilor
regulamente.
Regulamentul asupra serviciului interior fiind unul din cele mai impor
tante, prin aceea că el stabileşte regulile de observat în privinţa disciplinei
şi ordinei, trebuie să atragă cea mai serioasă atenţiune a domnilor şefi de
corpuri pentru a face ca ofiţerii şi cadrele inferioare să aibă cea mai perfectă
cunoştinţă.
Asemenea, noul regulament asupra instrucţiei tragerei în ţintă 1 nu
este mai puţin important, căci dibăcia trăgătorului j oacă un rol însemnat
în război şi mai cu seamă astăzi, cu perfecţionarea armel9r, nu este îngrijire
destulă care s-ar pune pentru instrucţiunea oamenilor. ln această privinţă
dar, domnii ofiţeri, mai cu seamă în trupele teritoriale, trebuie să puie cea
mai mare ambiţiune şi un adevărat devotament pentru a produce fiecare
cît se va putea mai mulţi buni trăgători din trupa lor. Este prin urmare de
neapărat a se atrage o deosebită atenţiune a domnilor şefi de corpuri asupra
noului regulament şi a le cere ca în fiecare corp să caute a avea cel puţin
un ofiţer cu o instrucţiune perfectă, atît asupra regulamentului cît şi asupra
dibăciei tragerei, căci în asemenea instrucţiuni nimica ca exemplul nu poate
atrage emulaţiunea, a dezvolta gustul şi a încuraj a perseverenţa.
Mai cu seamă anul acesta, cînd numărul cadrelor permanente de la
armata teritorială s-a sporit şi instrucţiunea lor trebuie să se facă cu stă
ruinţă, spre a se putea înlocui cît mai curînd cadrele în serviciul cu schimbul,
este de neapărat, domnule general, a se lua măsuri pentru a asigura această
instrucţiune cît se va putea mai mult.
Pentru aceasta am decis ca în fiecare corp de armată toate cadrele per
manente de dorobanţi şi călăraşi să se concentreze într-un lagăr cu începere
de la 25 august corent şi pînă la 20 septembre viitor, aducîndu-se în acel
lagăr : în Corpul 1 de armată, Batalionul 2 vînători ; în Corpul 2, Bata
lionul 4 vînători ; în Corpul 3, Regimentul 5 linie şi în Corpul 4, un batalion
din Regimentul 7 linie.
Î n acest lagăr se vor aduce şi toţi ofiţerii de dorobanţi şi călăraşi ce nu
vor fi necesari serviciilor teritoriale şi acolo, sub comanda unui ofiţer superior
ce veţi alege, se va căuta a se face instrucţiunea asupra diferitelor şcoli
şi regulamente, precum şi asupra tragerei în ţintă.
Acolo unde dificultăţi diferite ar împiedeca formarea unui singur lagăr
se va putea face lagăre şi pe divizii, întrucît dumneavoastră veţi recunoaşte
că instrucţiunea se va putea face cu acelaşi succes.
1

Vezi Rigulament arnpra exerciţiilor lragerei la ţintă , Bucureşti, 1885.
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Totodată, fiindcă anul acesta resursele bugetare nu au permis a se
face instrucţiune de cadre la dorobanţi şi călăraşi, deoarece s-a prevăzut înlo
cuirea cadrelor cu schimbul cu cadre permanente, se va aduce în lagăr pen
tru instrucţiune şi cite 1 0 oameni din serviciul cu schimbul de regiment.
destinaţi a deveni cadre, spre a li se complecta instrucţiunea şi a depune
examenul necesar.
Pentru îndeplinirea serviciului la care erau întrebuinţate cadrele per
manente, pe timpul duratei lagărului, se vor concentra dorobanţi şi călăraşi
cu schimbul, limitîndu-se numai la strictul necesar.
Asemenea se va înlocui prin dorobanţi cu schimbul şi serviciul la care
erau întrebuinţate trupele permanente, însemnate mai sus, pe timpul cit
vor sta în lagăr.
Î n timpul duratei lagărului, în zilele de sărbători şi duminici, vă rog a
face ca să se adune la lagăr chiar cit se va putea mai mulţi soldaţi doro
banţi şi călăraşi din serviciul cu schimbul din apropiere, şi acolo, cu ajutorul
tutulor cadrelor de ofiţeri şi trupă aflate în lagăr, să se facă pe o scară
întinsă instrucţiunea tragerei în ţintă, puindu-se toată atenţiunea şi îngri
j irea de a nu se risipi muniţiunile şi ca oamenii să profite cit se va putea
mai mult.
' î
n fine, vă raportez domnule general şi las la chibzuinţa dumneavoastră
pentru a face ca această dispoziţiune să poată produce cit se va putea mai
bune rezultate pentru instrucţiunea trupelor, în limita mijloacelor de care
dispunem.
Ministru de rezbel,
General-adj utant ŞT. FĂLCOIANU

Pentru. directorul senriciului,
Maior EU STAŢfC

Nr. 12 -469
„ Monitorul oastei'',

nr.

37 din 14 august 1885, p. 490 - 492.

232
Circulara nr. 4 897 din 3 1 august 1885
Conform ordinului domnului comandant al Corpului 2 armată nr. 2 1 084.
am onorul a face cunoscut că duminecă 1 septembrie, ora 10 dimineaţa precis.
se va face inaugurarea deschiderii localului Şcoalei militare de infanterie şi
cavalerie din Dealul Spirei, la care inaugurare sunt invitaţi toţi domnii ofi-
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ţeri generali şi superiori, şefi de corpuri, de serviciuri, precum şi asimilaţi
acestor grade, şefi de serviciuri.
Ţinuta domnilor ofiţeri este cea de ceremonie cu epolete. Domnii gene
rali avînd tunica cu guler roşu.
Comandantul pieţei ,
Pentru colonel, căpitan STAICOVICI
Biblioteca Muzeului militar central, fond Diverse III - 101 , f . 53.
Copie.

233
CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu ş i voinţa naţională, rege a l României, l a toţi
de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Rezbel cu nr. 7 883, avînd în vedere necesitatea ce este de a se expropria
şi lua de urgenţă în posesiune terenurile necesare executărei fortificaţielor
Bucureştilor, avînd în vedere articolul 69 şi 78 din legea de exproprieri pen
tru cauză de utilitate publică 1,
am decretat şi decretăm :
Art. 1 . Exproprierea terenurilor necesare fortificaţielor Bucureştilor se
declară de utilitate publică.
Art. 2. Luarea în posesiune a acelor terenuri se declară de urgenţă.
Art. 3 şi cel din urmă. Ministru nostru secretar de stat la Departa
mentul de Rezbel este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Sinaia, la 3 septembrie 1 885.
··

CAROL

Ministru de rezbel,
General ŞT. FĂLCOIANU

Nr. 2 360

"Monitorul oficial". nr. 190 din 28 noiembrie/10 decembrie 1885, p.
3785.
1

I

Vezi „Monitorul. ]urnal_oficial al Principatelor Unite Române", nr. 234 din 20 octom
p. 1095.

brie/1 noiembrie 1864,
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234
1.- ustendje , le 24 septembre 1885

Yice-consulat de France a K ustendje
:\o. 1 1

Copie
Monsieur le Consul,
Les craintes que pouvait faire concevoir le commencement d'emigra
tion de la population musulmane, a la suite de la mise en application dans
la nouvelle province roumaine 1 de la loi relative au recrutement militaire 2,
n'existe plus. Les j eunes Tartares se laissent enroler sans resistance. 11 est
vrai que le service est relativement doux, puisqu'il consiste en une semaine
par mois de presence au corps. Il faut dire que les j eunes musulmans sont
traites avec la plus grande douceur : ils ont une cuisine a part et peuvent va
quer en toute liberte a leurs exercices religieux.
La grande emigration qui vous a ete signalee a plusieurs reprises est
loin d'avoir eu l'importance que'on lui a attribuee. Le Tartare est gene
ralement laborieux et attache au sol ou s'est ecoulee son enfance, ou plus tard.
il a golite les j oies du foyer, ou il a ferme les yeux de ses parents. 11 aime
la terre qu'il a travaillee et qui le nourrit. La seule emigration reelle qui ait
eu lieu, est celle des Circassiens qui ont quitte le pays pendant la guerre russo
turque.
Comme ils etaient en assez grand nombre et que plusieurs Tartares
et Turcs ont suivi leur exemple, cela a pu faire croire un instant a un exode
general qui devait amener la depopulation du district. 11 etait bon, j 'ai crois.
de relever cette erreur qui avait commence a passer pour un fait indiscu
table. Le mot emigration
a partir de l'occupation roumaine - est beau
coup trop fort pour designer le depart de quelques familles dont quelques
unes meme commencent a rentrer.
Le gouvernement turc a bien mis a la disposition des musulmans, desi
reux de s'etablir dans l'empire, des terrains a defricher en Asie ; il les a
meme dispenses pendant dix ans du service militaire, mais l'amour du
foyer, si vivace dans le coeur de l'homme, a repris le dessus et, apres une
absence plus ou moins prolongee, Ies Tartares n'ont pu resister au desir bien
naturel de rentrer dans leur pays natal.
J e me suis fait un devoir d' eclercir cette question aupres des musul
mans eux-memes. ] 'ai visite leurs quartiers, j e me suis entretenu avec des.
j eunes gens et des vieillards dont quelques uns avaient quitte le pays dans
un premiere moment de mecontentement. De ces entretiens, assez frequamment
-

l Prin tratatul de la Berlin s-a restabilit autoritatea statului român asupra Dobrogei,
străvechi teritoriu românesc, ceea ce îl făcea pe diplomatul francez să vorbească de „noua pro
vincie românească" .
2 Vezi „Monitorul oficial", nr. 5 1 din 5/ 17 martie 1876, p. I 297 - l 303 , nr. 19 l din 21 no
iernbrie/3 decembrie 1882, p. 2 777 -2 78 1 şi Documente privind istoria militară a poporului
român, iulie 1878- noiembrie 1882, Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 407-418.
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renouvelles, avec des personnes de conditions tres differentes, il est resuite
pour moi la conviction que le gouvernement ottoman n'a nullement pousse
a l'emigration. Il s'est borne a donner asile et a procurer des moyens d'exis
tence a ceux des musulmans qui venaient s'etablir chez lui. Il n'a fait aucune
difficulte de leur delivrer des passeports lorsqu'ils ont voulu rentrer dans ce
pays.
D'ailleurs le benefice que pourrait retirer le gouvernement ottoman
de cette emigration ne me paraît pas bien evident. Au contraire, il est de
son interet de posseder dans ce pays une population qui, quoiqu'il arrive,
lui restera toujours devouee. Je l'ai bien vu, il y a trois j ours, lorsqu'une
multitude compacte de musulmans s' est transportee a la gare pour faire
honneur a monsieur le ministre de Turquie a Bucarest, dont le prefet avait
faussement annonce l'arrivee a Kustendj e. [ . . . ] Aussi, est-il permis de croire
que la politique de la Turquie tend a m :i.intenir Ies Tartares dans la nouvelle
province roumaine, comme un element nombreux sur lequel elle pourrait
compter a coup sur dans une circonstance donnee. A l'appui de mon opi
nion, j e mentionnerai une conversation avec le consul de Turquie en resi
dence a Kustendj e et de laquelle il ressort que le gouvernement ottoman a
transmis des ordres a ses agents, Ies invitant a user de leur influence pour
tâcher d'etouffer tout mouvement qui viendrait a se produire en faveur
de l'emigration.
D'aucuns ont pretendu voir la main de la Russie dans le semblant d'erni
gration qui a eu lieu. Mais il rne paraît que l'interet de la Russie est, au
contraire, de voir resider dans cette partie de royaume de Roumanie un ele
ment disparate qu'elle suppose capable de soulever, a un moment favo
rable des complications pouvant fournir pretexte a une intervention dans
Peninsule balcanique.
Le role prete aux hodj ias ou softas rne preoccupait, car il me paraissait en
contradiction flagrante avec ce que je voyais et entendais. Vous savez qu'on
a pretendu, Monsieur le Consul, que Ies jeunes gens ayant ernigre pour echap
per au service rnilitaire, apres quelque ternps de sejour a Constantinople
rentraient coiffes du turban et revetus du caftan des hodj ias, costume qui
leur assurait l'irnmunite de la part des autorites roumaines et grâce auquel
ils faisaient parmi Ies populations rnusulrnanes une propagande active en
faveur de l'ernigration. On Ies representait comme des missionnaires charges
d'entraîner vers Ies pays de l' Islarn leurs coreligionnaires sur lesquels leur
caractere devait exercer la plus grande influence.
Il me parassait fort douteux que, malgre leur turban et leur caftan,
le gouvernernent roumain laissât ces hodj ias se livrer en toute liberte a
leur propagande. Il faut, en effet, revenir a une plus saine appreciation des
choses. Les hodgias sont des seminaristes faisant a Constantinople leurs etudes
de theologie. Le gouvernement ottornan leur fournit des chambres ou, plutot
des cellules autour des mosquees dans lesquelles se font Ies cours. Ces semi
naristes sont entierernent libres, apres leurs trois heures de le<;on j ourna
lieres et doivent se procurer par leur travail des moyens d'existence, car ils
appartiennent generalement a une classe peu aissee de la population. Or,
leur nornbre est si grand qu'ils parviennent difficilernent a gagner le neces363
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saire. Aussi, dans le but de leur donner plus de facilites, l'autorite religieuse
leur accorde-t-elle, pendant trois mois, a l'epoque des fetes du Ramasam,
un conge qu'ils mettent a profit pour parcourir Ies diverses contrees habi
tees par Ies musulmans et ou ils font des quetes dont le produit est destine
a subvenir a leurs besoins pendant le reste de l'annee. II vient de ces hodjias
dans le pays, mais ils ne songent nullement a abuser de l'hospitalite qu'on
leur accorde pour faire de la propagande antiroumaine. Ils sont, d'ailleurs.
etrangers pour la plus part et le nombre est petit de ceux qui rnnt nes dans
l'ancienne province turque. On comprent aisement, en effet, que pour mendier
des secours, Ies j eunes Tartares de la Dobroudj a aiment mieux se rendre dans
des pays ou ils sont completement inconnus. Quoiqu'il en soit, et en admettant
que parmi ces hodgias, il s' en trouve quelques-uns natifs de cette province.
on peut affirmer que la question de l'emigration n'est pas meme effleuree
par eux. S'il en etait autrement, le gouvernement roumain s' empresserait
de leur interdire l'acces du pays qui leur est largement ouvert, a la condition.
toutefois, que leurs passeports soient presentes au visa de la Iegation roumaine
de Constantinople par l'intermediaire du ministre de la J ustice ottoman.
Cette formalite engage moralement le gouvernement turc qui ne peut, en
effet, solliciter le visa pour des hommes connus comme des perturbateurs
et dont le but serait de creer une agitation dans un pays voisin.
Ce qui a pu faire croire a un mouvement important d'emigration, c'est.
outre le depart des Circassiens dont la presence n'est plus toleree sur le sol
roumain, celui d'un nombre considerable de Bulgares, musulmans, qui des
cendent le Danube sur Ies bateaux de la compagnie autrichienne et viennent
s'embarquer a Kustendj e. Cette emigration continue en ce moment et j ' ai
vu de mes propres yeux, samedi dernier, monter une cinquantaine des fa
milles a bord de l' „Iris" , bateau du „Lloyd" austro-hongrois en partance pour
Constantinople.
Quant aux Circassiens, dont il ne reste plus un seul echantillon sur la
rive droite du Danube, on sait que, tout en etant d'excellents cultivateurs.
ils mettaient a profit leurs moments de liberte pour se livrer au voi des bes
tiaux. ]'ai remarque que, dans ce district, Ies villages ruines des Circasdens
sont touj ours adosses a une colline, au tournant d'une route. C'est de ces posi
tions, presque fortifiees, qu'ils s' elanc;aient sur Ies bergers confiants dont ils
pillaient Ies trupeaux. Ces gens-la n'epargnaient ni chretiens ni musulmans.
Aussi, leurs corelligionnaires, pleins de haine pour eux, considerent - ils
comme un veri table bonheur d' en etre delivres.
11 y a, toutefois, encore ici des personnes qui persistent a croire que
l'emigration continue. C 'est parce que je n'ai entendu emettre que des opi
nions contradictoires que j e me suis decide a faire une enquete serieuse aupr�s
des Tartares eux-memes. D 'ailleurs, il y a un fait abrnlument certain et
qui ressort de mes investigations, tant dans Ies bureaux du capitaine de
port, a la prefecture et au consulat de Turquie qu'aupres des Tartares : c'est
qu'aucun musulman n'a quitte Kustendje depuis le printemps de 1 884. En
general l'emigration ne peut se faire qu'apres la vente de la recolte. Comme
la recolte va etre terminee d'ici a quelques j ours, je verrai certainement
âe mes yeux le mouvement qui se produira. D'ailleurs, nul ne pouvant s'em364
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barquer a destination d'un port quelconque de l'Empire ottoman sans le
visa du consul turque de cette ville, j 'aurais chez ce dernier les elements
d'une enquete rigureuse. Dans tous les cas, vous pouvez compter, Monsieur
le Consul, que vous recevrez les renseignements les plus precis et les plus
circonstancies.
Les musulmans se declarent satisfaits de la delimitation qui a ete faite
de leurs terres. Comme la question de la propriete dans ce pays est une de
celles que l'on a mis en avant pour expliquer et j ustifier l'emigration, j ' aurai
l'honneur de la traiter dans une prochaine correspondance.
Veuillez agreer, Monsieur le Consul, l'assurance de ma tres haute consi
deration.
( Signe) , u. CHOU SSERIE
Monsieur G. Wiet,
consul de France , Galatz.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa, rola 63, vol. 1 . f.436439 (Ministere des Affaires etrangeres - Paris, Archives diploma•
tiques, C.P.C. Roumanie, vol. 1 , f. 436 - 439 ) .

\"iceconsulatul Franţei la Constanţa
Nr. 1 1

Constanţa, 24 septembrie 1885

Copie
Domnule consul,
Temerile pe care putea să le provoace începutul emigraţiei populaţiei musulmane, ca
urmare a punerii în aplicare în noua provincie românească a legii referitoare la recrutarea m ili
tară, nu mai există. Tinerii tătari se lasă înrolaţi fără a opune rezistenţă. Este adevărat că ser
viciul este relativ uşor, deoarece el constă în prezenţa la corp timp de o săptămînă pe lună. Tre
buie să spunem că tinerii musulmani sînt trataţi cu cea mai mare blîndeţe ; ei au o bucătărie
aparte şi se pot îndeletnici în toată libertatea cu practicile lor religioase.
Marea emigraţie care v-a fost semnalată în mai multe rînduri este departe de a avea i mpor
tanţa care i se atribuie. Tătarul este în general muncitor şi legat de pămîntul pe care şi-a petre-·
cut copilăria sau, mai tîrziu, a gustat bucuria căminului, unde a închis ochii părinţilor săi El
iubeşte pămîntul pe care-l munceşte şi care-i dă hrana. Singura emigrare reală care a avut loc
este aceea a cerchezilor care au părăsit ţara în timpul războiului ruso-turc. Deoarece numărul
lor era destul de mare şi pentru că mai mulţi tătari şi turci le-au urmat exemplul , s-a putut crede
la un moment dat că este vorba de un exod general, care putea duce la depopularea j udeţului.
Cred că e bine să scoatem în evidenţă această eroare care a început să treacă drept u n lucru
cert. Cuvîntul de emigraţie - legat de începutul administraţiei române - este prea puternic
pentru a desemna plecarea cîtorva familii, dintre care unele încep chiar să se reîntoarcă.
Guvernul turc a pus la dispoziţia musulmanilor dornici să se stabilească în imperiu tere
nuri nedefrişate din Asia ; el i-a scutit chiar, pe timp de zece ani, de serviciul militar, dar dragos
tea de cămin, atît de vie în inima omului, a fost mai puternică şi, după o absenţă mai mult sau
mai puţin îndelungată, tătarii n-au mai putut rezista dorinţei atît de fireşti de a se reîntoarce
în ţara în care s-au născut.
Am considerat de datoria mea să lămuresc această problemă chiar de la musulmani.
Am vizitat cartierele lor, m-am întreţinut cu tineri şi bătrîni, dintre care unii părăsiseră ţara
într-un moment de nemulţumire. Din aceste convorbiri destul de frecvente, reînnoite cu persoane
de condiţii foarte diferite, rezultă pentru mine convingerea că guvernul otoman n-a contribuit
în nici un fel la emigraţie. El s-a limitat să ofere adăpost şi să procure mijloace de existenţl'L
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acelora dintre musulmani care veneau să se stabilească acolo. El nu le-a făcut nici un fel de
dificultăţi la eliberarea paşapoartelor, atunci cînd au voit să se reîntoarcă în această ţară.
Dealtfel , beneficiul pe care l-ar fi putut avea guvernul otoman din această emigrare nu
mi apare prea evident. Dimpotrivă, interesul său este să aibă în această ţară o populaţie care,
indiferent ce s-ar întîmpla, îi va rămîne întotdeauna devotată. Am văzut aceasta acum trei zile
cînd o mulţime compactă de musulmani s-a dus la gară pentru a omagia pe domnul ministru al
Turciei la Bucureşti, a cărui sosire la Constanţa fusese anunţată din greşeală de către prefect.[„ . )
De asemenea, se poate crede că politica Turciei tinde să-i păstreze pe tătari în noua provincie
română, ca un element numeros pe care să pcată conta în mod sigur la un moment dat. În spri
jinul părerii mele, aş putea menţiona o convorbire cu consulul Turciei de la Constanţa, din care
reiese că guvernul otoman a transmis ordine agenţilor săi invitîndu-i să facă uz de influenţa lor
pentru a înăbuşi orice mişcare care s-ar produce în favoarea emigraţiei.
l:nii au pretins că ar fi mina Rusiei în simulacrul de emigraţie care a avut loc. Dar mie
mi se pare că interesul Rusiei este, dimpotrivă, să vadă locuind în această parte a regatului
României un element răzleţ pe care ea se socoate în stare să-l ridice într-un moment favorabil .
de complicaţii ş i care a r putea să-i ofere u n pretext pentru o intervenţie în Peninsula Balcanică.
Rolul încredinţat hogilor sau softailor mă preocupă, căci mi se pare în contradicţie izbi
toare cu ceea ce vedeam şi auzeam. Ştiţi că s-a pretins, domnule consul , că tinerii care emigra
seră ca să scape de serviciul militar, după un oarecare timp petrecut Ia Constantinopol, se în
torceau purtînd turbane şi îmbrăcaţi cu caftane de hogi, costum care Ie asigura imunitatea din
partea autorităţilor române şi graţie căruia ei făceau în rîndurile populaţiei musulmane o pro
pagandă activă în favoarea emigraţiei. Erau consideraţi misionari însărcinaţi să atragă spre
ţările islamice pe cei de aceeaşi religie cu ei, asupra cărora calitatea lor urma să exercite cea
mai mare influenţă.
Mi s-a părut foarte îndoielnic că, cu toate turbanele şi caftanele lor, guvernul român i-ar
lăsa pe aceşti hogi să se ocupe cu toată libertatea de propaganda lor. De fapt, trebuie să revenim
la o apreciere mai raţională a lucrurilor. Hogii sînt seminarişti care-şi fac studiile teologice la
Constantinopol. Guvernul otoman le oferă camere sau mai curînd chilii în j urul moscheelor la
care îşi fac studiile. După cele trei ore zilnice de învăţămînt aceşti seminarişti sînt cu totul liberi
şi sînt nevoiţi să-şi asigure prin muncă mijloacele de existenţă deoarece, în general, ei aparţin
unei categorii prea puţin înstărite a populaţiei. Or, numărul lor este atît de mare incit cu greu
reuşesc să-şi cîştige strictul necesar. De asemenea, în scopul de a le acorda mai multe înlesniri,
timp de trei luni, în perioada sărbătorilor Ramazanului, autorităţile religioase Ie acordă un
concediu de care aceştia profită, străbătînd diferite ţinuturi locuite de musulmani şi de unde
string pomeni, menite să le satisfacă nevoile în restul anului. Unii dintre aceşti hogi vin şi aici
în ţară, dar ei nu au nici o intenţie să abuzeze de ospitalitatea ce Ii se acordă, făcînd propagandă.
antiromână. Dealtfel , în cea mai mare parte ei sînt străini şi sînt puţini aceia care s-au născut
în fosta provincie turcească. De fapt, este uşor de înţeles că pentru a cerşi ajutoare, tinerilor
tătari din Dobrogea le place mai degrabă să se ducă în alte ţări, unde sînt cu totul necunoscuţi.
Oricum ar fi , şi admiţînd că printre hogi există unii care s-au născut în această provincie, se
poate spune că problema emigraţiei nici nu este măcar atinsă de ei. Dacă ar fi altfel, gmrernul
român s-ar grăbi să le interzică accesul în ţară, acces care le este larg deschis sub rezerva, to
tuşi , ca paşapoartele lor să fie prezentate spre avizare legaţiei române din Constantinopol, prin
intermediul ministrului de justiţie otoman. Această formalitate angajează din punct de vedere
moral guvernul turc, care, într-adevăr, nu poate cere viza pentru nişte oameni cunoscuţi d1 ept
agitatori şi al căror scop ar fi să provoace tulburări într-o ţară vecină.
Ceea ce a putut crea impresia unei mari mişcări emigraţioniste - în afara plecării cer
chezilor, a căror prezenţă nu mai este tolerată pe pămîntul românesc - a fost aceea a unui
număr considerabil de bulgari, musulmani, care coboară Dunărea pe navele companiei austriece
şi se îmbarcă la Constanţa. Această emigraţie continuă în acest moment şi am văzut cu proprii
mei ochi, sîmbăta trecută, vreo cincizeci de familii urcîndu-se la bordul „Iris"-ului, o navă apar
ţinînd ,„Lloyd"-ului austro-ungar, cu destinaţia Constantinopol.
Cît despre cerchezi, dintre care n-a mai rămas unul pe malul drept al Dunării, se ştie
că, deşi erau excelenţi cultivatori, ei profitau de momentele lor libere ocupîndu-se de furtu
vitelor. Am observat că în acest j udeţ satele ruinate ale cerchezilor au totdeauna în spatele lor
cite o colină, fiind aşezate la cite o cotitură de drum. De pe aceste poziţii, aproape fortificate,
ei se năpusteau asupra ciobanilor încrezători, prădîndu-le turmele. Ei nuci cruţau nici pe creştini
şi nici pe mahomedani. Astfel , şi coreligionarii lor, urîndu-i cu îmrerşunare, consideră că este o
adevărată fericire faptul că au scăpat de ei.
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Totuşi mai sînt aici unii oameni care persistă să creadă că emigraţia continuă. Tocmai
pentru motivul că am auzit emiţîndu-se doar opinii contradictorii , m-am hotărît să fac o anchetă
serioasă chiar printre tătari. Dealtfel, există un fapt absolut sigur şi care rezultă din investi
gaţiile mele făcute atît în birourile căpitanului portului, la prefectură şi la consulatul Turciei ,
precum şi printre tătari : nici un musulman n-a părăsit Constanţa din primăvara anului 1884 .
În general, emigraţia nu poate avea loc decît după vînzarea recoltei. Cum recolta se va încheia
peste cîteva zile, voi vedea cu proprii mei ochi ceea ce se va întîmpla. Dealtfel, neputîndu-se
nimeni îmbarca cu destinaţia vreunui port al Imperiului otoman fără viza consulului Turciei
din acest oraş, aş putea obţine de la el elementele pentru o anchetă riguroasă. În orice caz, dom
nule consul, puteţi conta pe faptul că veţi primi informaţiile cele mai exacte şi mai amănunţite.
Musulmanii se declară mulţumiţi de delimitarea făcută pămînturilor lor. Cum problema
proprietăţii în această regiune este una dintre acelea care au fost puse pe primul loc pentru a
explica şi j ustifica emigraţia, voi avea onoarea de a o trata cu prilej ul unei corespondenţe viitoare.
Primiţi, domnule consul , asigurarea înaltei mele consideraţii.
·

(Semnat), U. CHOC SSERIE
Domnului G. ''het,
consul al Franţei , Galaţi.

2 35
Circulară nr. 22 716 din 25 septembrie 1885
Pentru a se proceda în un mod uniform de către toate corpurile de trupă
în aplicarea articolelor 2 2 1 şi 222 din Serviciul interior al infanteriei 1, Minis
terul de Rezbel, prin ordinul nr. 1 4 100, hotărăşte următoarele :
Pedepsele de închisoare şi carceră aplicate gradelor inferioare se vor
trece, chiar în ziua pronunţării lor, în foile de pedepse.
Mai înainte de epoca împlinirii termenului de serviciu, comandantul
companiei, bateriei sau escadronului va înainta şefului de corp, pe lîngă un
raport amănunţit, foile de pedepse ale gradelor inferioare care ar fi suferit
închisoare şi carceră în timpul serviciului.
Şeful corpului, prin ordin de zi, decide deducerea din termenul de �er
viciu a zilelor de închisoare sau carceră, după care acele grade inferioare vor
fi reţinute încă în serviciu după liberarea contingentului lor, pentru a împlini
şi timpul reducerii.
Totdeodată se va face înscrierea deducţiei în libretul individual şi
registrul matricol.
Se pune dar aceasta în vederea corpurilor de trupe şi �erviciilor de mai
jos pentru a se conforma.
Comandantul corpului,
General de divizie, CERNAT
Biblioteca Muzeului militar central, fcnd Diverse II I
Copie.

-

101, j. 56;

1 Vezi Regulamentul asupra serviciului interior al trupelor de infantlrie, decntat la 13 mai
1885, Bucureşti, [f. a.], p. 127- 128.
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236
Consulat de France a Galatz
No. 87

Galatz, le 27 septembre 1885

Monsieur le Ministre,
Le 5-e de ligne (colonel Scheletti) vient de quitter Galatz pour se rendre

a la frontiere de la Dobroudj a.

Le 5-e corps d'armee (commandant le general Anghelesco, senateur)
se concentre sur le plateau de Tsigline, position au sud de ma residence qui
domine a la fois le village de Barboşi, le pont en fer sur le Sereth, Ies voies
ferrees de Galatz-J assy et de Galatz-Bucarest, le confluent du Sereth et du
Danube, enfin notre port militaire sur ce dernier fleuve.
Les troupes doivent continuer leurs manoeuvres j usqu'au 1 0/22 octobre
prochain et la presse locale annonce que le roi de Roumanie arrivera ici le
22 septembre/3 octobre pour Ies inspecter. Le cinquieme corps est destine
a aller dans la Dobroudj a, si Ies evenements de Bulgarie 1 le necessitaient
et la mobilisation est dej a preparee.
J e me suis rendu hier a la frontiere russe de Giurgiulesci. La chaussee
qui y mene a une longeur de onze kilometres et avoisine le Danube a droite
(câte est) et le lac Bratisch a gauche (câte ouest) . J 'ai observe que l'on avait
enleve sur cette chaussee Ies rails et Ies traverses du chemin de fer que les
Russes y avaient construit durant la derniere guerre.
Le long du Pruth on trouve sur la rive gauche et a des distances tres
rapprochees des postes russes de vingt hommes environ, gardes douaniers,
gendarmes et cosaques et sur la rive droite, mais assez eloignes les uns des
autres des detachements, de dix a quinze dorobantzis.
Veuillez agreer l'hommage du profond respect avec lequel j ' ai l'honneur
d 'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le tres humble et tres obeis
sant serviteur.
G. WIET
Son Excellence ,
Monsieur de Freycinet, senateur, ministre des Affaires etrangeres, Paris. D�rection des affaires
politiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa, rola 63, vol. I, f.
433 -434 ( Ministire des Affaires etrangeres-Paris, Archives diplc
matiques, C.P.C. Roumanie, i•ol. 1, f. 433 -434 ).

Galaţi , 27 septembrie 1885

Consulatul Franţei la Galaţi
Nr. 87

Domnule ministru,
Regimentul 5 de linie (colonel Scheletti) a părăsit Galaţii pentru a se deplasa la frontiera
Dobrogei.
Corpul 5 de armată (comandant generalul Anghelescu, senator) se concentrează pe pla
toul Ţiglina, poziţie la sud de reşedinţa mea, care domină, în acelaşi timp, satul Barboşi, podul
I

Referire la izbucnirea răscoalei din Rumelia orientală care a dus la unificarea Bulgariei.
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de fier peste Siret, căile ferate Galaţi - Iaşi şi Galaţi - Bucureşti, confluenţa Siretului cu Du
nărea şi, în sfîrşit, portul militar de aici, pe acest din urmă fluviu.
Trupele trebuie să-şi continuie manevrele pînă la 10/22 octombrie viitor şi presa locală
anunţă că regele României va sosi aici la 22 septembrie/3 octombrie, pentru a le inspecta.
Corpul cinci este destinat să meargă în Dobrogea, dacă evenimentele din Bulgaria o vor cere şi
mobilizarea sa este deja pregătită.
M-am dus ieri la frontiera rusă de la Giurgiuleşti. Şoseaua care duce acolo are o lungime
de unsprezece kile metri şi se învecinează cu Dunărea la dreapta (în partea de est) şi lacul Bra
teş la stînga (în partea de vest ) . Am observat că au fost ridicate de pe această şosea şinele şi
traversele de cale ferată pe care ruşii le-au instalat acolo în timpul ultimului război.
De-a lungul Prutului se află, pe malul stîng şi la distanţe foarte apropiate, posturi ruseşti
de aproximativ 20 de oameni , vameşi, jandarmi şi cazaci, iar pe malul drept, dar destul de departe
unele de altele, detaşamente de zece pînă la cincisprezece dorobanţi.
Primiţi, domnule ministru, omagiul profundului respect cu care am onoarea de a fi , al
excelenţei voastre , prea plecat şi prea umil servitor.
G. WIET
Excelenţei sale,
domnului de Freycinet, senator, ministru al afacerilor străine, Paris. Direcţia afacerilor politice.
Subdirecţia sudului.

237
I nformations-Bureau
Xo. 2 522/4 , 1885

Reichs-Kriegs-Ministerium, sub No. 4 34 1 -Prăsidial de dato 27./9. 1 885,
theilt mit zur Einsicht den Bericht No. 33 vom 24. September dieses Jahres
des Milităr-AttacM in Bukarest iiber militărische Vorgănge.
Rumănien
Die sămmtlichen Cadres cler Territorial-Armee sind noch in den Corps
hauptstădten behufs einheitlicher Einiibung des neuen Reglements seit
8. dieses Monats concentrirt, was eine eventuelle Mobilisirung um 3-4
Tage verzogem wiirde. Geriichtweise verlautet, class cler gestrige Minister
Rath eine Mobilisirung cler ganzen Armee erwogen habe.
Die ganze Besatzung cler Dobrudscha betrăgt ungefăhr 1 OOO Mann
Infanterie, 500 Reiter und 4 Geschiitze.
Das 5. Infanterie-Regiment in Galatz hat Marsch-Bereitschaft fiir die
Dobrudscha.
·
Die aufgetauchte Nachricht von cler Mobilisirung eines rumănischen
Armee-Korps ist falsch und diirfte darauf zun1ckzufiihren sein, class im Octo
ber Manover bei Filiaşi (năchst Crajova) stattfinden sollen, und zwar mit
Kriegsstănden. [ . . .]
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[Rezoluţie :}

tiren.

Das Cornrnunicat ist nach erfolgten Vidirung bei năchsten zu rernit
Wien, 7./ 10. 1885
Hauptmann

[Indescifrabil J
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria , rola 68, c. 242 243 (Haus-Hof und Staatsarchiv- Wien, Informationsbureauakten ,
Karton 204 )
.

Biroul de informaţii
Nr. 2 522/4, 1885

'I

Ministerul Imperial de Război comunică spre ştiinţă, cu nr. 34 1 - prezidenţial din
27/9 1885, raportul nr. 33 din 24 septembrie anul curent al ataşatului militar din Bucureşti
privitor la evenimentele militare.

România
Deocamdată începînd din 8 ale lunii curente, toate cadrele armatei teritoriale sînt c on
centrate în oraşele reşedinţă de corpuri în scopul însuşirii unitare a noului regulament, ceea
ce a amînat cu 3 - 4 zile o eventuală mobilizare. Circulă zvonul că ieri s-a întrunit Consiliul de
Miniştri şi a examinat problema mobilizării întregii armate.
Toate trupele din garnizoana Dobrogei însumează aproximafrr 1 OOO de oameni din
infanterie, 500 din cavalerie şi 4 tunuri.
Regimentul 5 infanterie din Galaţi este pregătit pentru marş în direcţia Dobrogea.
Ştirea răspîndită cu privire la mobilizarea unui corp de armată român este falsă. Ea.
poate fi atribuită faptului că în octombrie urmează să aibă loc la Filiaşi (lîngă Craiova) ma
nevre cu efective de război.[ . . ]
.

[ Rezoluţie :]

A se returna imediat după luarea la cunoştinţă.
Viena, 7/ 10 1885

Căpitan

[I ndescifrabii J

238
Consulat de France a Galatz
No. 95

Galatz, le 8 octobre 188.5

Monsieur le Ministre,
Le roi de Rournanie, arrive ici le mardi, six courant, a cinq heures du
soir, est parti pour Bucarest aujourd'hui a rnidi. Le sejour de sa rnajeste en
cette residence a ete rnarque par Ies inspections des troupes et des bateaux
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de guerre, par des visites aux hopitaux et aux ecoles, enfin par Ies receptions.
L'effectif qui a ete passe en revue sur le plateau de Tsigline, hier matin, com
prenait deux bataillons d'infanterie de ligne, un regiment au complet de
dorobanzi (armee territoriale), deux batteries d'artilleries ( 1 2 pieces Krupp
de 8 cm) et un regiment de cavalerie (calarashi) en tout 3 500 hommes. Le
roi a fait manoeuvrer devant lui chaque compagnie d'infanterie, ainsi que
chaque detachement d'artillerie et de cavalerie. Les mouvements ont ete
executes - surtout par la ligne - avec un ensemble de precision qui merite
d'etre signale ; la tenue des hommes etant d'ailleurs parfaite. Dans l'apres
midi, la flottille roumaine a evolue sur le Danube. Le „Mircea", brick de guerre
ecole, Ies canonnieres „Romania" et „Grivitza", un torpilleur, quatre cha
loupes porte-torpilles et des chaloupes porte-mitrailleuses ont participe devant le yacht royal „Stephan cel Mare" - aux manoeuvres de combat
et de torpilles avec un simulacre de debarquement, manoeuvres qui ont
assez bien reussi. Sur ces entrefaites, le vapeur austro-hongrois „Arpad"
est arrive d'Ismai'l ; a bord se trouvaient quelques officiers Russes et soixante
Bulgares, eleves des ecoles militaires en Russie, tous ont fait le salut regle
mentaire en passant pres du „ Stephan cel Mare" [ . . . ]
V euillez agreer Ies ass urances de la respectueuse comidera tion avec
laquelle j 'ai l'honneur d 'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le
tres humble et tres obeissant serviteur.
G. \\"IET
Son Excellence,
Monsieur de Freycinet , senateur, ministre des Affaires etrangeres, Paris. Direction des affaires
politiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele statului" Bucureşti, Microfilme Franţa , rola 63, voi. 1 , f. '/.601. 6 1 , '/.6'/. ( },[ inisti!re des Affaires itrangires - Paris, A rchives diplo
matiques, C . P. C . Roumanie, voi. 1, f. '/.60 - 1.61, '/.6'/. ) .

Galaţi , 8 octombrie 1885-

Consulatul Franţei la Galaţi
Nr. 95

Domnule ministru,
Regele României, sosit aici marţi şase curent la ora cinci seara, a plecat la Bucureşti
astăzi la prînz . Şederea maiestăţii sale în acest oraş a fost marcată de inspecţiile făcute trupelor
şi navelor de război, de vizitarea spitalelor şi şcolilor, şi, în sfîrşit de recepţii. Efectivul care a
fost trecut în revistă pe platoul Ţiglinei , ieri dimineaţa, cuprindea două batalioane de infanterie
de linie, un regiment complet de dorobanţi (armată teritorială) , două baterii de artilerie ( 12 piese
Krupp de 8 cm) şi un regiment de cavalerie (călăraşi) , în total 3 500 de oameni.
Regele a dispus ca fiecare companie de infanterie, precum şi fiecare detaşament de arti
lerie şi cavalerie să facă manevre în faţa lui. Mişcările au fost executate - mai ales de trupele
de linie - în ansamblu cu o precizie care merită să fie semnalată, ţinuta oamenilor fiind, dealt
fel, perfectă. După-amiază flota română a evoluat pe Dunăre. „Mircea" , bric-şcoală de război,
canonierele „ România" şi „ Griviţa" , un torpilor, patru şalupe port-torpile şi şalupe port-mitra
liere au participat - în faţa iahtului regal „Ştefan cel Mare" - la manevre de luptă şi torpilare,
cu un simulacru de debarcare, manevre care au reuşit destul de bine. Tocmai atunci a sosit de
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la Ismail vaporul austro-ungar „Arpad" ; pe bord se găseau ciţi·"a ofiţeri ruşi şi şaizeci de bulgari.
elevi ai şcolilor militare din Rusia. Toţi au salutat reglementar trecînd pe lingă „Ştefan cel Mare" .
[ ... ]
Primiţi, domnule ministru, asigurarea respectuoasei consideraţii cu care am onoarea
a fi , al excelenţei voastre, prea plecat şi prea umil servitor.
G. WIET
Excelenţei sale,
domnului de Freycinet, senator, ministru al afacerilor străine, Paris. Direcţia afacerilor politice.
Subdirecţia sudului.

239
l nformations-Bureau
No. 2 553/4, 1885

Reichs-Kriegs-Ministerium, sub No. 4 432 Prăsidial dd to 3 . / 1 0. 1 885,
theilt mit den Bericht No. 36 vom 30. September 1 885 des Milităr-Attache
in Bukarest, enthaltend militărische N achrichten.
Die proj ektirten grosseren Manover des 1. Armee-Korps sind ab
gestellt.
Seine Majestăt der Konig begibt sich morgen zur Inspicirung in den
Bereich des 4. Armee-Korps. ln militărischen Kreisen erzăhlt man sich als
Grund dieser Inspicirung Folgendes : es soll seit einigen Mona ten ein hochgra
diger Schlendrian unter den Truppen des 4. Armee-Korps eingerissen sein.
Kriegs-Minister Falcojano hat deshalb vor 5 \Vochen den General
stabschef des 4 . Korps, Oberst Pascu, zur Truppe einriicken lassen und an
dessen Stelle den ihm gut bekannten Oberstlieutenant Cratunescu ernannt.
Auch dem Corps-Commandanten, Generalen Racovitza drohte Aehnliches.
Man behauptet j edoch, dass sich derselbe durch eine Heirat, die ihn in poli
tisch einflussreiche Kreise brachte, rechtzeitig zu salviren wusste.
Die Concentrirungs-Dauer der Cadres der Territorial-Armee, deren pro
j ektirte Verlăngerung als friedliches Symptom im Telegramm No. 35 vom
24. September dem Ministerium des Aeussern gemeldet wurde, ist thatsăhlich
gestern durch konigliche Verordnung bis 22. October neuen Styls verlăngert
worden.
[Rezolu/ie :}

Das Communicat ist nach erfolgter Vidirung bei năchstens zu remittiren.
Wien, 8./ 10. 1885
Hauptmann

[IndescifrabilJ
A rhivele statului Bucureşti , Microfilme A ustria , rola 68, c. 248 249 (Haus-Hof und Staatsarchfr- Wien, Informationsbureauakten ,
Karton 204 )
.
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Biroul de informaţii
Nr. 2 553/4, 1885
Ministerul Imperial de Război ccmunică, cu nr. 4 432 - prezidenţial din 3/ 10 1885, ra
portul nr. 36 din 30 septembrie 1885, al ataşatului militar la Bucureşti, conţinînd informaţii
militare.
Marile manevre proiectate pentru Corpul I armată au fost anulate.
:\laiestatea sa regele pleacă mîine pentru a efectua o inspecţie în sectorul Corpului 4 arma
tă. In cercurile militare se spune că motivul acestei inspecţii ar fi următorul : de vreo cîteva
luni în rîndurile trupelor Corpului 4 armată s-a înrădăcinat o totală delăsare. Din această cauză,
acum 5 săptămîni, ministrul de război Fălcoianu l-a trimis la trupă pe şeful de stat major al
Corpului 4, colonelul Pascu. Î n locul lui a fost numit locotenent-colonelul Crătunescu, binecu
noscut de el. Şi pe ccmandantul corpului, generalul Racoviţă, îl ameninţă aceeaşi soartă. Se
afirmă însă că el ar fi ştiut să se salveze printr-o căsătorie care l-a introdus în cercurile politice
influente.
Durata concentrării cadrelor armatei teritoriale, a cărei proiectată prelungire a fost co
municată Ministerului de Externe în telegrama nr. 35 din 24 septembrie ca fiind un simptom
paşnic, a fost într-adevăr prelungită ieri prin decretul regal pînă la 22 octombrie, stil nou .
_

[Rezoluţie :]

Raportul se va returna imediat după luarea la cunoştinţă.
Viena, 8/ 10 1885
Căpitan

[lndescifratil]

240
Bucureşti, anul 1885, luna octombrie, 9

Ministeriul de Rezbel
IV-a Direcţiune armele speciale,
material şi construcţii
Nr. 9 682

Domnule ministru,
Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a interveni pe lîngă Ministeriul de
Rezbel din Londra dacă acceptează ca locotenentul Georgescu George, din
arma artileriei, aflat actualmente la Binningham, să fie primit în arsenalul
de la Woolwich, pentru a face practică pe timp de doi ani.
Î n adăstarea răspunsului domniei voastre primiţi vă rog, domnule
ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţiuni.
Pentru ministru,
BĂICOI ANU

Directorele serviciului,
Locotenent-colonel POPESCU

Domniei sale,
domnului ministru al afacerilor străine.
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe . fond A rhiva istoric4, voi. 159.
f. 30. Original.
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24 1
Ministeriul de Rezbel
IV-a Direcţiune armele speciale ,
material şi construcţie
Nr. 10 337

Bucureşti, anul 1885, luna octombrie, 30

Domnule ministru,
Anul viitor fiind necesitate a se trimite un număr oarecare de tineri
în străinătate pentru flotilă, ministerul ar voi să cunoască dacă s-ar putea
obţine internarea lor în şcoalele navale austriece şi germane.
î n consecinţă, am onoare a vă ruga să binevoiţi a interveni pe lingă
guvernele de mai sus, arătînd dorinţa ce avem de a avea ofiţeri de marină
care să fi urmat şcoalele acestor două state şi bunăvoinţa care ne-a fost întot
deauna arătată, si în cazul cînd aceasta s-ar admite, a ne face cunoscut vîrsta
şi cunoştinţele c �rute, programul fiecărei şcoli şi, în fine, toate condiţiunile,
cunoscînd că numărul de elevi ce s-ar admite va fi întreţinut cu spezele mi
nisterului.
Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea înaltei mele
considera ţii.
Pentru ministru,
BĂ I CO I ANC

Directorele ser•riciului,
Locotenent-colonel POPESCt:

Domniei sale,
domnului ministru al afacerilor străine.
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe.fond Arhiva isloricd, voi. 160,
f. 206. Original.

2 42
Paris, 2/ 14 noembrie 1885

Legaţia României în Franţa
Nr. 75 1

Domnule ministru,
Domnul ministru al afacerilor străine din Francia binevoind a-mi co
munica deciziunile luate în privinţa compatrioţilor noştri, candidaţi la dife
ritele şcoale ale guvernului, am onorul a vă transmite acele deciziuni, spre
cele de cuviinţă.
374
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I . Şcoale militare
1 . Şcoala specială militară de la Saint-Cyr
Admis : domnul Carol A. Golescu
2. Şcoala de aplicaţiune de la Fontainetlea1t
Admişi : domnii Papadat, Volvoreanu şi Gărdescu. Domnul Şeicariu,
deşi autorizat a depune examenul de admisiune, nu s-a
prezentat la şcoală. Domnia sa, după ce a cerut de la �finis
teriul de Rezbel, prin mijlocirea legaţiunei, permisiunea de
a se întoarce în ţară, a plecat la Birmingham, fără a aştepta
ordinele ministeriului şi fără a mă preveni de plecarea sa
în Anglia.
I I . Şcoale civile
1 . Ş coala naţională de mine
Admişi la cursul special : domnii Anastasescu şi Florescu ; la cursul
preparatoriu : domnii Poenar, Balotta şi Solacoglu. Domnii
Vlădescu şi Călinescu n-au fost găsiţi în stare de a participa
cu profit la lucrările Şcoalei de mine.
2. Şcoala de poduri şi şosele
Admişi la cursul special : domnul Penescu, carele în calitate de func
ţionar al guvernului regal a fost dispensat de examen ; în
clasa a I I I-a, domnul Lupescu ; la cursul preparatoriu, dom
nii Pangrati, Bănescu, Bălănescu şi Gaican.
Domnii Pascal, Grădişteanu, Cămărăşescu, Cristodorescu,
Dusescu, Erbiceanu, Pruncu şi Urechia n-au fost găsiţi în
stare de a urma cu profit lucrările Şcoalei de poduri.
3. Şcoala forestieră din Nancy
Admişi : domnii Stătescu, Stoenescu, Tănăsescu şi Ogrădeanu. Re
zultă însă dintr-o comunicare a domnului director al Şcoalei
forestiere că, la 29 octombrie trecut, domnul Ogrădeanu
nu sosise încă la Nancy.
Aducînd cele ce preced la cunoştinţa excelenţei voastre, vă rog să pri
miţi, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţiuni.
G. BENGESCU
Excelenţei sale,
domnului I. C. Brătianu, preşedinte al Consiliului, ministru ad-interim al afacerilor străine etc .
etc. etc., Bucureşti.
A rhiva l'vfinisterului Afacerilor Externe. fond Arhiva istorică, i·ol. 164,
f. 48, 51. Original.
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243
Vice-consulat de France a Kustendje
:No. ':I

K ustendje, le 3 novembre 1885

Monsieur le Ministre,
11 n'est pas sans interet, dans Ies circonstances actuelles, de conn aitre
le nombre de troupes dont la Roumanie, dispose dans sa nouvelle province 1.
Aussi, me suis-j e fait un devoir, en l'absence de statistique et malgre la re
serve naturelle que s'imposent tous ceux qui, par leur profession, touchent
a l'armee, de rechercher minutieusement le chiffre exact des hommes sous
Ies armes et j e suis heureux de pouvoir en presenter aujourd'hui le fidele ta
bleau a Votre Excellence.
La division de la Dobroudja, commandee par un general de brigade,
comprend Ies forces suivantes :

1°. Etat-major
1

general et 1 O officiers.
2°. A dministration

1 sous-intendant, 1 4 officiers-comptables et 7 sous-officiers.
3°. Service sanitaire

1 chirurgien-major, 1 chirurgien, 2 aides-meJecins, 1 pharmacien, 2
aides-pharmaciens, 4 sous-officiers et 30 infirmiers. La ville de Kustendje,
seule, possede un hopital militaire. Les villes de Toultcha et d'Ostrov ne
disposent que d'infirmeries. 11 n'y a, dans toute la Dobroudja, aucun materiei
pour le service des ambulances en campagne.
4°. Infanterie
2 regiments de 800 hommes chacun, en garnison, l'un a Ostrov, chef
lieu de l'arrondissement de Silistra Nova dans le district de Kustendje, a
une faible distance de la frontiere bulgare du cOte de Silistrie, le second, a
Toultcha, chef lieu du district de ce nom, vis-a-vis d'Isma'il ; garnison russe
situee sur le bras du Danube nomme Kilia.
5°. Chasseurs a pied
1 bataillon de 750 hommes dissemines sur divers points : 2 compa
gnies a Kustendj e, 1 a Kara-Omer et 1 a Mangalia, chef lieu de l'arrondissement
de ce nom dans le district de Kustendj e. Kara-Omer et Mangalia sont situes
sur la frontiere bulgaro-roumaine.
1

Vezi nota nr. 1 de la documentul nr. 234.
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6°. Cavalerie legere
2 regiments de hussards de 590 hommes, chacun, en garnison a Kus
tendje et dont il a ete detache 1 escadron a Kara-Omer, 1 escadron a Toultcha,
1 escadron a Mangalia, 1 escauron a Slobozia, 1 compagnie a Ostrov, 1 a
Medjidieh, chef lieu de l'arrondissement de meme nom et 1 a Hirshova, chef
lieu de l'arrondissement de meme nom ces deux arrondissements faisant
partie du district de Kustendj e.
7° Train des equipages
1 escadron a Toultcha comprenant 1 50 hommes.
Toutes Ies forces, ci-dessus enumerees, font partie de l'armee active
permanente. Il y a, en outre, dans la Dobroudj a, un autre corps dit territorial,
mais qui, a l'encontre de l'armee territoriale de chez nous, fait partie de
l'armee active. Dans la Roumanie proprement dite, ce corps est forme
par tous Ies j eunes gens qui ont obtenu un bon numero au tirage au sort.
Ces j eunes gens sont astreints a un service d'une semaine par mois pendant
Ies trois ans que leurs camarades moins chanceux passent sous Ies drapeaux,
apres quoi Ies uns et Ies autres sont verses dans la reserve de l'armee active.
En Dobroudj a, le tirage au sort n'existant pas, tous Ies jeunes gens qui ont
atteint l' âge du service militaire sont incorpores directement dans l' armee
territoriale sans distinction de race ni de religion. C'est ainsi que l'on voit
pele-mele, dans un meme regiment, des Roumains, des Transylvaniens, des
Grecs, des Armeniens, des Bulgares, des Turcs et des Tartares. Tous ces
hommes en cas de guerre, sont appeles sous Ies armes et marchent avec l'armee
active. En temps de paix, Ies cadres, seuls, sont permanents et Ies hommes se
remphcent a tour de râle, chaque semaine. L'armee territoriale en Dobroudja
est composee d'infanterie et de cavalerie legere et comprend en ce moment :
1°. Infanterie
1 bataillon de dorobantzi a Kustendje, comptant 1 98 hommes et 1
bataillon a Toultcha avec un effectif de 23 1 hommes.
2°. Cavalerie
1 escadron de chasseurs a cheval de 70 hommes a Toultcha et 1 esca
dron de 80 hommes a Kustendj e.
Si nous recapitulons toutes Ies forces que nous venons d'enumerer,
nous trouvons :
1° Pour l'armee permanente

11
22
13
il
1 600
750
1 180
150
3 767

Hat-major
administration
gen ie
service sanitaire
infanterie
chasseurs a pied
cavalerie
train des equipages
Total

hommes
hommes
hommes
hommes
hommes
hommes
hommes
hommes
hommes
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2° Pour l'arrnee territoriale

infanterie
ca·ralerie
Total

429 hornmes
150 hornrnes
579 hommes

ce qui donne pour toute l'armee actuellement en Dobroudj a, un total general
de 4 346 hommes, y compris Ies non-combattants dont le nombre, d'ailleurs,
ne depasse guere 220. En prenant le nombre de 579 hommes comme la moy
enne annuelle de l'armee territoriale, on voit, que, sur le pied de guerre, cette
armee fournirait, par l'appel des trois classes, un effectif de 1 737 hommes.
Votre Excellence voudra bien remarquer que la Dobroudj a ne corupte
aucune batterie d'artillerie. 11 etait question dernierement, d'en envoyer
deux a Toultcha, mais ce proj et n'a pas ete mis a execution. Cependant, la
frontiere qui separe la Dobroudj a de la Bulgarie est une ligne absolument
imaginaire et qui n' offre aucun autre ouvrage de defense que le fort d' Arab
Tabia dont Ies Roumains se sont empares tout recemment. D 'ailleurs, au
point de vue de la resistance, ce fort n'a aucune valeur sans la possession de
Silistrie.
En ce qui concerne la frontiere du Danube, quoiqu' elle soit plus facile
a defendre, encore faudrait-il des batteries echelonnees a distance sur Ies rives
du fleuve pour empecher le passage. La flottille roumaine ne pourrait guere
s!opposer a une action des Russes de ce câte. Quant aux rivages de la mer,
ils ne sont defendus par rien et Ies ports de Soulina, Kustendj e et Mangalia
sont ouverts.
Votre Excellence voudra bien observer aussi que Ies chiffres que j' ai
donnes plus haut sont ceux de l'effectif ordinaire et que, depuis Ies evene
ments survenus en Bulgarie1, le gouvernement roumain n'a pas augmente
cet effectif d'un seul homme.
J e ne me permettrai pas de tirer une conclusion de ce fait dans la crainte
d'outrepasser mes attributions. Je ne manquerai pas, d'ailleurs, Monsieur le
Ministre, de porter immediatement a la connaissance de Votre Excellence,
tous Ies mouvements de troupes qui viendront a se produire dans la Do
broudj a.
Veuillez agreer l'hommage du profond respect avec lequel j 'ai l'honneur
d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le tres humble et tres
obeissant serviteur.
U. CHOU SSERIE
Son Excellence,
Monsieur de Freycinet, senateur, ministre des Affaires etrangeres etc. etc. etc., Paris. Direction
des affaires politiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa, rola 64, voi. 2 , j. 129132 (Ministere des Affaires itrangeres-Paris, A rchives diplomatiques,
C . P.C., Roumanie - Galatz, Kustendji, ]assy, voi. 2, f. 129- 132 ).
1

Vezi nota nr. 1 de la documentul nr. 236.
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Viceconsulatul Franţei la Constanţa
Nr. 1

Constanţa, 3 noiembrie 188-'

Domnule ministru,
Nu este lipsit de interes, în împrejurările actuale, să cunoaştem numărul trupelor de
care dispune Rcmânia în noua sa provincie. Astfel, am considerat de datoria mea ca, în absenţa
statisticii, şi cu toată rezerva firească pe care şi-o impun toţi cei care , prin profesiunea lor, sînt
legaţi de armată, să caut să aflu cu precizie cifra exactă a oamenilor aflaţi sub arme şi sînt bu
curos că pot prezenta astăzi, excelenţei voastre , o imagine exactă.
Divizia din Dobrogea, comandată de un general de brigadă, cuprinde următoarele forţe :

1 Statul major
1 general şi 10 ofiţeri

2 Administraţia
I subintendant, li ofiţeri-contabili , 7 subofiţeri

3 Serviciul sanitar
1 chirurg şef, I chirurg, 2 medici auxiliari , 1 farmacist, 2 farmacişti auxiliari, 1 subofi
ţeri şi 30 de infirmieri.
Numai oraşul Constanţa dispune de un spital militar, oraşele Tulcea şi Ostrov nu dispun
decît de infirmerii. În toată Dobrogea nu există nici un fel de material pentru serviciul ambu
lanţelor de campanie.

4 Infanteria
În garnizoană, 2 regimente, a 800 de oameni fiecare ; unul la Ostrov, capitala plăşii Silis
tra Nouă, din j udeţul Constanţa, la mică distanţă de frontiera bulgară de partea Silistrei , celă
lalt, la Tulcea, capitala j udeţului cu acelaşi nume, în faţa Ismailului ; garnizoana rusă este ampla
sată pe braţul Dunării numit Chilia.

5 Vînătorii pedeştrii
1 batalion de 750 de oameni , împărţiţi în diferite puncte ; 2 companii la Constanţa, I la
Kara-Omer şi I la Mangalia, capitala plăşii cu acelaşi nume din j udeţul Constanţa. Kara-Omer
şi Mangalia sînt situate la frontiera bulgaro-română.

6 Cavaleria uşoară
2 regimente de roşiori a 590 de oameni fiecare, cu garnizoana la Constanţa şi din care
un escadron a fost detaşat la Kara-Omer, 1 escadron la Tulcea, 1 escadron la Mangalia, I esca
dron la Slobozia, I companie la Ostrov, I companie la Medgidia, capitala plăşii cu acelaşi nume,
şi 1 companie la H îrşova, capitala plăşii cu acelaşi nume, aceste două plăşi făcînd parte din
judeţul Constanţa.

7 Trenul echipajelor
1 escadron la Tulcea, cu 150 de oameni.
Toate forţele enumerate mai sus fac parte din armata activă permanentă. Există în Do
brogea, în afară de acestea, un alt corp, zis teritorial , dar care, spre deosebire de armata terito
rială de la noi, face parte din armata activă. În România acest corp este format din toţi tinerii
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care au obţinut un anumit număr la tragerea la sorţi. Aceşti tineri sînt obligaţi la un serviciu
de o săptămînă pe lună, în timpul celor trei ani pe care camarazii lor, mai puţin norocoşi, îi pe
trec sub arme, după care şi unii şi alţii sînt vărsaţi în rezerva armatei active. În Dobrogea, tra
gerea la sorţi neexistînd, toţi tinerii care au atins vîrsta serviciului militar sînt încorporaţi di
rect în armata teritorială, fără diferenţă de rasă sau religie. Astfel, în acelaşi regiment se găsesc
amestecaţi români, transilvăneni, greci, armeni , bulgari, turci şi_ tătari. Toţi aceştia, în caz de
război , sînt chemaţi sub arme şi merg alături de armata activă. In timp de pace numai cadrele
sînt permanente, iar oamenii se schimbă pe rînd în fiecare săptămînă. Armata teritorială din
Dobrogea este formată din infanterie şi cavalerie uşoară şi - în prezent - cuprinde :

1 Infanteria
1 batalion de dorobanţi la Constanţa, numărînd 198 de oameni, şi 1 batalion la Tulcea,
cu un efectiv de 23 1 de oameni.

2 Cavaleria
1 escadron de vînători călare, cu 70 de oameni , la Tulcea, şi 1 escadron, cu 80 de oameni
la Constanţa.
Dacă recapitulăm toate forţele enumerate obţinem :
1 Pentru armata permanentă

1 1 oameni
statul major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 oameni
administraţie
..................................
13 oameni
geniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 1 oameni
serviciul sani tar
infanteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 oameni
·rînătorii pedeştri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 oameni
cavaleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 180 oameni
trenul echipajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 50 oame ni
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 767 oameni

__
._
_ __ _
_
_
_

.

.

2 Pentru armata teritorială

infanteria
cavaleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total

429 oameni
150 oameni
579 oameni

Ceea ce dă pentru întreaga armată aflată în prezent în Dobrogea un total general de·

4 346 oameni , inclusiv necombatanţii, al căror număr nu depăşeşte dealtfel cifra de 220 . Luînd

numărul de 579 de oameni ca medie anuală a armatei teritoriale , rezultă că în timp de război,
prin chemarea celor trei contingente , această armată ar fumiza un efectiv de 1 737 de oameni.
Excelenţa voastră va binevoi să remarce că în Dobrogea nu există nici o baterie de arti
lerie. Era vorba, acum cîtva timp, de a trimite două baterii la Tulcea, dar acest proiect nu a
fost pus în aplicare. Cu toate acestea frontiera care separă Dobrogea de Bulgaria este o linie
absolut imaginară şi care nu oferă alte lucrări de apărare decit fortul Arab-Tabia, pe care ro
mânii l-au ocupat recent. Dealtfel, din punct de vedere al rezistenţei , acest fort nu are nici o
valoare fără a poseda Silistra.
În ceea ce priveşte frontiera Dunării, deşi este mai uşor de apărat, ar mai trebui baterii,
eşalonate la distanţă pe malurile rîului, pentru a împiedica trecerea ei. Flotila română nu s-ar
putea opune unei acţiuni ruseşti din această parte. Cît despre malurile mării, acestea nu sînt
apărate de nimic, iar porturile Sulina, Constanţa şi Mangalia sînt deschise.
Excelenţa voastră va binevoi să observe, de asemenea, că cifrele date mai sus sint ale
efectivului obişnuit şi că de la evenimentele survenite în Bulgaria guvernul român nu a sporit
acest efecfrr nici măcar cu un singur om. Din această situaţie eu nu-mi permit să trag nici o
concluzie, de teamă să nu-mi depăşesc atribuţiile . Dealtfel, domnule ministru, nu voi întîrzia
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să aduc imediat la cunoştinţa excelenţei voastre orice mişcări de trupe ce vor avea loc în Do
brogea.
Primiţi, domnule ministru, omagiile profundului respect cu care am onoarea de a fi, al
excelenţei voastre, prea umil şi prea supus servitor.

U. CHOU S SERIE
Excelenţei sale,
domnului de Freycinet, senator , ministru al afacerilor străine etc. etc. etc„ Paris. Direcţia afa
cerilor politice. Subdirecţia sudului.

244
K ustendje, le 13 novembre 1885

Vice-consulat de France a Kustendje
J\o. 7

Monsieur le Ministre,
]'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que, depuis quelque temps,
on distribue aux troupes de la Dobroudj a un nouveau genre d'aliment
consistant en un hachis de viande dans du bouillon. 11 faut remarquer que
cet aliment est donne en supplement de la ration du soldat.
11 resuite des informations prises aupres des officiers de la garnison
que le ministere de la Guerre a resolu d'adopter definitivement pour toute
l'armee roumaine ce nouveau genre d'aliment dont le prix est si minime que,
malgre la stricte econommie a laquelle ce ministere est comandamne, il a pu
le donner en remplacement de la soupe du matin, ce qui constitue un veri
table supplement a l'ordinaire du soldat, puisque le buillon equivaut a la
soupe et que le hachis de viande est en plus.
L'excellent effet produit par cette amelioration apportee a l'alimen
tation des troupes a, parait-il, ete constate a l'occasion de la derniere inspec
tion que vient d'avoir lieu ici. La viande et le bouillon sont enfermee dans
des bottes en fer-blanc de deux grandeurs, contenant une seule portion ou
pouvant servir a l'usage de cinq hommes.
En Autriche, on vient de fonder deux etablissements industriels spe
cialement affectes a la fabrication de ce nouveau genre de conserve.
Veuillez agreer l'hommage du profond respect a vec lequel j 'ai l'honneur
d'etre, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le tres humble et tres
obeissant serviteur.
l:. CHOlJ S SERIE

Son Excellence,
Monsieur de Freycinet , senateur, ministre des Affaires etrangeres etc. etc. etc„ Paris. Direction
des affaires politiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa, rola 64, "Vol. 2, f.138
(Ministere des Affaires etrangeres-Paris, A rchives diplomatiques
C. P.C. Roumanie - Galatz, Kustendje, ]assy, vol. 2, f. 138 ) .
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\'iceconsulatul Frantei
' la Constanţa
Xr. 7

Constanţa, 13 noiembrie 1885

Domnule ministru,
Am onoarea să informez pe excelenţa •roastră că de cîtva timp trupelor din Dobrogea
li se distribuie un nou gen de aliment, constînd din carne tocată în suc propriu. Trebuie să re
marc că acest aliment este dat ca supliment la raţia soldatului.
Rezultă din informaţiile luate de la ofiţerii garnizoanei că Ministerul de Război a hotărît
să adopte definitiv pentru întreaga armată română acest non gen de aliment, al cărui preţ este
atît de mic încît, cu toată stricta economie pe care este constrîns să o facă ministerul, el a putut
să-l dea în locul supei de dimineaţă, ceea ce constituie un adevărat supliment la ordinarul sol
datului, deoarece sucul poate echivala supa; iar carnea tocată este în plus.
Efectul excelent produs de îmbunătăţirea adusă alimentaţiei trupelor a fost constatat,
se pare, cu ocazia ultimei inspecţii care a avut loc aici. Carnea şi sucul sînt ambalate în cutii
de tab!� de două mărimi, conţinînd sau o singură porţie sau atît cît să ajungă pentru cinci oameni.
I n Austria au fost înfiinţate două întreprinderi industriale destinate special fabricării
acestui nou fel de conservă.
Primiţi vă rog, domnule ministru, omagiul profundului respect cu care am onoarea de
a fi, al excelenţei voastre , prea umil şi prea plecat servitor.
l'. CHOU S SERIE

Excelentei sale,
domnul�i de Freycinet, senator, ministru al afacerilor străine etc. etc. etc„ Paris. Direcţia afa
cerilor politice. Subdirecţia sudului.

245
Informations-Bureau
3 063/4, ex 1885
Reichskriegsministerium
Prăsidial, No. 5 00 1

Einsichtsstiick
Milităr-Attache in BukareEt 28. Oktccer 1 885, No. 48 meldet die am
22. Oktober erfolgte Ankunft des belgiEchen Generals Brialmont.
In Bukarest war clas Gniicht verl::re itet, man babe in Oe� terreich Brial
monts Gepăck 2 Tage zuriickbehalten und wăhrend dieser Zeit alle darin
enthaltenen Plănen fotografirt.
Anlăsslich seines Besuches brachte cler kaiserlich-konigliche Milităr
Attache auf dieses Geriicht die Sprache. Brialrnont war iiber diese boswillige
Erfindung emport und versprach dem Geriichte entgegentreten. Ebenso de
metirt Brialmont alle Nachrichten iiber seinen Uebertritt in die rumănische
Armee und prăzisirt den Zweck seines Aufenthaltes in Bukarest dahin : als
geistiger Urheber der Lagerfestung und der <labei in Anwendung kommenden
constructionsdetails fiihle er sich im Interesse seines Rufes verpflichtet die
Bau-Ausfiihrung zu iiberwachen. Er ist der Ansicht, class die Versuche
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gegen die Panzerthiirme nicht vor Anfang Dezember stattfin<len konnen.
Er erwahnte auch die rumanische Regierung \volle fiir die Versuche keine
Einladungen versenden, sondern jene Staaten welche darum ansuchen, die
Zulassung von Offizieren zu gestatten. �fotivirt wird dieser Vorgang mit
den gespannten Beziehungen zu Frankreich, welcher Staate, man in Folge
dessen keine Einladung senden will. Diese Version widersprich t der kiirzlich
gegebenen Versicherung des Generalsecretar im Kriegsministeriums, dass
fremde Offiziere eingeladen wiirden.
Da die Frage mit Bezug auf den Zeitpunkt der Versuche noch nicht
entschieden ist und Brialmont noch von Konig empfangen wurden soll, so
beabsichtigt Brialmont die Einladung fremden Offizieren nochmals erz
wungen.
[Rezoluţie : ]

Auf dem Communicate befindet sich die pro domo Bemerkung des
Reichskriegsministeriums :
„Die Entsendung von Fachoffizieren zu den Schiessversuchen gegen
Panzerthiirme in Bukarest war urspriinglich beabsichtigt. In Folge Bemer
kung des Ministeriums des Ăussern, dass diese Entsendung der gegenwar�
tigen Verhăltnisse wegen nicht wunschenswert erscheine, beschrankte sich
das Reichskriegsministeriums darauf Hauptmann Schneider anzuweisen, seine
Aufmerksamkeit den bezeichneten Versuchen zuzuwenden.
Nach beendeter Circulation des Exhibits wird Hauptmann Schneider
eventuell verstandigt werden, dass man hierorts nicht beabsichtigt Offiziere
zu jenen Versuchen nach Bukarest zu entsenden" .
[Rezoluţie :]

Communicat retour :
„ Gesehen mit der ergebenen Bemerkung, dass wenn andere Măchte
Offiziere zu den Schiessproben nach Bukarest senden werden, gegen die
Absendung eines: kaiserliche - koniglichen Fachoffiziers kein Anstand abwal
ten wiirde, <loch miisste dariiber Klarheit vorhanden sein, ob wir in der Lage
sein werden, bei ahnlichen Versuchen auf unserem Territorium Rumănien
Reciprocităt anbieten zu konnen" .
Wien, 14. November 188.5
Arhivele statului Bucureşti, Microfilme A ustria , rola 68, c. 2 1 4. - 2 1 7
(Haus-Hof und Staatsarchiv Wien , Informationsbureauakten , Karton
201 ) .

Biroul de informaţii
3 063/4 din 1885
Ministerul Imperial d e Război
Prezidenţial, nr. 5 00 l

Notă informativă
Ataşatul militar la Bucureşti comunică, cu nr. 48 din 28 octombrie 188.5, sosirea la 22
octomb_rie a generalului belgian Brialmont.
ln Bucureşti a fost răspîndit zvonul că în Austria valizele lui Brialmont au fost reţinute
timp de 2 zile şi, în acest timp, au fost fotografiate toate planurile existente în ele.
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Cu ocazia vizitei sale, ataşatul militar cezaro-crăiesc a adus vorba despre aceste zvonuri ;
Brialmont a fost indignat de această născocire răuvoitoare şi a promis să dezmintă zvonurile.
De asemenea, Brialmont a dezminţit ştirile despre intrarea sa în armata română şi a precizat
că prezenţa sa în Bucureşti se datorează faptului că el este autorul spiritual al fortificaţiilor şi
de aceea, în traducerea în viaţă a viitoarelor detalii de construcţie, se simte obligat, în interesul
vocaţiei sale, să supravegheze executarea construcţiei. El este de părere că probele cu cupolele
blindate nu vor putea avea loc înainte de luna decembrie. A mai adăugat că guvernul român
nu doreşte să trimită nici o invitaţie pentru aceste încercări, ci să admită participarea ofiţerilor
din acele state care vor solicita acest lucru. Acest mod de a proceda a fost motivat prin relaţiile
încordate existente cu Franţa, căreia, ca urmare a acestei încordări, nu vrea să-i trimită nici
o invitaţie. Această versiune este în contrazicere cu asigurările făcute nu de mult de secretarul
general al Ministerului de Război, că vor fi invitaţi ofiţeri străini.
Deoarece data încercărilor n-a fost încă decisă, iar Brialmont urmează să fie primit de
rege, el intenţionează să insiste din nou în problema invitării ofiţerilor străini.
[Rezoluţie :}

Pe raport se află observaţia pro domo a Ministerului Imperial de Război :
„Trimiterea de ofiţeri specialişti la experienţele de tragere asupra cupolelor blindate de
la Bucureşti a fost de la început prevăzută. Ca urmare a observaţiei Ministerului Afacerilor
Externe, că această trimitere nu pare a fi de dorit din cauza relaţiilor actuale, Ministerul Impe
rial de Război se limitează a da indicaţii căpitanului Schneider să-şi îndrepte atenţia asupra
proiectatelor probe.
După ce nota va fi văzută de toţi , i se va da de înţeles căpitanului Schneider că nu se
prevede trimiterea de ofiţeri la aceste probe de la Bucureşti" .
[Rezoluţie :]

A se returna comunicatul :
„Văzut, cu observaţia că dacă celelalte puteri vor trimite ofiţeri la probele de tragere
din Bucureşti nu va exista nici un obstacol pentru trimiterea de ofiţeri de specialitate cezaro
crăieşti, dar, în cazul unor probe asemănătoare pe teritoriul nostru, trebuie să fie clar că va fi
necesar să oferim reciprocitate României" .
Viena, 14 noiembrie 1885

2 46
No. 2/res.

Tultscha, am 20. Nmrember 1885

Hochgeborner Graf,
Unter den obwaltenden politischen Verhaltnissen erachte ich es als
meine Pflicht Euer Excellenz liber die militarische Lage in Tultscha im N ach
folgenden Gehorsamst zu berichten.
Die hiesige Garnison besteht aus 1 Regiment Infanterie, welches in
dem ganzen Bezirke Tultscha vertheilt ist, 2 Escadrons Roşiori (Husaren) ,
1 Escadron Train, 1 Escadron Calaraşi (Reiter) und eine Compagnie Te
ritorialtruppen (Dorobantzi), sowie 2 Batterien Artillerie.
J ede dieser Batterien bestand aus 4 Canonen mit j e 6 Pferden bespannt
und wurden dieselben vor circa 2 Wochen complectirt, j ede Batterie erhielt
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noch 2 Canonen und jede Canone zu j e einen :'.\Iunitionswagen (Caison) , Artil
leriewagen, Officiere und die nothigen Pferde sowie die Munition.
Die Batterien wurden fiir einen Kriegsfall ausgeriistet und ist der
Stand derselben sammt Officierspferden auf je 1 30 Pferde gesetzt worden.
Diese Batterien sind am 1 5 . dieses Monats von hier abmarchirt und
wie in Erfahrung gebracht wurde sollen dieselben an die bulgarische Grenze
(Mangalia) dirigirt worden sein, wohin sich auch iiber Czernavoda Militar
begeben haben soll.
Gleichlautend berichte ich an die hohe kaiserliche und konigliche
Gesandtschaft in Bukarest.
Geruhen, Euer Excellenz, den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht und
treuen Ergebenheit zu genehmigen.
X. ROCOVICH
An Seine Excellenz,
des Hochgebornen Herrn G ustav Grafen Kalnoky von Kiiriispatak, Seiner kaiserlichen und
kiiniglichen Apostolischen Majestăt, Minister des Kaiserlichen Hauses und des Ăussern etc .
etc. etc. , Wien.
A rhivele statului Bucureşti, ,lficrofilme A ustria, rola 68, c . 449 450 (Haus-Hof und Staatsarchiv-Wien, Informationsbureauakten,
Karton 204 ) .

Nr. 2/res.

Tulcea, 20 noiembrie 188.:1

Ilustre conte,
În condiţiile politice existente , consider de datoria mea să informez cu supunere pe exce
lenţa voastră în cele ce urmează cu privire la situaţia militară din Tulcea.
Garnizoana locală se compune dintr-un regiment de infanterie, care este răspîndit în
întreg j udeţul Tulcea, 2 escadroane de roşiori (husari) , 1 escadron de tren, 1 escadron călăraşi
(cavalerie) şi o companie de trupe teritoriale (dorobanţi ) , precum şi 2 baterii de artilerie.
Fiecare baterie este compusă din cite 4 tunuri, cu cite 6 cai fiecare. Aceste baterii au fost
completate acum două săptămini. Fiecare baterie a primit încă două tunuri, fiecare tun cite
un cheson , căruţe de artilerie, ofiţeri şi cai necesari, precum şi muniţii.
Bateriile au fost dotate pentru caz de război. Împreună cu caii ofiţerilor, fiecare baterie
are cite 130 de cai.
La 15 ale lunii curente aceste baterii au plecat de aici şi, după cum am fost informat,
ele vor fi dirijate spre frontiera bulgară (l\langalia), spre care se îndreaptă şi militarii care trec
prin Cernavodă.
Raportez identic şi înaltei legaţii cezaro-crăieşti din Bucureşti.
Binevoiţi, excelenţa voastră, să primiţi expresia respectului meu celui mai deosebit şi
a sincerului meu devotament.
N . ROCOVICH
Excelenţei sale,
ilustrului domn Gustav conte Kalnoky de I�orospatak, ministru al Casei imperiale şi de externe
al maiestăţii sale apostolice cezaro-crăie�ti etc. etc. etc., Viena.
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247
Legation de la Republique fran�aise
en Rournanie
No. 26

Bucarest, le 26 novernbre 1885

Monsieur le Ministre,
Le general du geme belge monsieur Brialmont, charge par le gom·er
nement roumain de diriger Ies travaux de fortification de la place de Bucarest,
fait en ce moment construire autour de cette place une enceinte continue
ou figureront dix neuf forts, dont chacun sera pourvu de trois tourelles cui
rassees.
Les seules usines d ' Europe qui lui ont paru capables d'executer dans
de bonnes conditions Ies cinquante-sept tourelles de son proj et, sont la fon
derie Gru >on a B uckau-M:i.gdebourg et Ies forges fran<;aises de St. Chamond
(Loire) . Pour choisir en parfaite connaissance de cause entre Ies produits
de ces deux etablissements rivaux, le gouvernement roumain s'est decide,
sur la proposition du general Brialmont, a commander a chacun d'eux une
tourelle complete et a soumettre ces tourelles a une experimentation aussi
approfondic que possible. On termine en ce moment le montage des deux
engins sur le polygone de Cotroceni a une petite distance de la ville, et Ies
experiences doivent commencer vers le 1 0 decembre prochain (nouveau style) .
Les interets engages dans le concours auquel le gouvernement roumain
a convie Ies forges de Gruson et de S t . Chamond sont considerables. Chaque
tourelle doit etre payee au fournisseur qui sera choisi environ trois cents
mille francs, en comptant le prix des canons et des munitions. D'autre part,
l'adoption de l'un des deux systemes de tourclles soumis au concours en
traînera presque forcement l'adoption de tout le materiel d'artillerie de
rempart que presentera le vainqueur. On peut donc <lire que Ies experiences
qui vont avoir lieu prochainement decideront d'une commande d'une tren
taine de millions de francs, et il paraît superflu d'indiquer Ies effets heu
reux qu'une pareille affaire produirait pour !'industrie metallurgique au
bassin de la Loire, si eprouvee en ce moment. Dans le cas ou la commis
sion technique nommee par le gouvernement roumain se prononcerait pour
le systeme de St. Chamond, ce qui parait assez vraisemblable, d'apres mes
informations, - le premier resultat du concours serait d'assurer du travail
pour plusieurs annees aux nombreux ouvriers de cette region.
Les experiences couteront fort cher et beaucoup d' E tats plus riches
que la Roumanie se laisseraient effrayer par Ies depenses qu'elles entraineront.
Aussi le gouvernement roumain qui se prepare a y sacrifier au moins huit
cents mille francs, tire quelque vanite de la resolution qu'il a prise, et il a
annonce qu'il laisserait liberalement Ies representants techniques des autres
puissances assister au concours et en etudier tous Ies details. Il corupte sur
l'affluence d'un assez grand nombre d'officiers qui doivent arriver a Bucarest
dans Ies premiers j ours du mois prochain. L' Allemagne, la Russie, l' Autriche
Hongrie et l'Italie se feront representer par des officiers dont la competence
technique est bien etablie. La Hollande enverra le directeur de l'artillerie
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et du genie au ministere de la Guerre et un capi taine du genie ; la Belgique
adjoindra au general Brialmont un autre general, ou, tout au moins, un
officier superieur. Enfin, l' Angleterre a fait savoir qu' elle serait representee
par deux officiers. Cet empressement a profiter des experiences dont la Roumanie
va faire Ies frais flatte beaucoup le roi Charles et ses ministres, qui disent
volontiers et avec raison, si j e suis bien informe, - que toutes Ies commandes
de tourelles cuirassees ont ete suspendues en Europe depuis qu'il est question
du concours qui doit s'ouvrir a Bucarest le mois prochain.
Dans ces conditions, Votre Excellence pensera sans doute comme moi,
que le gouvernement frarn;ais est a plw:ieurs i:;oints de vue interesse a se
faire convenablement representer dans la reunion internationale d'officiers
qui se prepare a Bucarest � ans que le gouvermment roumain ait adresse a
personne des invitations formelles et din:ctes. Il parait en effet, evident
que, dans une circonstance ou !'industrie franc;:aise se trouve ainsi en lutte
avec !'industrie allemande, la France aurait rnauvaise grâce a se montrer
indifferente.
D'autre part, l'abstention de nos officiers pourrait produire un effet
regrettable au point de vue de nos relations generales avec la Roumanie.
On ne rnanquerait pas de la considerer ici cornrne intentionnelle ; et Ies in
terpretations qui circuleraient certainement nuisaient a la reprise des relations
traditionnelles qui assuraient a la France dans cette region une clientele
en somme tres appreciable a bien des egards.
Pour ces diverses raisons qu'il suffit d'indiquer, j e crois devoir respectu
eusement prier Votre Excellence de bien vouloir dernander a monsieur le
ministre de la Guerre d'envoyer a Bucarest au commencement du mois pro
chain, un ou deux officiers de haut grade pour assister aux experiences dont
j'ai fait connaître l'interet. Les frais de cette mission ne seraient pas consi
derables ; on peut en effet Ies evaluer, pour un seul officier superieur, a deux
mille francs, dont une moitie pour le voyage d'aller et retour, et l'autre pour
Ies frais d'hâtel et de voiture pendant Ies trois semaines que dureront Ies
epreuves.
En obtenant de monsieur le general Campenon ce que j ' ai l'honneur
de solliciter par votre intermediaire, Votre Excellence, faciliterait ma tâche
dans le poste qu' elle a bien voulu me confier.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, Ies assurances de ma tres haute
consideration.
G. DE COUTOULY
[Rezoluţie :}

A communiquer d'urgence a la Guerre, aujourd'hui meme et de bonne
heure.
F[REYCINET]

I decembre
Son Excellence,
Monsieur de Freycinet, ministre des Affaires etrangeres. Direction des affaires politiques.
A rhivele statului Bucureşti, lvficrofilme Franţa , rola 50, vol. 10,f. 2072 1 2 (Ministere des Affaires etrangi!res - Paris, A rchives diploma
tiques, C . P. Roumanie, vol. 10, f. 207- 2 1 2 ) .
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Bucureşti, 26 noiembrie 1885

Legaţia Republicii franceze
în România
Nr. 26

Domnule ministru,
Generalul belgian din arma geniului , domnul Brialmont, însărcinat de gu·Jernul român
să conducă lucră.rile de fortificare a cetăţii Bucureştilor, construieşte în acest moment în j urul
ei o incintă continuă., care va cuprinde nouăsprezece forturi, fiecare din ele înzestrat cu trei
cupole cuirasate.
Singurele uzine din Europa care i s-au părut capabile să execute în condiţii bune cele
cincizeci şi şapte de cupole ale proiectului său sînt turnătoria Gruson, din Buckau-Magdeburg,
şi forjeriile franceze din St. Chamond (Loire ) . Pentru a alege în perfectă. cunoştinţă. de cauză
între produsele acestor două î ntreprinderi ri ·Jale, guvernul român s-a hotărit, la propunerea
generalului Brialmont, să comande fiedl.!eia dintre ele o cupolă completă. şi să supună aceste
cupole la o probă cît mai amănunţită.. In acest moment este pe sfîrşite montarea celor două
instalaţii pe poligonul de la Cotroceni , aflat la o mică depărtare de oraş, iar experienţele urmează
să înceapă în j ur de 10 decembrie viitor (stil nou) .
I nteresele angajate în competiţia la care guvernul român a atras forjeriile Gruson şi din
St. Chamond sînt considerabile. Fiecare cupolă trebuie să fie plătită furnizorului care va fi ales
cu circa trei sute de mii de lei socotind şi preţul tunurilor şi al muniţiilor. Pe de altă parte , adop
tarea unuia dintre -cele două sisteme de cupolă intrate în concurs va antrena, aproape în mod
obligator, adoptarea întregului material de artilerie de cetate pe care-l va prezenta cîştigătorul
acestei competiţii. Se poate spune deci că experienţele care vor avea Joc în curînd vor fi hotărî
toare pentru o comandă de vreo treizeci de milioane de lei şi pare a fi inutil să mai insistăm
asupra efectelor fericite pe care Ie-ar avea o asemenea afacere pentru industria metalurgică din
bazinul Loirei , atît de încercată în acest moment. În cazul cind comisia tehnică numită de guver
nul român s-ar pronunţa pentru sistemul lui St. Chamond, ceea ce ar părea destul de verosimil
după informaţiile mele , primul rezultat al concursului ar fi faptul că, pentru mulţi ani, numeroşi
muncitori din această regiune vor avea de lucru.
Experienţele vor costa foarte scump şi multe state , mai bogate decît România, s-ar spe�
ria de cheltuielile pe care acestea le-ar atrage. Astfel guvernul român, care se pregăteşte să le
sacrifice cel puţin opt sute de mii de lei, se mîndreşte cu hotărîrea pe care a luat-o şi a anunţat
că va fermite, fără oprelişti, reprezentanţilor tehnici ai altor puteri să asiste la concurs şi să-i
urmărească toate detaliile. El contează pe afluenţa unui destul de mare număr de ofiţeri care
urmează să sosească la Bucureşti în primele zile ale lunii viitoare. GermaniJ., Rusia, Austro
U ngaria şi Italia vor fi reprezentate de ofiţeri a căror competenţă tehnică este bine stabilită .
Olanda va trimite pe directorul artileriei şi geniului din Ministerul de Război şi pe un căpitan
de geniu ; Belgia va trimite , alături de generalul Brialmont, pe un alt general sau, cel puţin,
pe un ofiţer superior. În fine, Anglia a făcut cunoscut că va fi reprezentată de doi ofiţeri. Aceas
tă. grabă de a profita de experienţele cărora România le va suporta cheltuielile , măguleşte î n
mod deosebit p e regele Carol ş i pe miniştrii săi care, î n cazul în care sînt bine informat, afirmă
cu plăcere şi pe bună dreptate, că de cind se vorbeşte despre concursul care trebuie să înceapă
la Buc�reşti luna viitoare, toate comenzile de cupole cuirasate au fost suspendate în Europa.
In aceste condiţii excelenţa voastră va socoti, fără îndoială, ca şi mine, că guvernul fran
cez este, din mai multe puncte de vedere, interesat să fie reprezentat în mod corespunzător la
reuniunea internaţională. de ofiţeri care se pregăteşte la Bucureşti, fără ca guvernul român să
fi adresat cuiva invitaţii formale şi directe. Î ntr-adevăr este evident faptul că, în situaţia în
care industria franceză se află pînă într-atît antrenată în luptă cu industria germană, Franţa
ar da dovadă de reavoinţă. arătîndu-se indiferentă.
Pe de altă parte absenţa ofiţerilor noştri ar putea produce un efect regretabil din punctul
de vedere al relaţiilor noastre generale cu România. Nu ar lipsi mult ca ea să fie considerată aici
ca fiind intenţionată ; şi interpretările care ar circula, în mod cert, ar dă.una reluării relaţiilor
tradiţionale care au asigurat Franţei în această regiune o clientelă în general foarte apreciabilă.
în multe privinţe.
Pentru aceste diferite motive pe care este suficient să le menţfonez, consider că este de
datoria mea să rog respectuos pe excelenţa voastră să binevoiască să ceară domnului ministru
de război să trimită la Bucureşti, la începutul lunii viitoare, pe unul sau doi ofiţeri de grad su
perior pentru a asista la experienţele al căror interes l-am arătat. .Cheltuielile acestei misiuni
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nu ar fi prea mari ; ele pot fi, de fapt, e·raluate, pentru un singur ofiţer superior, la două mii
de franci , din care j umătate pentru drum, dus şi întors, şi cealaltă pentru cheltuieli de hotel şi
transport pe timpul celor trei săptămîni cit vor dura probele.
Excelenţa voastră aţi uşura sarcina mea la postul pe care aţi binevoit să mi-l încredin
ţaţi dacă veţi obţine de la domnul general Campenon ceea ce am onoarea a solicita prin inter
mediul dumnea·roastră.
Primiţi, domnule ministru, asigurările prea înaltei mele consideraţii.
G. DE COl!TOCLY
[Rezoluţie:]

A comunica de urgenţă Ia Război chiar astăzi şi de·rreme.

F[REYCINET]
1 decembrie

Excelenţei sale,
domnului de Freycinet, ministru al afacerilor străine. Direcţia afacerilor politice.

248
Legation royale d e Roumanie a Vienne
No. 1 995

Viena, 10/22 decembre 1885

Domnule ministru,
Ministrul Suediei şi Norvegiei de aici mi-a adresat o cerere pentru
a întreba dacă guvernul nostru ar fi dispus de a acorda domnului baron Alfred
de Vegesack, căpitan la 3-lea regiment de artilerie suedeză, autorizaţiunea
necesară pentru a urma exerciţiele şi manevrele unui regiment de artilerie
românesc, cu începere de la 1 5 martie viitor.
Î n aşteptarea răspunsului guvernului nostru vă rog, domnule ministru,
să binevoiţi a primi încredinţarea prea înaltei mele consideraţiuni.
MAVROGHENI
[Rezoluţie:]

Se va telegrafia că domnul baron poate veni.
Excelenţei sale,
domnului I. Brătianu, preşedinte al Consiliului dt :Miniştri , ministru ad-interim al aface
rilor streine.
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe.fond Problema 81, Chestiuni
privitoare la armată, doc. 248, vol. 15/1882 - 1 93 1 , nepaginat,
Original.
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249
Bucarest, le

Legation d e l a Republique fram;aise
en Rournanie
No. 3 1

14

decernbre 1885

Monsieur le Ministre,
Ainsi que Votre Excellence avait bien voulu me l'annoncer par son
telegramme du S decembre, le colonel Caffarel, attache militaire a Constan
tinopole, est arrive a Bucarest le 9 de ce mois. J e l'ai immediatement pre
sente au ministre de la Guerre et au president du Conseil, monsieur Bratiano
a fait un accueil particulierement aimable au colonel et come ce dernier ma
nifestait le desir d'etre re<;u en audience par sa majeste le roi, le president
du Conseil a repondu : „Certainement sa majeste sera tres heureuse de vous
voir et elle remarquera, comme moi, avec plaisir que le premier des delegues
militaires rendu a Bucarest est l' officier fran<;ais" .
Les expfriences du tir des canons et de la force de resistance des cou 
poles commenceront apres-demain, mercredi. La plupart des missions mili
taires sont arrivees a Bucarest deux_ jours apres le colonel Caffarel ; ainsi,
deux danois (un colonel et un capitaine) , trois hollandais (un colonel et deux
capitaines) . deux allemands (un major et un capitaine) , deux russes (un
colonel et un major) , un italien (le colonel Cerutti, attache militaire a Yienne) ,
trois anglais (un colonel, un major et un capitaine) . Les officiers turcs et
espagnols ne sont pas encore ici.
11 est a remarquer que l'Autriche n'est representee a ces interessantes
experiences que par le capitaine Schneider, attache militaire a Bucarest.
Cette absention n'est point faite pour nous surprendre, car le gouvernement
autrichien n'a j amais cache son mecontentement de voir organiser Bucarest
en camp retranche.
Monsieur de Montgolfier, ingenieur en chef des ponts et chaussees
et directeur des usines de St. Chamond qui fournissent les coupoles et canons,
est a Bucarest depuis quelques j ours.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma respectueuse
consideration.
G. DE COUTOULY
Son Excellence,
Monsieur de Freycinet, rninistre des Affaires etrangeres etc. etc. etc., a Paris. Direction poli
tique.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa, rola 50, vol. 10,
f. 252- 254 (Ministere des Affaires ilrangeres-Paris, Archives
diplomatiques, C . P. Roumanie, vol. 10, f. 252 - 254 ) .
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Legaţia Republicii franceze
în România
Nr. 3 1

Bucureşti , 1 4 decembrie 1885

Domnule ministru,
După cum excelenţa voastră a binevoit să mă anunţe prin telegrama sa din 5 decem
brie, colonelul Caffarel, ataşat militar la Constantinopol, a sosit la Bucureşti în ziua de 9 a
acestei luni. Deîndată l-am prezentat ministrului de război şi preşedintelui Consiliului. Domnul
Brătianu a făcut colonelului o primire deosebit de amabilă şi cum acesta din urmă şi-a mani
festat dorinţa de a fi primit în audienţă de maiestatea sa regele, preşedintele Consiliului i-a
răspuns : „Cu siguranţă că maiestatea sa se va bucura foarte mult să vă vadă şi ca şi mine
va constata cu plăcere faptul că primul dintre delegaţii militari veniţi la Bucureşti este
ofiţerul francez".
Experienţele de tragere cu tunurile şi ale gradului de rezistenţă a cupolelor vor începe
poimîine, miercuri. Majoritatea misiunilor militare au sosit la Bucureşti, la două zile după
colonelul Caffarel ; astfel, doi danezi (un colonel şi un căpitan ) , trei olandezi (un colonel şi d o i
căpitani) , doi germani ( u n maior ş i un căpitan), doi ruşi ( u n colonel şi un maior ) , u n italian (colo
nelul Cerutti, ataşat militar la Viena) , trei englezi (un colonel, un maior şi un căpitan) . Ofiţerii
turci şi spanoli nu au sosit încă.
Este de remarcat faptul că Austria este reprezentată la aceste experienţe doar prin
căpitanul Schneider, ataşat militar la Bucureşti. Această absenţă nu ne poate surprinde pentru
că guvernul austriac nu şi-a ascuQs niciodată nemulţumirea de a vedea că Bucureştii se for
tifică.
Domnul Montgolfier, inginer şef de poduri şi şosele şi director al uzinelor din St. Cha
mond care furnizează cupolele şi tunurile, se află la Bucureşti de cîteva zile.
Primiţi, domnule ministru, asigurarea respectuoasei mele consideraţii.
G. DE COCTOl'L1
Excelenţei sale,
domnului de Freycinet, ministru al afacerilor străine etc. etc. etc., la Paris. Direcţia politică .

250
CAROL I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege a l României, la
toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul
de Război cu nr. 1 7 609, pe lîngă care ne supune spre sancţionare legea pentru
contingentul anului 1 886, votată de corpurile legiuitoare, în virtutea artico
lului 93 din constitutiune,
am sancţionat ş i sancţionăm,
am promulgat şi promulgăm ce urmează :
Lege
Articol unic. Din clasa anului 1 886 se vor chema sub drapel 1 4 OOO
tineri pentru armata permanentă, 3 OOO pentru călăraşi cu schimbul, iar
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restul clasei, deducîndu-se cei dispensaţi, se vor înscrie între dorobanţi cu
schimbul, potrivit dispoziţiunilor legei de recrutare 1 •
Recrutarea se va face şi contingentul se va chema conform legei asupra
recrutărei şi conform cu cele prevăzute în legea asupra organizărei puterei
armate 2•
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 2 de
cembrie 1 885 şi s-a adoptat cu unanimitate de 75 voturi.
Preşedinte,
D. LECCA

Secretar,
C. I. ZAMFIRESCU

Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 1 0 decembrie 1 885
şi s-a adoptat cu majoritate de 49 voturi contra a l .
Preşedinte,
DIMITRIE GHICA

Secretar,
AP. MĂNE SCU

Facem cunoscut şi ordonăm ca cele de faţă, învestite cu sigiliul statului
şi trecute în „Monitorul oficial", să fie adresate autorităţilor administrative
şi j udiciare spre a le înscrie în registrele lor şi a le observa întocmai ; iar mi
niştrii noştri secretari de stat la departamentele de rezbel şi de j ustiţie sunt
însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 1 8 decembrie 1 885.
CAROL
Ministru de justiţie,
EUG. STĂTESCU

Ministru de război,
General ŞT. FĂLCOIANU
Nr. 2 9.59

„Monitorul oficial" nr. 210 din 22 decembrie 1885/3 ianuarie 1886.
p. 4 1 14.

25 1
K ustendje, le 19 decembre 1885

Vice-consulat de France a Kustendje
No. 25

Monsieur le Ministre,
]'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que Ies deux batteries
d'artillerie qui avaient ete envoyees a Medjidieh, pour etre dirigees sur la
frontiere roumano-bulgare, sont retournees a Toultcha d'ou elles etaient
1 Vezi „Monitorul oficial", nr . .5 1 , din .5/ 17 martie 1876, p. 1 297 - 1 303, nr. 19 l din 2 1
noiembrie/3 decembrie 1882, p. 2 777 -2 78 1 şi Documente privind istoria militară a poporului
român, iulie 1878-noiembrie 1882, Editura militar!, Bucureşti, 1974, p. 407-418.
2 Vezi, „Monitorul oastei", nr. 1 4 din 1 iunie 1874, p .597 - 598.
.
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venues. La ville de Toultcha qui, en temps ordinaire, ne possede ni un canon
ni un artilleur, sert en ce moment de garnison a six batteries d'artillerie.
La raison de la presence de ces forces a Toultcha est, dit-on, la necessite
de surveiller la frontiere russe ou serrait concentre un corps d'armee de 40 OOO
hommes. J e n'ai pas besoin d'insister, Monsieur le Ministre, sur l'impuissance
des forces rouma.ines a s'opposer au passage du Danube par l'armee russe
qui dispose a Reni d'un materie! tres complet, destine a l'etablissement d'un
pont vis-a-vis d'Isakcha, dans la partie la plus etroite du fleuve, partie qui,
comme j 'ai eu l'honneur d'en informer tout recemment Votre Excellence,
vient d'etre exploree et sondee par les cosaques.
La grande quietude d'esprit qui caracterise les membres du cabinet
roumain ne peut etre attribuee qu'a leur confiance absolue dans les intentions
pacifiques de la Russie ou a une entente avec cette puissance.
Veuillez agreer les assurances du respect avec lequel j 'ai l'honneur
d'etre, Monsicur le Ministre, de Votre Excellence, le tres humble et tres obe
issant serviteur.
U. CHOL" S SERIE
Son Excellence,
Monsieur de Freycinet, senateur, ministre des Affaires etrangeres etc. etc. etc„ Paris. Direction
des affaires politiques. Sous-direction du Midi.
A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Franţa, rola 64, voi. 2, f.
177- 1 78 (Ministere des Affaires itrangi!res-Paris , Archives diplo
matiques, C. P.C . Roumanie-Galatz, Kustendji, ]assy, voi. 2, f.
177- 1 78 ) .

Viceconsulatul Franţei l a Constanţa
Nr. 25

Constanţa, 19 decembrie 1885

Domnule ministru,
Am onoarea să informez pe excelenţa voastră că cele două baterii de artilerie care fu
seseră trimise la Medgidia, pentru a fi indreptate spre frontiera româno-bulgară, s-au întors
la Tulcea de unde au plecat. Oraşul Tulcea, care în vremuri obişnuite nu dispune de nid uiţ
tun şi de nici un artilerist, în prezent serveşte drept garnizoană pentru 6 baterii de artilerie;
Se spune că motivul prezenţei acestor forţe la Tulcea este necesitatea de a supraveghea fron
tiera rusă, la care s-ar fi concentrat un corp de armată de 40 OOO de oameni. Nu mai este
nevoie să insist, domnule ministru, asupra imposibilităţii ca forţele româneşti să se opună la
trecerea Dunării de către armata rusă care dispune la Reni de u n material foarte complet,
destinat construirii unui pod în faţa Isaccei , în partea cea mai îngustă a fluviului, parte care,
aşa cum am avut onoarea de a informa foarte recent pe excelenţa voastră, este explorată ş!
sondată de cazaci.
Liniştea deplină care-i caracterizează pe membrii cabinetului român nu poate fi atribuită
decît încrederii lor absolute în intenţiile paşnice ale . Rusiei sau unei înţelegeri cu această pu
tere.
Primiţi, domnule ministru, asigurarea respectului cu care am onoarea de a fi, al exce
lenţei voastre, prea umil şi prea plecat servitor.
·

U. CHOU SSERIE
Excelenţei sale,
domnul de Freycinet, senator, ministru al afacerilor străine etc. etc. etc„ Paris. Direcţia afa
cerilor politice. Subdirecţia sudului.
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252
Berlin , 19/3 1 decembrie 1885

Legaţia României în Germania
Nr. 999

Domnule ministru,
î n urma notei excelenţei voastre sub nr. 1 6 88 1 din 2/ 1 4 noiembrie,
prin care aţi binevoit a ne însărcina să intervenim pe lîngă guvernul d-aici
spre a se admite cîţiva tineri români în şcoalele navale din Germania, m-am
grăbit a mă adresa în această privinţă Ministerului Afacerilor Străine, care
mi-a răspuns, că principiile adoptate în marina imperială nepermiţînd ad
misiunea străinilor în şcoalele navale, regretă a nu putea satisface dorinţei
guvernului român.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consi
deraţiuni.
LITEANU
Excelenţei sale ,
domnului l\L Pherekyde, ministru al afacerilor străine.
A rhiva 1Winisterului Afacerilor Externe, fond A rhfra istorică vo
168 , f. 200. Original
,

.

.

253
Paris, le 2 6 decembre 1885

No. 863

Monsieur le Ministre et cher Collegue,
Conformement aux instructions que j 'ai reyues de mon gouvernement,

J a1 l'honneur de porter a votre connaissance que des experiences sur Ies
coupoles cuirassees ont commence officiellement a Bucarest, le 1 8 decembre

dernier et qu'elles dureront encore une quinzaine de j ours, un grand nombre
d'officiers etrangers ayant ete admis a suivre ces experiences.
Mon gouvernement me charge d'informer Votre Excellence qu'il accu
eillerait avec le plus grand empressement la mission militaire chinoise qui
voudrait y assister.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre et cher Collegue, Ies assurances
de ma tres haute consideration.
Le ministre de Roumanie.
Son Excellence,
Monsieur Shu I<ing Chen, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Chine etc.
etc. etc„ Paris.
A rhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Paris, Militare-diverse,
pachet nr. 525/ 1885 - 1891 , nepaginat. Ciornă.
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Paris, 26 decembrie 1885

Nr. 863

Domnule ministru şi drag coleg,
În conformitate cu instrucţiunile pe care le-am primit de la guvernul meu, am onoarea să
vă aduc la cunoştinţă că experienţele privind cupolele cuirasate au început oficial la Bucureşti
la 18 decembrie trecut şi că ele vor mai dura încă vreo cincisprezece zile, un mare număr de
ofiţeri străini fiind admişi să urmărească aceste experienţe.
Guvernul meu mă însărcinează să informez pe excelenţa voastră că va primi cu cea
mai mare amabilitate misiunea militară chineză care ar dori să asiste la acestea.
Primiţi, domnule ministru şi drag coleg, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Ministrul României.
Excelenţei sale,
domnului Şu K in Cen, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Chinei etc . etc. etc „
Paris.

2 54
Paris, le 28 decembre 1885

Legation imperiale de Chinc

Monsieur le Ministre et cher Collegue,
] 'ai l'honneur de vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite
d'envoyer une mission militaire pour assister aux experiences qui ont lieu
en ce moment a Bucarest.
Nos officiers d'artillerie et du genie qui etaient venus en Europe pour
Ies etudes relatives a ces experiences sont ·dej a repartis pour la Chine.
J e vous prie donc, Monsieur le Ministre et cher Collegue, de vouloir bien
transmettre l'expression de tous mes regrets et de mes remerciements a votre
gouvernement et d'agreer les assurances de ma tres haute consideration.
SHL'
Son Excellence,
Monsieur Alecsandri , cmroye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Roumanie.
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe , fond Paris,Militare-diverse,
pachet nr. 525/1885 - 1891, nepaginat. Original.

Paris, 28 decembrie 1885

Legaţia imperială a Chinei

Domnule ministru şi drag coleg,
Am onoarea să vă mulţumesc pentru invitaţia ce mi-aţi făcut de a se trimite o m i
siune militară care să asiste la experienţele ce au loc acum la Bucureşti.
Ofiţerii noştri de artilerie şi geniu, care veniseră în Europa pentru studii în legătură cu
aceste experienţe, au plecat deja spre China.
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Vă rog deci, domnule ministru şi drag coleg, să binevoiţi a transmite guvernului dum
neavoastră, expresia întregului regret şi mulţumirile mele. Primiţi asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Ş l'

Excelenţei sale,
domnului Alecsandri, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României.

2 55
Bucarest, le 29 decembre 1885

Legation de Belgique
Xo. 406

Prince,
Un regrettable accident est arrive avant-hier soir au general Brialmont ,
en mission ici pour assister aux experiences des tourelles blindees.
Comme notre eminent compatriote-revenant du polygone en compagnie
du ministre de la Guerre- descendait de traineau a la porte de son hâtel, Ies
chevaux ont donne brusquement un coup de collier qui lui a fait perdre l'equi
libre et l'a j ete par terre, alors qu'une de ses jambes etait encore retenue
par Ies covertures.
Dans sa chute il s'est froisse ou brise un musele de la cuisse. Les me
decins jugent que son etat exige qu'il garde la chambre pendant six semaines.
Les experiences de resistance des tourelles, destinees a modifier pro
fondement le systeme des fortifications, ont attire l'attention de !'Europe
sur le polygone de Cotroceni. Le gouvemement roumain n'a pas consacre
moins d'un million a ces epreuves qui durent depuis plus de quinze j ours.
Le rapport qu'en fera le savant representant de notre arrnee ne man
quera pas d'etre aussi instructif qu'interessant. Je me bornerai a signaler
l'importance que Ies gouvernements etrangers attachent a ces essais en
vous transmettant, Prince, la nomenclature des missions envoyees pour y
assister.
Belgique - le lieutenant-general Brialmont ;
Angleterre - O'Colloghan, major d'artillerie, Sydenham Clarke, capi
taine du genie ;
Hollande - Voorduin, lieutenant-colonel, directeur du genie au minis
tere de la Guerre, Snyders, capitaine du genie, Scherer, capitaine d'artil
lerie ;
Danemarck - Tobiesen, lieutenant-colonel, directeur de l'ecole mili
taire, N . . , capitaine d' artillerie ;
Allemagne - Fuchs, major d'artillerie, membre de la commission d'experiences, Rommel, capitaine du genie, membre du comite du genie ;
France - Caffarel, colonel du genie ;
Autriche - Schneider, capitaine d'etat major ;
Russie - Wielitchks, capi taine du genie, membre du comite du genie ;
.
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Turquie - Djemal pacha, general d'artillerie, Osman bey, capitaine
de fregate ;
!talie - le lieutenant-colonel Cerutti, delegue du gouvernement italien,
au moment de quitter Vienne pour se rendre a Bucarest, a du se rendre en
Serbie pour regler Ies conditions de l' armistice.
Veuillez agreer, Prince, Ies assurances respectueuses de ma plus haute
consideration.
FREDERIC HOORIC K S
Ă Monsieur,
le princie de r9.raman, ministre des Affaires etrangeres, a Bruxelles.

A rhivele statului Bucureşti, Microfilme Belgia , rola 5, c. 784. - 785
(Ministere des Affaires etrangeres et du Commerce extirieur - Bru
xelles, Correspondance politique, Legations, Roumanie, 1882 - 1886,
vol. 7 ) .

Bucureşti,

Legaţia Belgiei
Nr. 406

29

decembrie 1885

Prinţe,
Alaltăieri seara generalul Brialmont - aflat în misiune aici pentru a asista la experien
ţele cupolelor cuirasate-a suferit un accident regretabil.
Pe cînd eminentul nostru compatriot, întorcîndu-se de la poligon împreună cu minis
trul de război, cobora din sanie în faţa reşedinţei sale, caii au tras brusc de ham făcîndu-1
să-şi piardă echilibrul şi să fie aruncat la pămînt, în vreme ce unul din picioare îi mai era
încă prins de cuverturi.
În cădere el şi-a contuzionat sau şi-a rupt un muşchi al coapsei. Medicii apreciază el
starea sa necesită o şedere în casă de şase săptămîni.
Experienţele asupra rezistenţei cupolelor, menite să schimbe profund sistemul de for
tificaţii, au atras atenţia Europei spre poligonul de la Cotroceni. Guvernul român a alocat
acestor experienţe, care durează de peste cincisprezece zile, cel puţin un milion.
Raportul pe care competentul reprezentant al armatei noastre nu va întîrzia să-l re
dacteze va fi pe atît de instructiv pe cit de interesant. Eu mă voi rezuma să semnalez
importanţa pe care guvernele străine o acordă acestor probe, transmiţîndu-vă, prinţe, lista
misiunilor trimise să asiste la ele.
Belgia - generalul-locotenent Brialmont ;
Anglia - O'Colloghan , maior de artilerie , Sydenham Clarke, căpitan de geniu ;
Olanda -Voorduin, locotenent-colonel, director al geniului la Ministerul de Război,
Snyders, căpitan de geniu, Scherer, căpitan de artilerie ;
Danemarca -Tobiesen, locotenent-colonel, director al şcolii militare, N . . . , căpitan de
artilerie ;
Germania -Fuchs, maior de artilerie, membru al comisiei de experienţe, Rommel, c1pitan de geniu, membru al comitetului de geniu ;
Franţa - Caffarel, colonel de geniu ;
Austria - Schneider, căpitan de stat major ;
Rusia - Wielitchko, căpitan de geniu, membru al comitetului de geniu ;
Turcia - Djemal paşa, general de artilerie , Osman bei, căpitan de fregată ;
Italia - locotenent-colonelul Cerutti , delegatul guvernului italian , în momentul plecării
de la Viena spre Bucureşti a trebuit să se deplaseze în Serbia pentru a stabili condiţiile
armistiţiului.
Primiţi, prinţe , asigurarea respectuoasă a celei mai înalte consideraţii.
FREDERIC HOORICKS
Domnului,
prinţ de Caraman, ministru al afacerilor străine, la Bruxelles.
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256
Ministeriul de Rezbel
IV Directiune
'
armele speciale. material
si constructii
.
N-r. 12 001

Buc ureşti, anul 1885, decembrie, 3 1

Domnule ministru,
La adresa dumneavoastră nr. 1 9 370 am onoare a vă face cunoscut
că ministeriul admite cererea guvernului suedez ca domnul baron Alfred de
Vegesack, căpitan din Regimentul 3 din artileria suedeză, să urmeze exerci
ţiile şi manevrele artileriei române.
După prezentarea sa la minister se va da ordin pentru a fi ataşat la
Regimentul 2 artilerie din Bucureşti.
Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele conside
raţii.
Pentru ministru,

[Indescifrabil]

Directorele serviciului,
Locotenent-colonel POPESCL'

Domniei sale ,
domnului ministru de externe.
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. fond Problema 81 ,Chestiuni
privitoare la armată, vol. 15/ 1 882-1 93 1, nepaginat. Original.
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• Anexele au fost întocmite de Comei Scafeş, Maria Georgescu, Sergiu Iosipescu.
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iunie/

IN D ICE ONOM AST IC ŞI TO PON IM IC *
Alexandru I Battenberg {n . 1857-m. 1893/.

A

Cneaz al Bulgariei între 29 aprilie 1879
şi 26 august 1886.

Abrud.

- - : 63.
Alexandru Ioan I Cuza, principe {n . 1820 -

Oraş în judeţul Alba .
- ,...., : 105.

Aburel , ? .

- [proprietar

al fabricii

-m. 1873}.
Primul domnitor al Principatelor L'nite
Române (21 ianuarie 1859 - 1 1 februarie
1866).

de cărămizi}

„Aburel-Miltiad" : 147.
Adamescu, M . E.
- prefect al judeţului Keamţ : 65.
Aiud.

- - : 16.

Oraş în judeţul Alba.
- - : 105 .

Aladro y Perez de Yelasco, Juan P. de.
- ministru al Spaniei pe lingă curtea
României [însărcinat cu afaceri între 1
mai - 3 1 decembrie 1883}: 63.
Alba Iulia.
Oraş, reşedinţa judeţului Alba .
- - : 105.

Aleco paşa, vezi Yogorides.
Alcaz, Eugeniu.

Colonel în rezervă, proprietar al fabricii
de postav de la Buhuşi din judeţul Bacău.
- - :2 1 .
Alecsandri , Vasile [n. 1818[ ?J -m. 1890].
Literat şi om politic român.
- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al României} la Paris {între 1885
- 1890} : 22 1.

- trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Paris : 254.
Alexandre, vezi Alexandru.
Alexandria.
Oraş, reşedinţa judeţului Teleorman
- - : 72.

„Alexandru cel Bun".
- canonieră cu aburi românească : 70.
„ Alexandru cel Mare", vezi „Ştefan cel Mare" .

Algiu, Ioan.
- colonel, {şef de stat major la Corpul 2
armată}, pentru comandantul Pieţei Bu
cureşti : 170.
Allemagne , vezi Germania .
Ampoiul.
Rîit în judeţul Alba .
- valea ,...., : 105 .

Anastasescu, ? .
- elev la cursul special de la „Ecole na
tionale des mines" din Franţa : 242.
Angelescu , vezi Anghelescu.
Anghelesco, vezi Anghelescu.
Anghelescu, Alexandru [11. 1836 -m. 1903] .
- general [de brigadă] , secretar al Sena
tulu i : 4, 6, 9, 1 1 , 12.
- general de brigadă, comandant al Cor
pului 3 armată : 18, 28, 150.
- general {de brigadă, comandant al Cor
pului 3 armată}: 87.
- general {de brigadă}, comandant al Cor
pului 5 {după „Anuarul armatei române" 3}
armată : 236.
Anghelescu, George [n . 1839 -m. 1915}.
- general de brigadă, comandant al Cor
pului 1 armată : 18, 28, 176.
Angleterre, vezi Anglia.
Anglia.
- ,_ : 7, 22, 42, 46,
59, 168, 2 18, 242,
247, 255.

• Cifrele indică numărul documentului în care se află citat numele respectiv.

Pentru precizările referitoare la ofiţerii trecuţi în indice s-au folosit datele furnizate
de anuarele armatei române din anii respectivi.
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Antipa , ? .
- domnul- : 227.
Antoine de Hohenzollem , vezi Carol-Anton
principe von Hohenzollem-Sigmaringen.
Antonescu, Theodor.
- căpitan, [şef de birou la Divizia 7 infan
terie}, pentru şeful de stat major al Divi
ziei 7 infanterie : 125, 130.
Anvers.

Athens, vezi Atena.
Aukry, ? .
- reprezentant al firmei „Armstrong [„Els
wick Ordnance Co."}; 46, 89.
Aurelian, Petre S. [n. 1833 -m. 1909).

Economist şi om politic român .
- [ministru l a culte şi instrucţiune publică
intre 1 august 1882 -23 iunie 1884} : 25.

Austria, vezi Austro-Ungaria.
Austro-Ungaria.
_ ......, ; 22, 48, 56, 57, 63, 64, 68, 69, 73.
83, 87, 88, 92, 93, 98, 103, 104 , 105, 168,
183, 193, 196, 214, 245, 247, 249, 255.
Autriche, vezi Austro-Ungaria.
Autriche-Hongrie, vezi Austro-Ungaria.
Avrig.

Oraş în provincia Am•ffs din Belgia .
- ......, ; 168, 230.
Arab -Tabia [Fortul arabului].
Platou întărit în 1877- 1878 cu redute, la
sud-est de comuna Ostrov din judeţul Con
stanţa , care apăra cttatca Silistra.

- - : 243.
Arad.

Comună în judeţul Sibiu.

Oraş, reşedinţa judeţului Arad.
- - : 105.

- -- : 105.

Argeş.

- [fostul] judeţ : 36, 1 76 , 2 12, 2 17, 223.

Arieş.

B

Rîu în judeţele Alba şi Cluj.
- valea
: 105.

Babadag.

Oraş în judeţul Tulcea.

......,

Arion , George.
- colonel, [comandant al Brigăzii 4 cava
lerie] : 188.
Arion, Eraclie [n. 1838 -m. 1903}.
- colonel : 28.
- general de brigadă, inspector general al
artileriei : 28.
- general [de brigadă}, şef al Statului
major general {după „Anuarul armatti
române", inspector general al artilerieiJ :
76 .
- general [de brigadă, inspector general al
artileriei} : 77, 98, 104.

- - : 17 1 , 2 18.
Babadagh , vezi Babadag.
Bacău.

Oraş, reşedinţa judeţului Bacdu.

-

Ba1coiano, vezi Băicoianu.
Balatchano, vezi Bălăceanu .
Balotta, ? .
- elev l a cursul preparator d e l a „Ecole
nationale des mines" din Franţa : 242.
Balta.
Localitate în R.S.S. Ucrainiană din
U . R .S.S.

- [general de brigadă, inspector general al
artileriei} : 84.
- general [de brigadă}, inspector [gmeralj

- - : 205.
Banat .

al artileriei : 166, 183.
Armstrong, William George

Provincie istorică a României.
- - : 99.

[n. 1810-m.
1900}.
Inginer şi industriaş englez director al fir
mei „Elswick Ordnance Co. " .
- ......, ; 7, 4 6 , 57, 89.

„Arpad" .
- navă de pasageri austro-ungară : 238.
Asia.
- ......, ; 70, 233.
Asie, vezi Asia.
Assim paşa.
- ministru al afacerilor externe [Haridjie
nazirij al Turciei [între 1884 - 1885) : 1 7 1 .
Atena.
Oraş, capitala Greciei.

_......, ; 29.
Athanasiu, Theodor.

- [sublocotenent în Regimentul 1 1 doro
banţi} ; 209.

- : 6, 60, 86, 97, 157, 187.

- [fostul judeţ] ; 6 , 32, 160, 223.

Barbosi , vezi Barboşi.
Barboşi.

Azi inclus în municipiul Galaţi, comuna
Şendreni.

- staţia de Ia- : 87.
- satul- : 236.
Barotzi , vezi Barozzi.
Barozzi, Constantin [n . 1 833-m. 1 92 1 ) .
- colonel, şef al Marelui stat major : 3 .
- colonel : 28.
- general de brigadă, comandant al Diviziei [active dinJ Dogrobea : 28.
- ·general [de brigadă}, comandant al Di
viziei [active din] Dobrogea : 17 1 .
- general [de brigadd, comandant a l Divi
ziei active din Dobrogea] : 104.

Bartel, ? .
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- reprezentant al firmei „ Krupp" : 57.
Barutz, vezi Barozzi.
Basarabia.
- - : 70, 164.
Bavaria.

Berendei , vezi Berindei.
Berendey, vezi Berindei.
Bereşteano, vezi Bereşteanu.
Bereşteanu, Ioan, vezi Georgescu Bereşteanu,
Ioan.
Berindei, Anton {n. 1838 -m. 1899].

Regat în Imperiul German, azi land în R.F.
Germania.

_....., : 193 .
Bayern , vezi Bavaria.
Băicoi.

- {colonel, comandant al Regimentului 1
geniu], pentru ministru {de război] : 35,

37, 74, 761 78, 96, 106 , 122, 127, 132, 135,
137, 143, 147, 149, 15 1 , 152.
- colonel, [comandant al Regimentului
geniu] : 98.

Oraş în judeţul Prahova .
- -- : 72.

Băicoianu, Sergiu.
- colonel, {comandant al Regimentului 9
călăraşi] : 62.

- [colonel, director general în 11-Iinisterul
de război], pentru ministru : 160, 24 l .
- colonel, {director general î n Ministerul
de Război], pentru ministru : 240.
Bălăceanu, Ioan {n. 1828 - m . 1914].
Diplomat şi om politic român.
- [trimis extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al României la Roma între 3 1 oc
tombrie 1882 - 19 martie 1884]: 56.
Bălănescu, ? .

- elev la cursul preparator de la „Ecole
des ponts et chaussees" {din Paris] :
242.
Bălescu, Constantin.
- {sublocotenent în Corpul flotilei] : 209.
Bănescu, ? .
- elev Ia cursul preparator de la „Ecole
des ponts et chaussees" {din Paris] :
242.
Băneşti.

- [colonel, comandant al Regimentului 1
geniu], pentru ministru de război : 146.

Berlin.

A zi capitala R. D. Germane şi Berlinul
occidental.

- ....., : 56, 6 1 , 63, 64, 68, 83, 98, 104, 168,
17 1 , 185, 226, 252.
Bessarabie, vezi Basarabia.
Bilimek von Waissolm, Hugo, cava.Ier von .
colonel, şef al biroului de evidenţă din
Ministerul de Război al Austro-Ungariei : 8.
Billot, Albert.
- consilier de stat, director al afacerilor
politice, pentru preşedintele Consiiiul u i
d e Miniştri ş i ministru d e externe . [al
Franţei] : 173, 202.
Birmingham.
Oraş în comitalul Warwick din Anglia.
- ....., : 240, 242.

Bismarck- Schiinhausen,

Comund în judeţul Prahova.

_ ....., : 72.
Beldiman, Alexandru A. [n. 1855 -m. 1 924]

Diplomat şi om politic român.
- [prim-secretar al legaţiei României la
Berlin între iulie -august 1883 ; ataşat
pe lingă I.C. Brătianu pentru convorbirile
de la Gastein în septembrie 1883] : 73.

Belgia.
- ,....., ; 55, 56, 93, 148, 168, 196, 2 19,
230, 247, 255.
Belgien, vezi Belgia.
Belgique, vezi Belgia.
Bengescu, George [n. 1848 -m. 1 922].
- {prim-secretar al legaţiei României la
Paris între . 1 aprilie 1885 -30 august 1889]
:
.

242.
Bengescu, George.
- subintendent, director de serviciu la
Direcţia 2 administrativă {din A dminis
traţia centrală a Ministerului de Război] :

127.
Berchem, Max, conte von.
- consilier de legaţie, [prim-secretar
al ambasadei Germaniei] la Viena: 92.

Otto,

prinţ

von

[n. 1815 - m . 1898].
Ministru preşedinte al guvernului Prusiei
între 23 septembrie 1862 - 1 ianuarie 1873,
9 noiembrie 1873 - 18 martie 1890 ; cancelar
al Imperiului german intre 21 martie 1871
- 18 martie 1890.
- [cancelar al Imperiului german] : 63,

64, 68, 83.
- cancelar al Germaniei : 73.
Bistriţa.

Rîu şi sat în comuna Costeşti din judeţul
Vîlcea.

- rîul ,....., : 126.
- mînăstirea ,_, : 220.
Bîrlad

Oraş în judeţul Vaslui.

- ....., : 24, 32, 60, 86, 97, 157, 166.
Blaj .
Oraş în judeţul Alba.

- - = .105.
Blanche, M.
- căpitan, ataşat militar adjunct al Fran
ţei la Viena : 168.
Bod.

Comună în judeţul Braşov.
- - = 105.
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Boemia.

tru de război {între 1 august 1882 - 23 iunie
1884] : 1 , 2, 3, 4, 6 , 9, l l , 12, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 2 1 , 3 1 , 32, 33, 34, 39, 42, 43, H,
45, 5 1 , 52, 53, 54, 57, 95, 99, 100, 10 1 ,
102, 108, 1 12, 1 17, 1 18, 120, 12 1 , 124,
128, 134, 136, 139, HO, 145, 16 1 , 168.
- preşedinte al Consiliului de Minişt1i,
[ministru de război] : 22, 64.

Fostă provincie a Imperiului austro-ungar,
azi în R.S. Cehosloi·acia.

- ,.._, : 88, 92.
Bohemia, vezi Boemia.
Boleslaski, I\:arl von.
- consul general al Austro-l'ngariei la
Galaţi , delegat la Comisia europeană a
Dunării : 87.
Borănescu, Ioan.
- locotenent-colonel, şef de stat major
la Di•rizia 6 {infanterie] : 144.
Borussia, vezi Prusia.
Boteanu, Mihail.
- căpitan în Regimentul 1 geniu : 49.
- {căpitan în Regimentul 1 geniu] : 183.
Boteanu, Romulus.
- căpitan în Arsenalul armatei : 103.
Botez, Panait.
- maior, pentru comandantul Regimen
tului 13 dorobanţi : 58.
Botoşani.

- [preşedinte a l Consiliului de Miniştri,
ministru de război] : 25, 50, 68, 69, 73,
83, 98, I I I .

- preşedinte al Consiliului

ministru de interne : 155, 179, 207, 2 17,
223 .
- preşedinte a l Consiliului d e Miniştri
�i ministru de război : 168.

- [preşedinte al Consiliului de Miniştri şi
ministru de interne} : 177, 183, 185.

- preşedinte al Consiliului de Miniştri
şi ministru ad-interim de externe [între
28 octombrie - 16 decembrie 1885) : 242.
- preşedinte al Consiliului de Miniştri,

Oraş, reşedinţa judeţului Botoşani.

- - : 32, 86, 109, 1 13.
Botteanu, vezi Boteanu.
Botuşany, vezi Botoşani.
Boudisteano, vezi Budisteanu.
'
Bourges .

[ministru de interne şi ad-interim de exter
ne] : 249.

Brest.

Oraş în departamentul Cher din Franţa.

Oraş în departamentul Finistere din Franţa,
port la Oceanul Atlantic.

- ,.._, :

173.
Boyardviile.

-- : 168, 209.
Brialmont, Henri-Alexis [n. 182 1 -m. 1903).

Localitate din insula Oliron, în departa
mentul Charente-Jiaritime din Franţa.
- - : 1'19, 163.

General belgian ; a perfecţionat sistemul
de fortificaţii în a doua jumătate a secol1ilui.
al XIX-Zea.
- general [-locotenent] : 22, 47, 48, 56,

Brad.

Oraş în judeţul Hunedoara.

63, 93, 98, 148, 168, 20 1 , 2 19, 245, 247.
- general-locotenent : 55, 230, 255.
Briissel, vezi Bruxelles.
Bruxelles.

_ ,.._, : 105.
Bralla, vezi Brăila.
Bran.

Comună în jud(ţul Braşov.
_ ,.._, :

Braşov .

de Miniştri,

{ministru de interne între 23 iunie 1884 29 aprilie 1886] : 2 18.
- [preşedinte al Consiliului de Miniştri],

Oraş, capitala Belgiei.

105.

-- : 55, 98, 183, 2 19 , 230, 2.5.5.
Bucarest, vezi Bucureşti.
Bucerdea.

Oraş, reşedinţa judeţului Braşov.

- ,.._, : 105, 180, 193.
Brateş.

Sat în comuna !ghiu din judeţul A lba.

- - : 105.
Bucican, Petru.
- gardist în compania 4, batalionul 1 ,
Legiunea XIII din garda orăşenească 
laşi : 4 1.
Buckau.

Lac în judeţul Galaţi.
- - : 87, 236.

Bratiano, vezi Brătianu .
Bratianu, vezi Brătianu.
Bratich, vezi Brateş.
Bratisch, vezi Brateş.
Brăila.

Oraş, reşedinţa jude/ului Brdila.

- .- : 6, 25, 26, 30, 32, 69, 70, 86, 87, 157,
166, 174.
- [fostul judeţ] : 6 , 25.
Brătianu, Ion C. [n. 1821 - m . 1891].

Om politic romdn, şef al partidului liberal.
- [preşedinte al Consiliului de Miniştri
între 9 iunie 1881 - 12 martie 1888], minis-

Suburbie a oraşuluiMagdeburg din R .D. Ger
mană.

-- : 247.
Bucovăţ.

Comună suburbană a oraşului Craiova,

- - : 124.
Bucovina.
- strîmtorile dinspre
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.- :

10.5.

Buzeianu , I. S .
- com1s10nar autorizat a l României pe
lîngă. „Manufacture d'armes de guerre de
Châtellerault" : 229.
Bylandt-Rheydt, Arthur-Maximilian, con
te von [n. 1821 -m, 1891].

Bucureşti.

Oraş, capitala Republicii Socialiste România.

- ,...,.,, : 1, 2. 4 .5, 6, 7, 9, 1 1 , 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 1 , 22, 24, 26, 27,
28, 30, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 50, 5 1 , 52, 53, 55, 57, 60, 63, 66, 67,
68, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 8 1 , 82, 83,
86, 94, 96, 98, 104, 108, 109 , 1 1 1 , 1 1 2,
1 15, 1 17, 1 18, 120, 122, 124, 127, 128,
132, 133, 134, 135, 137, 139, 140 , 143 ,
145, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 157,
160, 16 1 , 162, 168, 1 7 1 , 174, 175, 1 78,
179, 180, 18 1 , 182, 183, 185, 187, 189,
190, 193, 194, 195, 197, 198, 20 1 , 204,
207, 2 1 1 , 2 16 , 2 1 7, 22 1 , 222, 225, 227,
230, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240,
24 1 , 242, 245, 246 , 247, 249, 250, 255, 256 .
Budapest, vezi Budapesta.
Budapesta.
.

General şi om politic austriac.

- feldmareşal, [ministru de război între
20 iunie 1876-martie 1888} : 188 .

c
Caffarel, Marie-Fran�ois-E rnest.
- colonel [din arma geniu}, ataşat militar
al Franţei la Constantinopol : 249.
- colonel din arma geniu, [ataşat mili
tar al Franţei la Constantinopol,' : 255.
Calafat.

Oraş, capitala R.P. Ungare .
-

,_, :

Budesti.
.

Oraş în judeţul Dolj.
- - : 25 , 18 1 .

98, 183.

Calea Mosilor.
,

Co mimă în judeţul Ilfoi·.
- - : 72 .

Stradă în Bucuresti.

- .- : 154.
Calea Plevnei.

Budisteanu, Alexandru.
__:_ colonel, şef de stat m3.jor la Corpul
2 armată : 72.
Budişteanu, Constantin [n. 1838 -m. 191 1].
- colonel, comandant al Diviziei 4 [in
fanterie] : 19.
- colonel [comandant al Diviziei 1 in
fanterie]: 28.
- general [de brigadă], comandant al Di
viziei [1J infanterie : 28.
Bukarest, vezi Bucureşti.
Bulgaria.
- - : 8, 69, 236, 243.
Bulgarie , vezi Bulgaria.
Bulgarien, vezi Bulgaria.
Buliga.
- cazarmă [în oraşul Piteşti} : 36.
„Bulletin de la reunion des ofiiciers" .
Publica/ie militară .
- - : b 7.

Stradă în Bucuresti.
.

- - : 154.
Calea Văcăreşti.

Stradă în Bucuresli.
.

- .-: 154.
Campenon, Jean-Baptiste-Marie-Edouard [n .

1819-m. 1891].
General şi om politic francez.
.
- general [de dfrizie, ministru de război
între 6 aprilie - 29 decembrie 1885] : 247.

Canariu, Atanasie.
- maior, [după „Anuarul armatei române",
pentru] comandantul Regimentului 4 doro
banţi : 36, 176.
Capeleanu, Grigore.
Om politic român.

- secretar al Senatulu i : 189.
Caracal.

Bunescu, Grigore.
- sublocotenent [în Regimentul 20 doro
banţi] : 35.
Burileanu, Ştefan.
- maior, comandant al Regimenţului 1 7
dorobanţi : 176.
Butoeşti.
Comună în judeţul Mehedinţi.

.-: 176.
Buzău.
-

Oraş, reşedinţa judeţului Buzău.
- - : 25, 60, 86.
- [fostul judeţ} : 6, 25, 32.

'

Oraş în judeţul Olt.
- .-: 27, 86.

Caraman, vezi Joseph de Caraman-Chimay,
principe.
Caransebeş.
Oraş în judeţul Caraş-Severin.

.- : 105 .
Carcaletzeanu, vezi Carcaleţeanu.
Carcaleţeanu, Alexandru.
- colonel, şef de stat major la Corpul
3 armată : 160.
Carinthia, vezi Carintia.
Carintia.
-

Fostă provincie în Imperiul austro-ungar,
azi statul federal Kiirnten din A ustria.
- -=

Buzeiano, vezi Buzeianu.

92.
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Carnfolia.

Fostă provincie a Imperiului austro-ungar,
azi Krajna 'în R.S. Slovenia din R.S.F.
Iugoslavia.
_ ,_, :

Carol.

92.

Comună în judeţul Ilfov.

- [fostă] stradă în Piteşti : 2 12.

,..., : 72.
Cămărăşescu, ? .
,
- candidat la „Ecole des ponts et chaus
secs" din Franţa: 242.
Căpităneanu, Constantin. [n. 1844-m. 1893].
- [locotenent-} colonel, [ajutor de şef de
secţie în Marele stat majorJ : 104.
Căpuşu Mic.
-

Carol I , de Hohenzollern - Sigmaringen [n .
- 1830 - m . 1 914].

- rege al României [între 14/26 martie
1881 -27 septembrie/2 octombrie 1914} :
I , 2, 4, 6, 9, 10, 1 1 , 12, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 2 1 , 23, 25, 3 1 , 32, 33, 34, 39, 43,
44, 45, 5 1 , 52, 53, 54, 55, 63, 83, 88, 95,
98, 1 0 1 , 102, 108, 1 12, 1 17, 1 18, 120, 12 1 ,
124, 128 , 133, 134, 139, 140, 153,
155, 165, 168, 172, 175, 179, 18 1 , 183,
184, 189, 206, 207, 2 1 1 , 2 17, 220, 223,
230, 233, 238, 239, 245, 249, 250.
Carol al III-iea de Bourbon [n. 171 6 - m .
1788].
Rege al Spaniei între 10 august 1759 - 13
decembrie 1 788.
- ordinul ,..., [creat la 19 septembrie 1 771] :

63.
Carol-Anton von Hohenzollern- Sigmaringen ,
prinţ [n. 181 1 -m. 1885].

Om politic german , ministru preşedinte al
guvanului Prusiei între 6 noiembrie 1858 17 martie 1862 ; tatăl regelui Carol I al
Români< i.

- ,..., : 64.
Carp, Ioan [n. 1812 - m . 1892] .
- colonel [ataşat militar al României la
Paris] : 77, 188, 200.
- colonel, ataşat militar al României la
Paris : 185.
Carp, Petre P. [n. 1837-m. 1918].
Om politic român.
- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al României la Viena între 2 de
cembrie 1882 - 12 mai 1885} : 69, 88, 92.

Carpates, vezi Carpaţi.
Carpaţi .

Lant muntos în estul Europei.

� : 63, 105.
Casian, Costachi.
- caporal în compania 4 , batalionul 1,
Legiunea XIII din garda orăşenească 
Iaşi : 4 1.
Caspischen Meer, vezi Marea Caspică.
Caucaz.
._

Lanţ muntos între Marea Neagră şi Marea
Caspică.

- ,..., : 90.
Călărasi.

- candidat la „Ecole nationale des mines"
din Franta : 242.
Călinescu, Grigorie.
- maior, [în Regimentul 2 călăraşi] : 176.
Călugăreni.

Sat în comuna Căpuşu Mare din judeţul
Cluj.

- ,..., ; 105.
Câmpineanu, Ioan I . [n. 184 1 -m. 1888].
Om politic român.

- ministru de externe [între 2 februarie
-28 octombrie 1885} : 1 77, 208, 209, 2 19,
22 1 , 224.
Cerkez, Grigore [n. 1 850-m. 1 927].
- inginer şef al oraşului Bucureşti : 154 .
Cernat, Alexandru [n. 1828 - m. 1 893] .
- general de divizie,
comandant al
Corpului 2 armată : 18, 28, 72, 168.
- general [de divizie, comandant al Cor
pului 2 armată] : 185.
- general de divizie , comandant al Cor
pului [2 armată] : 235.
Cernavodă .
Oraş în judeţul Constanţa .

- ,..., : 246.
Cerneanu, G.
- pentru şeful diviziei serviciului adminis
trativ din Ministerul de I nterne : 67.
Cernovodeano, vezi Cernovodeanu.
Cernovodeanu, Pavel.
- colonel, comandant al Brigăzii [ 1] ca
valerie : 28.
Cerutti, A . cavaler.
- [locotenent-J colonel, ataşatul militar
al Italiei la Viena: 249.
- locotenent-colonel , [ata�atul militar al
Italiei la Viena], delegatul guvernului ita
lian la experienţele cu cupolele blindate
din România : 255.
Châlons, Camp de.

Cîmp pentru manevre al armatli franceze
la 20 km nord de Châlons-sur-Marne, fn
comuna }\,fourmeion-le-Grand din departa
mentul Marne, Franţa.

- ,_, : 62 .
Challemel-Lacour, Paul-Armand [n . 1827-

m. 1896} .
- [ministru de externe al Franţei între
19 februarie 1883 - 20 noiembrie 1883} : 7 .
- ministru d e externe : 2 8 , 4 6 , 6 3 , 70,

OraŞ în judeţul Ialomiţa.

- ,_, : 60, 72, 86.
Călinescu, ? .

83, 87, 89.
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Charles , vezi Carol.
Châtellerault.

Cluj .

Oraş, reşedinţa jude/ului Cluj.
- -.. ; 105.

Oraş În departamentul Vienne din Franţa.

- ,._,: 229.
Chilia.
- braţ al Dunării : 243.
China.
- ,..., : 152, 253, 254.
Chine, vezi China.
Chişinău.

Coman, A.
- şef de birou la prefectura judeţului
Xeamţ : 65.
Comăneanu, Achil.
- locotenent-colonel, comandant al Bri
găzii 4 infanterie din Divizia 2 infanterie :
176.
Constantinescu, I .
- şef al presei [în Ministerul de Război],
pentru conformitate : 186.
Constantinescu, N. I .

Oraş, capitala R.S.S. ,'1oldovenească din
U . R .S.S.

- -.. ; 205.
Chitila.

Comună suburbană în municipiul Bucureşti.

Om politic român.

- : 183, 20 1 .
Chitilla, vezi Chitila.
Chiţu, Gheorghe [n. 1828 -m. 1897].

- secretar al Adunării Deputaţilor : 20.
Constantinopol.

-

Azi Istanbul, oraş în Turcia.
- - : 70, 89, 234, 249.

Om politic român.

- ministru de interne [între 1 august 1882
- 23 iunie 188':1.] : 25, 133, 153.

Constan tinopole, vezi Constantinopol.
Constanţa.

- [viceconsul al Franţei la Constanţa] :

- - : 70, 1 17, 169, 17 1 ,
234, 243, 244, 25 1 .
- portul -.. : 168, 243.
- [fostul] j udeţ : 243.
Corbu.

Chousserie , U.

Oraş, reşedin/a judeţului Constanţa.

234, 243, 244, 25 1 .
Christodorescu, Dimitrie.
- maior, şeful statului major [al Diviziei
2 infanterie] : 1 16.
Cica, Constantin.
- maior, director de serviciu [în Adminis
traţiacentralăa Ministeruluide Război]: 143.
Cimbrul, Alexandru.
- seful
diviziei comunale din Ministerul
'
de interne : 198.
Ciocazan, C. M.

A zi satele Corbu Nou şi Corbu Vechi în
comuna Măxineni din judeţul Brăila.
- [fostă] comună în [fostul] j udeţ Rîm

nicu Sărat : 177, 187.
Comand, ?.
- domnul -.. , supus francez : 87.
Cosman, ?.
- cetăţean român, gazda întrunirii ocazio
nate de centenarul răscoalei din Transil
vania conduse de Horea, Cloşca şi Crişan :
180, 193.
Costiesco, vezi Costiescu.
Costiescu, Anton.

Om politic român.

- secretar al Adunării Deputaţilor : 128,
133.
Cişmigiu.
Parc în Bucureşti , creat între anii 18':1.51848.

- grădina - : 222 .
Ciucă, I .
- pentru şeful diviziunii serviciului ad
ministrativ din Ministerul de Interne : 94.
Ciuhureanu, Nicolae.
- locotenent în Batalionul 3 vînători : 187.
Cîineni.
Comună în judeţul Vîlcea.

- - : 105.
Cimpeni.

Ofiţer şi inventator român .
- colonel, [comandant a l Regimentului i
artilerie] : 167, 206.
Costinescu , Emil [n. 18':/.4 -m. 1921].
Financiar şi om politic romdn.

- administrator delegat, reprezentant al
Societăţii de construcţiuni şi lucrări
publice" : 146, 147.
Costescu-Comăneanu, C.
„

Om politic român.

- secretar al Adunării Deputaţilor : 4, 6.
Cotroceni.

Oraş în judeţul Alba.
- -.. ; 105.

Cartier al Bucureştilor.

Cimpina.

Oraş în judeţul Prahova.
- -.. : 72, 104, 147.

Cimpineanu, vezi Câmpineanu.
Cimpulung.

- - : 72, 168.
- poligonul de la
: 247, 255.
Courcel, Alphonse, baron de [n. 1835-m
-..

.

1919].
Diplomat francez.
- [ambasador al Franţei la Berlin între
27 decembrie 1881 - 8 septembrie 1886) : 63.

Oraş în judeţul Argeş.
-

188, 190, 2 18,

- : 60, 72, 86.
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Coutouly, Gustave de [n. 1838- m. ?J.

Dacia Mare.

Covurlui.

- -- : 1 1 1 .
Dalmatia, vezi Dalmaţia.
Dalmaţia.

Diplomat francez.
- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al Franţei la Bucureşti între 21
octombrie 1885 - 1894} : 247, 249.

Denumireadatăţinuturilorcarpato-dunărene
locuite de români.

- [fostul judeţ] : 6.
- [fostul] j udeţ : 179.

Fostd provincie a Imperiului austro-ungar,
azi în R.S. Croaţia din R.S. F.Iugoslavia.
- --: 92, 147.

Cracovia.

Oraş în voievodatul Cracovia din R. P.Po
lonă.

Danemarca.
- ,_, : 255.
Danemarck, vezi Danemarca.
Dantzig.
A zi Gdansk, oras. în R.P. Polonă .
- ...... ; 70.
Danube, vezi Dunărea.
Dărăşti.

-- : 92.
Craiova.
·-

Oraş, reşedinţa judeţului Dolj.

- -- : 13, 19, 27, 32, 63, 86, 105, 109,
138, 14 1 , 168, 176, 237.
Craiova, vezi Craiova.
Crajova, vezi Craiova.
Crasan , Constantin.
- locotenent [în Regimentul 26 doro
banţi] : 35.
Crătunescu, Constantin.
- locotenent-colonel, directorul Arsena
lului armatei : 74, 103.
- locotenent-colonel, [comandant al Re
gimentului 6 artilerie] : 239.
Cricău.

A zi comuna Dărăşti Ilfov din judeţul Ilfov .

- ...... ; 72.
Dealul Mare .

Podgorie în judeţul Prahom.

- ...... ; 105.
Dealul Spirei, vezi Dealul Spirii.
Dealul Spirii.
Deal în Bucureşti.

- -- : 232.
Debreţin.

Comună în judeţul A lba.

Oraş în R. P. L"ngară.

- ,_, : 105.
Degrand, J ules-Alexandre-Theodore.

- ...... ; 105.
Crimee, vezi Crimeea.
Crimeea.

Diplomat francez.
- [viceconsul al Franţei la Constanţa între
10 martie 1882 - 6 noiembrie 1883] : 70 .

Peninsulă la Marea Neagră, regiune a
R.S.S. Ucrainiană din U.R.S.S.

- --: 70, 1 7 1 .
Cristodorescu, ? .
- candidat la „Ecole de ponts et chaus
sees" din Franţa : 242.
Croatia , vezi Croaţia .
Croaţia.

Deiţa.

A zi comuna Daia din judeţul Ilfov.
- -- : 72.

Fostă provincie a Imperiului austro-ungar,
azi R.S. Croaţia din R.S.F. Iugoslavia .
- -- : 92 .

Curtea de Argeş.

Oraş în judeţul A rgeş.
-

- : 1 76 .
Cuza, Alexandru Ioan, vezi Alexandru Ioan
I Cuza, principe .
Czernavoda, vezi Cernavodă.

Delta Dunării.
- -- : 168.
Demetrescu, C.
- sergent-adjutant, instructor militar al
şcolilor primare de băieţi din Bucureşti :
199, 203, 204 .
Demetrian, M . I .
Om politic român.

- secretar al Adunării Deputaţilor : -1 19,
124.
Deva.
Oraş, reşedinţa judeţului Hunedoara.
- ,_, : 105.

Diesbach de Belleroche, Charles-Theodore
Gonzalve, conte de.

D
Dabija, Nicolae [n. 1837-m. 1884.J.

General şi om politic român.
- general [de brigadă, ministru al agricul
turii, comerţului şi lucrărilor publice între
24. octombrie1880 - 1 august 1884.] : 25, 28, 57.
·

Diplomat francez.
- [secretar clasa a II-a la legaţia Franţei
de la Bucureşti} : 98.

Dietrich, ? .
- ...... ; 72, 176.
Dimitresco-Maican, vezi Dimitrescu-Maican.
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Dimitrescu-Maican, Nicolae.
- colonel, comandant al Corpului flcti
lei : 59.
- colonel , comandant al Arsenalului flo
tilei [după „Anuarul armatei române" co
mandant al Corpului flotilei} : 70.
Dimitrescu, Nicolae.
- colonel, comandant al Regimentului 27
dorobanţi : 159.
Dimitrescu, Teodor.
- elev la Şcoala navală de la LiYorno : 208.
Dîmboviţa.
- [fostul judeţ] : 72.
- rîul ,...., : 154.
Djemal paşa.
- general de artilerie în armata turcă :
255 .
Dobrogea.
Provincie istorică a României.

- - : 10, 13, 15, 17, 28, 39, 63, 70, 8 1 ,
83, 89, 104, 1 17, 145, 147, 168, 169, 17 1 ,
183, 190, 195, 2 14 , 2 15, 2 18 , 237, 243,
244.
Dobroudja, vezi Dobrogea.
Dobroudscha, vezi Dobrogea.
Dobrutscha, vezi Dobrogea.
Dochia.

Azi sat În comuna Girov din judeţul Neamţ.
- [fostă] comună în [fostul] j udeţ Neamţ :

65.
D6czi, Ludovic de.

Om politic austro-ungar.

- consilier al curţii şi ministerial : 92.
Dolj .
- [fostul] judeţ : 25, 94, 176, 18 1 , 198,
227 .
Dona, Nicolae .
- colonel , [subşef al ]1.farelui stat major] :
167.
Dorohoi.
Oraş în judeţul Botoşani.
- - : 86 .
- [fostul] judeţ : 207.

Două Cîrciumi.

Azi pe teritoriul comunei Pauleşti din j u
detul Prahova.

_· ,...., : 72 .
Drăgăneşti.

Azi comuna Drăgăneşti Vlaşca din judeţul
Teleorman.

- ,...., : 72.
Drăgulănescu, Atanasie.
- maior [la Regimentul 2 călăraşi] : 176.
Dumbrava.
Azi Dumbrava Sibiului ?.
- ,...., : 105.

Dumitrescu, Ion.
- locotenent în Regimentul 5 infanterie :
187.

Dumitriu, :\'icolae [după „Anuarul armatei
române" Ştefan ; confuzie cu Dimitrescu Ni
colae, farmacist de batalion în aceeaşi uni
tate] .

- administrator clasa a III-a la Regi
mentul 5 artilerie : 176.
Dunărea.
Fluviu.

- ,...., : 23, 28, 29. 55, 56, 64, 68, 69, 70,
73, 83, 168, 2 18, 236, 238, 25 1 .
Dunca, I ulius.
- colonel , comandant al Diviziei 8 [infan
terie] : 19.
- colonel, [comandant al Diviziei 8 infan
lfrie] : 28.

- general de brigadă, comandant al Di
viziei [8] infanterie : 28.
Dusescu , ? .
- candidat la „Ecole des ponts et chaus
sees" din Franţa : 242.

E
Ederea.

A zi comuna Iedera din judeţul Dîmboviţa.
_ ,...., : 72.

Egalităţei.

- [fostă} stradă în Piteşti : 212.
Elisabethgrad, vezi Elisavetgrad.
Elisavetgrad .

A zi Kirovograd, în R.S.S. Ucrainiană din
U.R .S.S.

- - : 205.
Elveţia.
- - : 42.
Elzevir.

Familie originară din Louvain (Belgia ) ;
membrii ei, stabiliţi la Leiden , Haga , Utrecht,
Amsterdam, au fost tipografi celebri În se
colele X VI - X VII.
- strada ,...., [în Paris] : 5.

Engletera, vezi Anglia.
Englitera, vezi Anglia.
Erbiceanu , ? .
- candidat l a „Ecole des ponts e t chaus
sees" din Franţa : 242.
Espagne, vezi Spania.
Essen.
Oraş fn landul Nordrhein-Westfalen din
R.F. Germania.
_ ,...., : 57.

Europa.
- ......., : 22. 23, 29, 56 , 64, 70, 247 ' 2.5.5.
Europe, vezi Europa.
Eustaţiu, Mihail.
- maior, [adjunct al şefului Direcţiei

personal şi operaţii militare din Administraţia
centrală a Ministerului de Război], pentru
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directorul Serviciului direcţiei personalului :

Filitis, Constantin.
- colonel, [comandant al Regimentului 10
călăraşi} : 188.
Filtsch , E.
- consulul Austro-Ungariei la Kiev : 205.
Fîntînele.

225, 231 .

Eustaţiu, Sebastian.

- [locotenent în Corpul flotilei] : 209.

Cătun al satului Tritenii de jos, comuna
Tritenii de Jos din judeţul Cluj.

F

- -.. : 105.
Flandra.

Falcoianu, vezi Fălcoianu.
Falcojano, vezi Fălcoianu.
Falcoyano, vezi Fălcoianu.
Făgăraş.

Provinciile West-Vlaanderen şi Oost- Vla
anderen din Belgia .

Oraş în judeţul Braşov.
_ . ' ......, :

105.
Fălcoianu, Alexandru.
- locotenent-colonel, comandant al Re
gimentului 7 artilerie : 142.
Fălcoianu, Mihail.
- maior la Regimentul 1 dorobanţi : 176.
Fălcoianu, Ştefan [n . 1835 - m . 1905].
- colonel, director general al căilor fe
rate : 28.
- general de brigadă, şef al Marelui stat
major : 34, 5 1 , 52, 85, 93, 1 10, 123, 168.
- general [de brigadă, şef al Marelui stat
major] : 98.
- general [de brigadă}, ministru de răz
boi [între 23 iunie 1884 - 13 ianuarie
1886] : 164, 165, 172, 175, 185, 186, 189,
2 1 1 , 2 16, 225, 23 1 , 233, 239, 250.
- [general de brigadă, ministru de război} :

177.
Fălcoiu.

Comună în judeţul Olt.
- -.. : 176.

- -.. : 55.
Flandre , vezi Flandra .
Florescu, ? .
- elev la cursul special de la „Ecole na
tionale des mines" din Franta : 242.
Focshani, vezi Focsani.
Focşani .
·

·

Oraş, reşedinţa judeţului Vrancea .

- -.. : 6, 32, 70, 86, 96, 157, 159, 187,
2 13, 2 1 8 .
Fonton , Nikolai de.

Diplomat rus.
- [consilier de stat, consilfrr la ambasada
Rusiei de la Viena] : 69.
Formac , Constantin [n. 1830 - m. 1897}.

- colonel, comandant al Brigăzii 3 ca?a
lerie : 28.
- colonel, [comandant al Brigăzii 3 ca<·a
lerieJ : 70.
Formak, vezi Formac.
Fotino, Androcle.
- medic inspector-general [de brigadă, şef
al circumscripţiei sanitare a corpurilor 1
şi 2 armată şi a Diviziei active din Do
brogea] : 2 14 .

Fălticeni .

Oraş în judeţul Suceava .

- -.. : 60, 86 .
Fărcăşanu, G.

Cm politic român.

- secretar al Adunării Deputaţilor : 95.
Feldmann , ? .
- general în armata rusă : 183 .
Ferry, J ules-Franţ:ois-Camille [n . 1832 - m .

France, vezi Franţa.
Francia, vezi Franţa.
Francisc Iosif I de Habsburg-Lorena [n. 1830

1893].
Om politic francez.

- preşedinte al Consiliului de Miniştri

[între 19 februarie 1883 - 30 martie 1885]
şi ministru de externe [intre 20 noiembrie
1883 - 30 martie 1885] : 98, 169.
- [preşedinte al Consiliului de Miniştri
şi ministru de externe] : 162 .

Filiasi .

O�aş în judeţul Dolj.

- - : 237 .
Filipeşti.

Azi Filipeştii de Pădure şi Filipeştii de
Tîrg în judeţul Prahova .

- -.. : 72 .

- m. 1916].
Împărat al Austriei între 2 decembrie 1848
- 8 iunie 1867, împărat şi rege al Austro
Ungarici între 8 iunie 1867 - 1 1 noiembrie
1916.

- - : 88, 92.
Franciscus Josephus, vezi Francisc Iosif.
Frangulea, Nicolae.
- medic [de batalion la Regimentul 1 in
fanterie} : 180.
Frangulla, ? .
- sublocotenent î n armata română : 182.
Franţa.
- ......, : 7 ' 22, 28, 46, 62, 63, 70, 83, 87,
89, 98, 107, 162, 163, 168, 169, 196, 209,
2 18, 22 1 , 230, 234, 236, 238, 242, 243 .
244, 245, 25 1 , 255.
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Frelinghuysen, Frederick Theodore [n. 1817 m. 1885].

- secretar de stat al Statelor Unite ale
Americii [între 12 decembrie 1881 - 4 mar
tie 1885} : 29 .

Frere-Orban, Hubert- Joseph-Walter [n . 1812

- li! . 1896].
Om politic belgian.
- [ministru de externe al Belgiei între
19 iunie 1878 - 16 iunie 1884} : 55.
Freycinet, Charles-Louis de Saulces de [n .
1 828 - m. 1923].
Inginer şi om politic francez.
- - : 162.
- ministru al afacerilor străine [între 6
aprilie - 29 decembrie 1885] : 2 18, 236,
238, 243, 2H, 247, 249, 25 1 .

Fuchs, ? .
- maior d e artilerie german , membru al
comisiei de experimentări a cupolelor blin
date din România : 255 .
„Fulger" .
- canonieră cu aburi românească : 70.
Funiilor.
- [fostă] stradă în Bucureşti : 227 .
Furduescu, I . A .
- prefect a l j udeţului Prahova : 19 1 .

G
Gaican, ? .
- elev l a cursul preparator d e la „Ecole
des ponts et chaussees" din Franţa : 242 .
Galatz, vezi Galaţi.
Galaţi.

Oraş, reşedinţa judeţului Galaţi.
- - : 6, 32, 46, 63, 70, 86, 87, 89, 93,
126, 146, 147, 150, 157, 168, 179, 187,
2 15, 2 18, 234, 236, 237, 2 3 8 .

Gaida .

Azi comuna Gaida de jos din judeţul A lba.
- - : 105.

Galicea Mare.

Gastein .

Staţiune balneară ( Badgastdn ) în statul
federal Salzburg din A ustria.
- - : 69, 73, 98.
Gattling, Richard Jordan [n. 1818 - m . 1903].
Inventator nord-american , a realizat în 1862
una din primele mitraliere semiautomate.
- - : 7.

Gavril , Emanoel.
- locotenent în compania 4, batalionul I ,
legiunea X I I I din garda orăşenească Iaşi : 4 1 .
Gărdescu, Ioan.
- [locotenent în Regimentul 1 geniu], elev
la „Ecole d'application de [l'artillerie et
du ginie a J Fontainebleau" , din Franţa :
242.

Gărdescu, ? .
- pentru inspectorul general a l gărzii ci
vice : 24, 26, 27, 60, 86.
Gealep, Sergiu.
- locotenent în Regimentul 1 artilerie :
103.

Geanolu, Scarlat .
- maior [în Regimentul 1 geniu], pentru
director de serviciu la Direcţia 4 arme
speciale, material şi construcţii : 82.
Georgescu-Bereşteanu, Ioan {n. 1848-m. 1896}.
- maior în [Regimentul 5J artilerie : 202.
Georgescu, George.
- locotenent [în compania de uvrieri de
la Pirotehnia armatei] : 240.

Georgescu, Petre.
- administrator clasa a I II-a în Regi
mentul 4 dorobanţi : 1 76.
Germania.

- - : 22, 23, 42, 55, 63, 64, 68, 69, 73,
83, 92, 196, 230, 247, 252, 255.

Gheorghiu, Grigore.
- căpitan, comandant al companiei 3 din
Regimentul 1 7 dorobanţ i : 138.
Gheorghiu, Zamfir.
- colonel, [şeful] statului major de geniu:
84.

Comună în judeţul Dolj.
- - : 176.

- colonel, şeful statului major de geniu :
174.

Galicia, vezi Galiţia.
Galiţia.

Ghica, Dimitrie [n. 1816 - m. 1897].
Om politic român.

Fostă provincie a Imperiului austro-ungar
azi în R.S.S. Ucrainiană din U. R.S.S.
- -: 92.

Galmkrantz, vezi Palmkrantz.
Galu.

Sat în comuna Poiana Teiului din jude
tul Neamt.
- : 1 i6 .

'_

Garebati , vezi Garibaldi.
Garibaldi, Giuseppe [n. 1804 - m. 1882].

- preşedinte al Senatului : 4, 6, 9, 1 1,
2 1 , 43, 95, 134, 140, 1 89, 250.
- [preşedinte al Senatului] : 57.

Ghica, Dimitrie Ioan.
Om politic român.

- secretar al Adunării Deputaţilor : 14.
Ghica, Emil I .

General şi om politic italian.
- -: 105 .

Diplomat român.
- [fost secrttar al legaţiei României la
Paris între 16 iunie 1879 - 25 septembrie
1881 ; agent diplomatic şi consul general al
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României la Sofia între 25 septembrie 1881 18 februarie 1885] : 162.

Ghidionescu, Eugeniu.
- sublocotenent în Batalionul i vînători :
187.
Ghidionescu, Grigore.
- locotenent-colonel, comandant al Re
gimentului 18 dorobanţ i : 176.
Ghiorghiu, vezi Gheorghiu.
Gigârtu, vezi Gigurtu.
Gigurtu, Petre.
- locotenent-colonel, comandant al Re
gimentului 9 călăraşi : 176.
Giosan, Grigore.
- locotenent-colonel, şef al statului ma
jor al Diviziei active din Dobrogea : 190.
Gioseanu, vezi Giosan.
Giuquel, Prosper.
- directorul misiunii chineze de instruc
ţie din Europa : 22 1 .
Giurgevo, vezi Giurgiu.
Giurgiu.

Gri·Jitza, vezi Griviţa .
„ Griviţa".
- canonieră [cu aburi] românească : 218,
238.
Gruson, Hermann [n. 1821 - m. 1895].

Industriaş german, proprittar al firmei
„H. Gruson - Eisengiesserei & Machinen
fabrik Buckau-Magdeburg", devenită în 1886
societate pe acţiuni şi încorporată de firma
„Krupp" în 1893.

- -: 247 .
Gudman de Rohde, Theodor.
- căpitan de stat major în armata daneză :
122.
Guillaume, vezi Wilhelm.
Gussi, Pavel.
- maior, şef de stat major la Divizia
8 [infantlrie] : 1 13.
Guşteriţa.
Azi înglobată în oraşul Sibiu .

- - : 105.

Oraş în judeţul Ilfov.

- -: 32, 72, 86, 97, 109.
Giurgiulesci, vezi Giurgiuleşti.
G iurgiuleşti.

H

Sat în R.S.S. Moldovenească din U. R.S.S.

- -: 236.
Gclentu.

Azi înglobat de satul Maglavit, comuna
Maglavit din judeţul Dolj.

- - : 176.
Golescu, Carol A.
- elev admis la „Ecole speciale militaire,
a Saint-Cyr" din Franţa : 242.
Gorceakov, Alexandr Mihailovici, prinţ [n.

1 798 - m . 1883].
Om politic rus, ministru de externe între
15 aprilie 1856 - 3 aprilie 1882.

- - : 168.
Gorj .

- [fo5tul] j udeţ : 176, 223.
Gortchakof, vezi Gorceakov.
Gradisteano, vezi Grădişteanu.
Gray.

Habsburg, vezi Lorena-Habsburg.
Hagiescu, Dimitrie.
- subintendent, [şef al intendenţti Divi
ziei 6 infanterie] : 107.
Hanswenzel, Johann.
- [consul al A ustro- Ungariei la Brăila
între 1 iulie 1877 - 30 ianuarie 1892] : JO .
Haret, Spiru C. [n. 1851 - m . 1912].
Matematician, sociolog şi om politic român.
- director în Ministerul Cultelor şi Instruc

ţiunii Publice : 222.
Haţeg.

Depresiune intramontană în judtţul Hu
nedoara.

- valea ,.._, : 105.
Hatzfeldt, Paul-Melchior-Hubert-Gustav, con
te von [n. 183 1 - m. 1901].
- ministru de externe al Germaniei [între
13 octombrie 1882 - 23 noiembrie 1885] :

Oraş în departamentul Haute-Saâne din
Fran ta.

- ,..,; : 62 .
Grădişteanu, ? .
- candidat la „ Ecole des ponts et chaus
sees" din Franţa : 242.
Grădişteanu, Nicolae.
- C JL>nel, [com:mdant al Regimentului 3
cdliraşi] : 28.
Greceanu, Nicclae.
- bcotenent-colonel , [comandant al Re
gimeiitului 4 călăraşi] : 19 1 .
Grigorescu , N.T.
- preşedinte al comitetului permanent al
j udeţului Argeş : 2 12.

64.
Heinrich al Vii -lea, principe de Reuss.

General şi diplomat german.
- [ambasador extraordinar şi plenipoten
ţiar al Germaniei la Viena} : 69, 92 .

Henry, ? .

Industriaş francez.

- antreprenor la „Manufacture d'armes
de guerre de Châtellerault" : 229.
Henry, Alexander [n. ? - m. în jurul anu

lui 1900].
Industriaş şi inventator scoţian ; ţeai•a puştii
realizată de el a fost adaptată la arma
Martini creindu-se astfel puşca Henry
Martini.

- - : 7.

413
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

dorobanţi şi] al

Brigăzii 1 infallterie:
176.
- colonel, [comandant al Regimentului 17
dorobanţi şi al] Brigăzii 2 [după „Anu
arul armatei române" 1 ] infanterie [din
Corpul 1 armată} : 192.
Iaşi.

Hermannstadt, vezi Sibiu.
Heropol, ? .
- maior, delegat al Ministerului de Răz
boi la examenul final al ciclului de instruc
ţie al Legiunii micilor dorobanţi din Bu
cureşti : 222.
Hirshova, vezi Hîrşova.
Hîrsova.

Oraş, reşedinţa judeţului Iaşi.

Oraş în judeţul Constanţa.

- - : 13, 32, 4 1 , 42, 63, 86, 109, 125 ,
167, 168, 183 , 188, 206, 2 15, 220, 236.
- [fostul] j udeţ : 42, 58, 126.
Iatropolu, Teodor.
- maior în Regimentul 19 dorobanţi : 176.
I ghiu.

- - : 243.
Hohenzollern, vezi Hohenzollern-Sigmaringen.
Hohenzollern-Sigmaringen.
Familie princiară germană.

- - : 63, 105, 168.
Holban, Nicolae.
- comandant al Regimentului [ 10] doro
banţi : 70.
Hollande, vezi Olanda.
Hongrie, vezi Austro-Ungaria.
Hooricks, Frederic.

Comună în judeţul Alba.

- - : 105.
Ignat, Nichita.
- locotenent-colonel, comandant al Re
gimentului 3 1 dorobanţi : 176.
Ilfov.
- [fostul judeţ] : 6, 72.
lliria.

Diplomat belgian .
- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al Belgiei la Bucureşti între 1883 20 noiembrie 1891] : 255.

Fostă provincie a Imperiului austro-ungar,
azi în R. S. Croaţia din R. S. F. Iugo
slavia.

Horbatsky, Alexandru .
- colonel, [comandant al artillrili Cor
pului 2 armată]: 188.
Horbatzky, vezi Horbatsky.
Horea, Vasile Ursu Nicula zis /n. în jurul
anului 1 730-m. 1785].

- ...-..,, : 92.
Illyria, vezi lliria.
Imperiul otoman, vezi Turcia.
Ionescu, Constantin.
- subofiţer : 166.
Ionescu, Nicolae [n . 1820
m. 1905].

Principalul conducător al răscoalei din
Transilvania din anul 1781.

- ,..., : 182, 193.
Horia, vezi Horea.
Hotchkiss, Benjamin Berkeley [n . 1826 m . 1885] .

Inventator şi industriaş american, construc
tor al primelor mitraliere perfecţionate.

- - : 7.
Hunedoara.

Oraş, în judeţul Hunedoara .

- - : 105.
H ungaria, vezi Austro-Ungaria,
Husi.
Oraş în judeţul Vaslui.

- - :60, 86.

-

Profesor de istorie la Universitatea din
Iaşi, om politic român.

- deputat : 20 1 .
!oneşti.

Comună în judeţul Gorj.

- - : 176.
Ipatesco, vezi I pătescu.
Ipătescu, Grigore [n. 1836 - m. 1895] .
- colonel, comandant al Diviziei 1 [infan
terie] : 19.
-colonel, [comandant al Diviziei 1 infan
terie] : 28.
- general [de brigadă), comandant al Di
viziei [ 1 infanterie] : 28, 1 13.
„Iris" .
- navă de pasageri austro-ungară : 234.
Isaccea.
Oraş în judeţul Tulua.

I

- : 25 1 .
Isakcha, vezi Isaccea.
Ismail.
-

lacomi, Constantin.
- sublocotenent în Batalionul 3 vînă
tori : 187.
Ialomiţa.
- [fostul judeţ] : 6, 72.
larea, Leonida.
- colonel, [comandant al Regimentului 1 7
dorobanţi şi a l Brigăzii 1 infanterie] : 62.
- colonel, [comandant al Regimentului 1 7

Oraş în R.S.S. Ucrainiană din U. R.S.S.
- - : 238, 243.

Ismall, vezi Ismail.
Isvoarele.

Sat în comuna Plopşoru din judeţul Gorj.

- - : 176.
Iswolsky, vezi lzvolski.
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Italia.
- - : 23, 35, 42, 66, 73, 129, 208 , 224 ,
247, 255.
- - de jos: 105.
Italie, vezi Italia.
lvanovici, Mihail.
- locotenent-colonel, comandant al Regi
mentului 2 dorobanţi : 176.
lzvolski, Alexandr Pavlovici [n. 1 856 - m .

1919] .
Diplomat ş i om politic rus.
- [prim] secretar al legaţiei Rusiei la

Bucureşt i : 183.

J
Jarca, vezi larea.
Jassy, vezi Iaşi.
Jomini, Henri baron de [n. 1779 - m. 1869].

General şi istoric militar elveţian , în servi
ciul Fran tei .si Rusiei.

- - : 55 '.
Joseph de Caraman-Chimay, principe [n. 1836
- m. 1892].
Om politic şi diplomat belgian .
- ministru d e externe [între 26 octom
brie 1884 - 29 martie 1892] : 255.

„ Journal militaire de J'etranger" .
Publicatie
0 militară.
- - : 123.
„ J ournal des sciences militaires".

brie 1817, 27 martie 1843 - 23 decembrie
1858 şi 15 iunie 1 903 - 1945.

- - : 69.
J{aukasus, vezi Caucaz.
Kiev.
Oraş, capitala
U.R .S.S.

R.S.S.

Ucrainiană

din

- -: 75, 188, 205.
Kiew, vezi Kiev.
Kilia, vezi Chilia.
K ischinew, vezi Chisinău
.
.
K iskapus, vezi Căpuşu Mic.
Kitilla, vezi Chitila.
K ivu, George.
- maior [în Regimentul 17 dorobanţi],
pentru comandantul regimentului : 138,
141.
Kosman , vezi Cosman.
Kozmann, vezi Cosman.
Kretzulesco, vezi Kretzulescu .
Kretzulescu, Nicolae A. [n. 1812 - m. 1900].
]kfedic şi om politic român.

- [trimis extraordinar şi] ministru ple
nipotenţiar al României la Petersburg : 23.
Kronstadt, vezi Brasov.
Krupp, Alfred [n. 1 B 12 - m . 1887].

Industriaş german , proprietar al uzinelor
de armament „Krupp" din Essen , landul
Nordrhein - Westfalen.

- - : 57, 70, 168.
Kursk .

Revistă militară franceză ; a apărut la
Paris.

- - : 123.
J uniquer, C .

A ntreprenor de lucrări publice din Bucu
resti.
__: - : 132 .

Oras în R .S.F. Rusă din U.R .S.S.
- ,.'.., ; 205 .

Ktistendje, vezi Constanţa.

L
„La Belgique militaire" .

Revistă militară belgiană.

- - : 55, 123.
Lachmann, Feodor.

K
Kalnoky de Kiiriispatak, Gustav Sigismund,
conte von [n. 1832 - m. 1898] .

General, om politic şi diplomat austro-ungar.
- [ministru al Casei imperiale şi de extrrne
între 28 noiembrie 1881 - 2 mai 1895) :
22, 56, 57, 64, 69, 73, 83, 92, 1 1 1 , 182.

- ministru al Casei imperiale şi de externe,
general maior cezaro-crăiesc , consilier intim :
30, 88, 90, 109.
- ministru al Casei imperiale şi de exter
ne, [general maior cezaro-crăiesc , consi
lier intim} : 2 15, 246.
I\:aragheorghevici.

Ofiţer şi publicist austro-ungar.
- [informator militar austro-ungar în Ro
mânia] : 109.

„La Galissonniere " .
- navă amiral din flota franceză : 152 .
Lahovari , Iacob [n. 1846 - m. 1 907] .
- colonel, ataşat militar al României la
Berlin : 185.
Lahovary, vezi Lahovari.
Lambrino, Ioan.
- [sublocotenent, în Corpul flotilei} : 209.
Lamy , ? .

Familie domnitoare a Serbiei, Regatului
Sîrbilor, Croaţilor şi Slovenilor, apoi l ugos
laviei între 5 febrnarie 1804 - 6 noiem-

l'vfaior, apoi colonel francez, şef al misiunii
militare trimise în România de împdratul
Napoleon al III-iea pentru a sprijini opera
lui Alexandru Ioan I Cuza de moderni
zare a armatei.

- misiunea - : 168.
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Lisa.

Lascăr, Vasile [n. 1854 - m. 1 906].
Om politic român.

- secretar al Adunării Deputaţilor : 1 12,
140.
„L'Avenir militaire".
Publicaţie militară.

- - : 123.
Lămoteşti.

A zi inclus în comuna Vasilaţi din judeţul
Ilfov.

- - : 72.
Lecca, Dimitrie [n. 1820 - m. 1888).

General şi om politic român.
- general [de brigadă în rezervă], preşe

d inte al Adunării Deputaţilor : 4, 6, 9 ,
1 1 , 1 2 , 14, 20, 2 1 , 4 3 , 95, 1 12, 1 19, 124,
128, 133, 134 , 140.
- general [de brigadă în rezervă, preşe
dinte al Adunării DeputaţilorJ : 25.
- [general de brigadă în rezervă}, pre ş e
dinte al Adunării Deputaţilor : 189, 207, 250.
Lecca, George [n. 183 1 - m. 1885) .

Om politic român.

- ministru de finanţe [între 25 ianuarie
1882 şi 13 septembrie 1885) : 1 1 2, 124,
128, 133, 153, 207.

- [ministru de finanţe} : 177.

L ' Empire ottoman , vezi Turcia.
Leonardescu, Constantin.
- gardist în compania 4, batalionul I ,
Legiunea X I I I d i n garda orăşenească Iaşi : 4 1 .
Leopold al II-iea de Saxa-Coburg [n. 1835 m . 1 909].
Rege al Belgiei între 10 decembrie 1865 17 decembrie 1 909.

- - : 55.
Leopold, vezi Leopold.
Lespes, Sebastien-Nicolas-J oachim.
- contraamiral, şef de stat major ge
neral şi şef de cabinet la Ministerul Mari
nei şi Coloniilor din Franţa [intre februa
rie - octombrie 1883 J : 9 1.
Letea Nouă.
Comună în judeţul Ilfov.

- - : 72 .
Lewal, J ules-Louis [n. 1823 - m. 1 908).

Genet;al şi om politic francez, organizator
al „Ecole supirieure de guerre" .
- general [de divizie, ministru de război
între 3 ianuarie - 30 martie 1885) : 202.

Lienemann , ? .

Ofiţer în armata daneză ; a inventat lopata
mică de infanterist.

- - : 72.
Lipan, Gheorghe.
- maior în Batalionul 3 vînători :
Lipova.
Oraş în judeţul A rad.

187.

A zi Vis, insulă în Marea A driatică ; face
parte din Arhipelagul dalmat, R.S. Croaţia
din R.S.F. Iugoslavia.

- - : 72 .
Liteano, vezi Vârnav-Liteanu.
Liteanu, vezi Vârnav-Liteanu.
Livezeanu, Constantin.
- adjutant clasa I, [ajutor al şefului Di
recţiei 2 administraţie din Administraţia
centrală a Ministerului de Război], pe n

tru director : 164.
Livorno.

Oraş în regiunea Toscana din Italia.
- - : 208.
Lloyd, Edward [n. în a doua jumătate a sec .
X VII - m. în prima jumătate a sec .
X VIII].
Negustor şi publicist londonez, iniţiatorul
asigurărilor maritime, editor din 1696 al
celebrelor „Lloyd' s News" şi „Lloyd' s Lists"
cuprinzînd situaţia navelor comerciale ple
cate în cursă ; numele său a fost preluat
pentru a den umi numeroase companii ma
ritime.

- - : 234.
Loara.

Fluviu în Franta.
'

- bazinul - : 247.
Lodomeria.

Numele latin al principatului Vladimirnlui,
azi în R.S.S. Ucrainiană din U . R .S.S.

- -: 92.
Loire, vezi Loara.
Londra.

Oraş, capitala A ngliei.

- - : 22, 46. 56, 69, 70, 152, 2 18 , 240.
Londres, vezi Londra.
Lorena.

Provincie istorică a Franţei ce se întinde
în actualele departamente Mrnse, Vosges,
Meurthe-et-Moselle, Moselle.

- - : 92.
Lorena - Habsburg.

Familie domnitoare (intre 13 septembrie
1 745 - 1 1 noiembrie 1 918) a Sfîntului
imperiu romano-german , apoi a celui aus
triac şi austro-ungar.

- -: 92.
Lotharingia, vezi Lorena.
Ludwig al II-iea von Wittelsbach [n. 1845 m . 1886].
Rege al Bavariei între 10 martie 1864 13 iunie 1886.

- - : 193 .
Lugoj .

Oraş în judeţul Timiş.

- - : 105.

- - : 105.
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l\fartini, Friedrich von [n . 1832 - m . 1897).

Luis, Gregorie.

Negustor tipograf bucureştean.

Ofiţer austriac din arma geniului, apoi
inginer mecanic la Frauenfcld în Elveţia ;
în 1 8 7 1 arma inventatd de el a cîştigat
concursul organizat de guvernul britanic
pentru adoptarea unei puşti de rdzboi.

- -: li.
Lunca Corbului.

Comund în judeţul Argeş.

- - : 176.
Lupescu, ? .
- elev l a „Ecole des ponts e t chaussees"
din Franţa : 242.

M

- - : 7, 46.
l\lavrogheni, Petre [n. 1819 - m . 1887).

Economist , diplomat şi om politic român.
- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al României la Viena tntre 1 2
mai 1885 - aprilie 1887J : 248 .

l\layr, Ernst baron von.

Magdeburg.

Oraş în districtul Magdeburg din R . D .
Germană.

- - : 247.
l\lagheru - Anastasescu, Ştefan.
- maior, comandant al Batalionului
vînători : 176.
Malmaison.
- cazarmă [în Bucur9ti) : 154.
l'llancini , Pasquale-Stanislao [n. 1817 - 111 .
1888).
Diplomat şi om politic italian .
.
- [ministru de externe între 28 mai 1881
18 iunie 1885] : 56.

- colonel, comandant al Regimentului[4]
dorobanţi [şi al Brigăzii 3 infanterie) :
50 , 1 14 .
l\lănciulescu, Sache.
- căpitan, comandant al companiei 2 din
Regimentul 17 dorobanţi : 14 1 .
l\lănescu, Apostol.
Om politic român.

- secretar al Senatului : 134, 140, 250.
l\lănescu, Constantin.
- locotenent [în Corpul flotilei} : 149,
163.
Mănescu, G. [după „Anuarul oficial al Ro

Manesco, vezi Mănescu.
M angalia.

Oraş în judeţul Constanţa .

- portul - : 243.
- -: 246.
Mano, vezi Manu.
l\lanu, George [n. 1833 - m. 191 1).

mâniei" Apostol).
Om politic român.

Grneral şi om politic român.
- general [de brigadă), comandant al Di
vii iei 7 [infanterie} : 19.

- general de brigadă, comandant al Di
viziei [7 infanterie) : 28.
Marea Caspică.
- - : 2 15
Marea Neagră.
- - : 70, 2 18.
Marghiloman , Alexandru [n. 1854 - m. 1 925]

Om politic român, preşedinte al partii.ului
conservator între anii 1912 si 1918.

- secretar al Adunării Dep'utaţilor : 207.
l\laria-Henrietta de Lorena-Habsburg.
Regind a Belgiei.

- -: 55.
Maria-Luiza de Hohenzollern-Sigmaringen,
contesă de Flandra.
- - : 55.
Maria Radna.
A zi localitatea Radna , componentă a
şului Lipova.

- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al A ustro- Ungariei la Bucureşti
între 15/27 aprilie 1882 - 1 1 ianuarie
1887) : 22, 47, 109, I I I , 182.
Măldărescu, George [n. 1838 - m. 1896).

c rn

- - : 105 .
Martinescu, Călin.
- sublocotenent în Batalionul 3 vînătc,ri :
187.

- secretar al Senatului : 95.
Mărdărescu, vezi Măldărescu.
Mărgineni.

A zi Mărginenii de jos, comuna Filipeştii
de Tîrg din judeţul Prahova.

- - : 72.
Măxineni.

Comună în judeţul Brdila.
- [fostă) comună în [fostul] j udeţ Rîm

nicul Sărat : 177.
Medgidia.

Oraş în judeţul Constanţa.

- - : 243, 25 1 .
Medjidieh, vezi Medgidia.
Mehedinţi.
- [fostul] j udeţ : 153, 176.
l\felik, Ioan M. [n . 1840 - m . ? ].

Profesor universitar şi om politic român.

- senator, profesor la facultatea de ştiinţe

{de la Universitatea din Iaşi] : 206.

l\ferişani.

Sat în comuna Dobroteşti din judeţul Te-·
leorman .

- - : 176.
Miclos, Peter.
- denunţător austro-ungar: 180, 193 .
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Miercurea.

Orasul Miercurea Ciuc din judeţul Har
ghita.

...._, : 105 .
Mihai, Radu [n. 1840 - m. 1894).
- general [de brigadă în rezervă], prefect
al poliţiei din Bucureşt i : 20 1 .
Mihăileanu, Toma.
- [guard de artilerie clasa a II-a], şef de
sectie la Arsenalul armatei : 7i.
Mihăil� scu, Gheorghe.
- administrator clasa a III-a, la Regi
mentul 1 artilerie : 176.
Mihăilescu , Mihail.
- elev la Şcoala navală de la Livomo :
208 .
Mihăilesti .
-

Com� nă în judeţul Ilfcv .

- ,...., : 72 .
Milano.

Montenegro, vezi Nicolae I Petrovici Niegoş.
Montgolfier ? .
- inginer şef d e poduri şi şosele, director
al uzinelor din St. Chamond : 2i9.
Moravia.

Fostă provincie a Imperiului attstro-ungar,
azi în R.S. Cehoslovacia.

- - : 92 .
Moschunea, Atanasie.

- [secretar general al 111inisterului de
Interne), pentru ministru : 67, 80, 94, 198 .

Moshi , vezi Calea Mosilor.
0
Mtihlbach , vezi Sebe s .
Mtiksche ? .
·

- [consulul Austro-Ungariei la laşi ?} : 2 15.

Milnchen.

Oraş în landul Bavaria din R.F. Germania.

,...., : 104.
Milnich, vezi Milnchen .
Muntenia.
-

Oraş în regiunea Lombardia din Italia .

- - : 35.
Miltiad, ? .

- [coproprietar a l fabricii de cărămizi
„A burel-Miltiad" ?] : 147.

„Mircea" .
- bric mixt de război românesc : 70, 2 18,
238.
Miticus, vezi Sturdza, Dimitrie A.
Mitilineu, Mihail [n. 1836 - m. 1903).

Diplomat român.
- [ministru plenipotenţiar la Bruxelles şi
însărcinat cu direcţiunea legaţifi de la
Paris] : 209, 2 19.

Mladinovici, ? .
- domnul ,...., : 227.
Mogoşoaia.

Provincie istorică a Româniâ.

- ,...., : 183.
Mureş.

Rîu în Transifrania.

- ,...., : 105.
Muscel.

- [fostul judeţ] : 72.

N
Nacu, Constantin [n . 1844 - m . 1 920).

Jurist şi om politic român .
- ministru de j ustiţie [între 2 februarie
- 16 decembrie 1885] : 207.
- ministru ad-interim la finanţe [între
13 septembrie - 16 decembrie 1885] : 223 .

Comună suburbană a oraşului Bucure;ti.

- - : 1 83.
Moldau, vezi Moldova.
Moldova.

Nancy.

Oraş în departamrntul Mose/le din Franţa.

Provincie istorică a României.

1891).
Feldmareşal prusac.

- şeful statului major al armatei germa
ne : 63.
Monastire .
Azi comuna Mănăstirea din judeţttl Ilfov.
- -· :

,...., : 242.
Nantes.
-

- - : 104, 183.
Moltke, Helmuth conte von [n. 1800 - m .

72.
„Moniteur officiel de Belgique" .
- : 55,
„Monitorul oastei" .
- ,...., : 37, 53, 178, 185, 197, 2 16 .
„Monitorul oficial"
_ ,...., : l l , 12, 2 1 , 43, 57, 1 12, 124, 128,
.
33, 134, 140, 189, 207, 250.

Oraş în departamentul Loire-Atlantique din
Franţa.

- - : 55, 2 18.
Neamţ.
- [fostul} j udeţ : 2 1 , 65, 126, 223.
Negrescu, Nicolae.

- [sublocotenent în Corpul flotilei] : 209 .
Negrutză, E .
- căpitan în Legiunea X I I I d i n garda
orăşenească-Iaşi : 4 1 .
Neniţescu, Ioan S. [n. 1854 - m. 1901).
Poet român.

- revizor şcolar [al Capitalei] : 222.
Nicolae I Petrovici Niegoş [n. 184 1 - m.
1 921) .

418
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Olteni .

Principe [între 13 august 1860 - 28 august
1910) şi rege al Muntenegrului [între 28
august 1910 - 15 decembrie 1918).

Stradă în Bucuresti.
.

- ,..., : 15i.
Oltenia.

- ,..., : 69.
Nicolau, Emancil.
- maior [în Regimentul artillrie] : 176.
Nicolescu, Dimitrie.
- farmacist şef [de corp de armată] la
serviciul spitalelor, [la Spitalul militar
central - Bucureşti] : 6 1 .
Noire, mer, vezi Marea Neagră .
Nordenfelt, Torsten Wilhelm [n. 18i2 - m .

Provincie istorică a României.

- ,..., : 63.
„Opanez" .
- şalupă cu aburi românească : 70.
Opran, I.
- director al Şcolii primare de băieţi nr. 1 1
din Bucuresti : 20i.
Orleanu, M. G." [n . 1859 - m. ?).
Om politic român.

1920).
Industriaş şi inventator suedez, proprietar
al firmei „Nordenfdt Guns and A mmuni
tions Co. Ltd." din Dartford, Londra şi
B ilbao .

- ,..., : 7, 168.
Nothomb, Alphonse baron de [n.
m . ?J .

- secretar al Senatului :2 1 , 43.
Oradea Mare.
Oraş, reşedinţa judeţului Bihor.

- ,..., : 105.
Orăştie.

1815 -

Oraş în judeţul Hunedoara.

- ,..., : 105.
Orlat.

Om politic belgian .

Comună în judeţul Sibiu.

- - : 55.
Nucet.

_ ,_, : 105.
Osman bei.
- căpitan de fregată în flota turcă : 255 .
l>sterreich-Ungarn , vezi Austro-l:ngaria.
Ostrov.

Sat în comuna Gorntl din judeţul Prahova.
- ,..., : 18i.

o

Comună în judeţul Constanţa.

- ,..., : 2i3.
Otopeni .

Occidentului.

Stradă în Bucuresti.
- ,..., : 135, 15i .

Comună suburbană a municipiului Bucu
re�ti.

.

O'Colloghan, ? .
- maior de artilerie din armata engleză :
255 .
Odesa.

- ,..., : 183.

Oraş în R.S.S. Ucrainiană din U.R.S.S.

p

- ,..., : 70, 75, 90, 188, 200, 205.
Odessa, vezi Odesa.
Odobesco, vezi Odobescu.
Odobescu, Alexandru [n. 1834
m . 1895).
-

Istoric, literat, diplomat şi om politic român.
- însărcinat cu afaceri al României la
Paris, [prim-secretar al legaţiei româneJ :

173, 202.
Oesterreich, vezi Austro-l:ngaria.
Ogrădeanu, ? .
- elev la „Şcoala forestieră din Nancy"
din Franţa : 2i2 .
Oituz.

Rîu în România .
- [fostul] judeţ : 176.

- rîul : 105.

Inventator suedez, colaborator al lui Torsten
Wilhelm Nordenfelt.

- - : 7.
Pangrati, Ermil A . [n. 1864

m . 1931).
Arhitect şi profesor universitar româ '! .

Trecătoare în Carpaţii Orientali întremun
ţii Nemirti şi Vrancei.

- ,.....,, : 105.
Olanda.
- .-,., : 2"17, 255.
Olt.

Paladi, Constantin.
- căpitan, comandant al escadronului 2
[din Regimentul 8 călăraşi} : 126.
Palmkrantz, ? .

-

- elev la cursul preparator de la „Ecole
des ponts et chaussees" din Franţa : 242.
Papadat, Dimitrie.
- [sublocotenent la Regimentul 1 artilerieJ,

elev la „Ecole d ' application de [l'artillerie
et du genie de) Fontainebleau" din Franţa :
2i2.
Papadopolu , Alexandru.
- colonel, comandant [al Regimentului 1
dorobanţi şi al Brigăzii 2) infanterie din
Divizia I [infanterie} : 176.
419
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Paris.

Perieţeanu, Constantin.

- -- : 5, 7, 46, 70, 7 1 , 87, 89, 9 1 , 149, 162,
163, 169, 173, 202, 206, 209, 2 18, 22 1 ,
226, 236, 238, 242, 243, 244, 249, 25 1 ,
253, 254 .
Pascal, ? .
- candidat la „Ecole des ponts et chaus
sees" din Franţa : 242.
Pascu, Şerban.
- colonel, şef de stat major la Corpul 4
armată : 239.
Pasetti-Friedenburg, M . , baron von.

Perlitza, vezi Perliţa.
Perliţa.

Oraş, capitala Franţei.

Om politic austro-ungar.

- şef de secţie la Ministerul Casei impe
riale şi de externe : 183.
Pastia, Mihail.
- colonel, [inspector al stabilimenttlor de
artilerie] : 167.
Pavlov [după „Anuarul armatei române"
Pavlo], Alexandru .
- căpitan , şef al serviciului de geniu la
Corpul 3 armată : 150.
Peabody, Henry O'.
Colonel american, inventator î n 1864 a l
armei care-i poartă numele.

- - : 168.
Peatra, vezi Piatra Neamţ .
Peles.

Fostă reşedinţă regald construită între anii
1875- 1883, azi muzeu în orasul Sinaia
'
din judeţul Prahova.

- castelul ......., : 223.
Pencovici, Eustaţiu [n. 1836 - m . ?].
- colonel, comandant al Diviziei 5 [in
fanterie] : 19.
- colonel, [comandant al Diviziei 5 infan
terie) : 28.
- general, comandant al Diviziei [5 infan
terie) : 28.
Penescu, ? .
- elev la cursul special de la „Ecole des
ponts et chaussees" din Franţa : 242 .
Peninsula Balcanică.
- ,..,,.., : 234.
Peninsule balcanique, vezi Peninsula Balca
nică.
Penthievre.

Comital apoi ducat ce se întindea în actua
lul departament Cotes-du-Nord din Franţa.
- rue de ,..., [stradă în Paris) : 7 1.
Percy, Pierre-Fran�ois baron de [n. 1 754 ' m. 1825).
.Chirurg francez ; cunoscut prin cercetdrile
sale de medicind militară.
·

- ......., : 72, 176.
:Perdicari, vezi Perticari.
J>erticari, Ioan.

- maior [în Regimentul 7 artilerie} : 176.

- [sublocotenent în Corpul flctilei} : 209.

Localitate în R.S.S. Ucrainiană din r.:. R .
s.s.

- .- : 205 .
Perticari, Dimitrie.

- [al doilea secretar al legaţiei României
de la Roma}, însărcinat cu afaceri : 224 .

Pesciana.

Azi comuna Pesceana din judeţul Vîlcea .

- - : 176.
Pesta, vezi Budapesta.
Petersbourg, vezi Petersburg.
Petersburg.

Azi Leningrad, oraş în R.S.F. Rusă din
U . R .S.S.

- -: 23, 90.
Petresco, vezi Petrescu.
Petrescu, C.
- pentru conformitate : 187.
Petrescu, Ioan.
- maior, comandant al Batalionului 4
vînători : 144.
Petrescu, Toma.
- sergent : 173.
Petrescu, Zaharia [n. 1841 - m . 1902) .
- medic de corp de armată, [şeful sec
ţiunii sanitare} din Administraţia centrală
a Ministerului de Război : 6 1 .
Petreşti.

Sat în comuna Corbeanca din judeţul Ilfov.
- -- : 72.
Peyron, Alexandre-Louis [n . 1823 - m. 1892].
Viceamiral şi om politic francez.
- viceamiral [ministru al marinei şi co
loniilor între 9 august 1883 şi 30 martie
1885] : 9 1 .
- amiral [viceamiral, ministru al marinei
şi coloniilor} : 163.
Pherekyde, Mihail [n. 1842 - m. 1 928) .
Om politic şi diplomat romdn.
- [trimis extraor(iinar şi} ministru ple
nipotenţiar al României la Paris [între
16 decembrie 1881 - 18 mai 1885) : 7 1 ,

163.

- [trimis extraordinar şi ministru plrni
potenţiar al României la Paris} : 162, 173.
- ministru de externe [între 16 decembrie
1885 - 12 martie 1888) : 252.

PMrekyde, vezi Pherekyde.
Pianul.

Comuna Pianu din judeţul A lta .

- - : 105.
Piatra, vezi Piatra Neamţ.
Piatra Neamţ.

Oraş în judeţul Neamţ.

- - : 60, 86, 126, 176.
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Piemont.

Fost regat în partea de nord-vest a Italiei
împromă cu insula Sardinia ; azi regiunile
Piemont si Sardinia.

- - : 56 .
Piemc nt, vezi Piemont.
Pietrari.

Poltava.

Oras în R.S.S. Ucrainiană din U.R.S.S .

- ,.:.., : 75.
Poltawa, vezi Poltava.
Polyzo, vezi Polizu.
Popelnia.
Localitate în
U . R .S.S.

Sat în comuna Bărbu!tţu din judeţul Dîm
boviţa .

R.S.S.

Ucrainiană din

- -- : 205.
Popescu, Amos.
- sublocotenent în rezervă în Batalionul
29 honvezi de infanterie [din armata austro
ungară} : 182.
Popescu , George .
- elev la şcoala navaiă de la Livomo : 208 .
Popescu Ioan, vezi Popeskul Johann.
Popescu, Mihail.
- locotenent-colonel, şeful [Direcţiei 4

- -- : 72 .
Pietraru, Ioan.
- locotenent [în Regimentul 7 dorobanţi} :
35.
Pilat, vezi Pillat .
Pi!lat , Constantin [n. 1838 - m. 1922).
- colonel, comandant al Diviziei 5 [in
fanterie) : 19.
- colonel, [comandant al Diviziei 5 infanttrie] : 28.
- general [de brigadă), comandant al Di
viziei [7 infanttrie] : 28.
- general [de brigadă, comandant al Di
viziei 7 infanterie] : 82.
Pipirig.

arme speciale, material şi construcţii din
Ministerul de Război} : 2 16 , 240, 24 I , 2.56.

Popescu, S .
- copist l a Ministerul d e Război : 197.
Popeskul, Johann.

Ofiţtr în armata austro-ungară.
- locotenent în .5. Infanterie - Regiment

Comună în judeţul Neamţ.

- -- : 126.
Pişca, Dimitrie.

„Ludwig l i , Ki:inig von Bayem" : 193.
- colonel [după „Anuarul armatei austro

Om politic român.

ungare" locotenent în 5. Infanttrie-Regi
ment} : 180.

- secretar al Senatului : 20.
Piteşti.

Azi oraşul Pleven în districtul Plcven din
R. P. Bulgaria.

Popof, vezi Popov.
Popov, ? .
- căpitan în armata română, în misiune
în Belgia : 93.
Poppescu, vezi Popescu.
Poroineanu, C.

Oraş, reşedinţa judeţului Prahova.

- secretar a l Adunării Deputaţilor : 9, l i ,
12, 2 1 , 43,
Portland, Isle of.

Oraş, reşedinţa judeţului Argeş.
- ,_, :

19, 27, 32, 36, 86, 97, 109,
1 16, 176, 2 12.
Plevna.

I ii ,

- -- : 168.
Plevna, vezi Calea Plevnei.
Ploieşti.

- -- : 32, 60, 72, 86, 109 , 19 1 .
Plojeschti, vezi Ploieşti.
Poenar, ? .
- elev l a cursul preparator de l a „Ecole
nationale des mines" din Franţa : 242.
Poenaru, Constantin [n. 1842 - m. 1 9 12].
- colonel, [şeful secţiei 1 din Marele stat
major} : 77.
Poenaru Pandele.
- administrator clasa a II-a, şef de sec
ţie la Atelierul central de confecţii al
armatei {din Bucureşti} : 178.
Poiana.
A zi comuna Poian din judeţul Covasna.

- - : 105.
Polizu, Grigore.
- colonel, [comandant al Regimentului 7
călăraşi] şi al Brigăzii 4 cavalerie : 28.
Polizu-Micşunescu, I .
- căpitan î n Batalionul 3 vînători : 187.

Om politic român .

Peninsulă în Anglia la Marea Mînecii,
în comitatul Dorset ; vestită prin carierel1
de piatră furnizoare de materie primă pen
tru renumitul ciment „ Portland" .

- -- : 147.
Porţile de Fier.
- --: 105.
Porumbaru-Mihăescu, Emanoil [n. 1845 m. 1 921).
Om politic român.

- secretar al Adunării Deputaţilor : 189 .
Potigraf.

A zi satul Potigrafu în comuna Gorgota din
judeţul Prahova .

- - : 72 .
Potsdam.

Oraş în districtul Potsdam din R.D. Ger
mană.

- - : 64.
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Prahova.

- [fostul] j udeţ : 6, 19 1 .
- [fostul judeţ] : 72.

Princig, von Herwalt, C., cavaler.

- [consul general al A ustro-Ungariei la
Odesa] : 90, 200.

Principatele Unite.

Denumirea Principatelor Unite Române,
Moldova şi Ţara Românească, adoptată în
urma Unirii de la 24 ianuarie 1859. Ofi
cial ea s-a folosit pînă în ianuarie 1862.

- : 24.
Proicea, Dimitrie.
- locotenent în Regimentul I călăraşi : 176 .
Pruncu , ? .
- candidat l a „Ecole des ponts e t chaus
sees" din Franţa : 2':12.
Prunisor.
-

Co'm ună în judeţul Mehedinţi.

- - : 176.
Prusia.

Sat în comuna Grădiştea din judeţul
lomiţa .

Ia

- - : 72 .
Rădileanu , I . N .
- membru al comitetului permanent Argeş :
2 12.
Rădilescu, vezi Rădileanu.
Rădulescu, I .
- [primarul oraşului Piteşti] : 1 16.
Rădulescu, Ion I .
Om politic român .

Fost regat în Imperiul german.

-: 55, 63, 92.
Prusse, vezi Prusia.
Prut.
-

Rîu în Moldova.

- - : 236.
Pruth, vezi Prut.
Puodven, Al.
- gardist în compania 4, batalionul I ,
Legiunea XIII din gardă orăşenească
Iaşi : 4 1 .
Putna.
- {!ostul judeţ] : 6, 2 13.
- [fostul] j udeţ : 153.
Puturoasa.

Fostul cătun Puturosul în satul Valea
Lungă, comuna Valea Lungă din judeţul
Dîmboviţa.

- - : 72 .

R

- secretar al Adunării Deputaţilo r : 134 .
Rădulescu, Paul.
- sublocotenent în Corpul flotilei : 152 .
- [sublocotenent în Corpul flotilei) : 209.
Răşinari.
Comună suburbană a orasului
Sibiu.
.
- -: 105.
Regatul Suediei şi Norvegiei.

Regat creat la 6 august 1815 în urma
Congresului de la Viena ; Norvegia îşi va
proclama independenţa la 13 august 1905.

- : 248.
Reghin.
-

Oraş în judeţul Mureş.

- - : 105.
Reni.

Oraş în R.S.S. Ucrainiană din C:.R .S.S.

- -: 87, 2 15, 25 1 .
Reni, vezi Reni.
Republique fran�aise, vezi Franţa.
„Reunion des officiers".
Publicaţie militară.

Racovitza, vezi Racoviţă.
Racoviţa.

Comună în judeţul Sibiu.

- : 105.
Racoviţă, Dimitrie.
- general de brigadă, comandant al Cor
pului 4 de armată : 18, 28.
- general [de brigadă}, comandant al
Corpului 4 de armată : 239.
Radovan .
-

Comună în judeţul Dolj.

- general de brigadă, comandant al Di
viziei [3 infanterie] : 28.
- general [de brigadă, comandant al Di
viziei 3 infantlrieJ : 188, 288.
Radu Vodă.
Stradă în Bucuresti.
.
- - : 15':1.
„ Rahova" .
- şalupă cu aburi românească : 70 .
Rasa.

- - : 176.
Radovic, vezi Radovici.
Radovici, Alexandru [n. 1832 - m. ?] .
- general [de brigadă], comandant al Di
viziei 3 [infanterie] : 19.

- - : 123.
Reuss, vezi Heinrich al VII-iea, principe de
Reuss.
„ Revue d'artillerie" .
- revistă [militară franceză] redactată de
Comitetul de artilerie din Paris : 206 .
„Revue militaire de l'etranger".

Revistă militară franceză ; a apărut la
Paris.

- - : 137, 168.
Ring, Maximilien-Napoleon, baron de.

- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al Franţei la Bucureşti între 27
februarie 1882 - 31 ianuarie 1885] : 7, 28,

62, 63, 83, 98.
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- căpitan î n arma geniului din armata ger
mană, membru al comitetului de geniu : 255 .
Roşianu, Constantin .
- locotenent-colonel, comandant al Regi
mentului l călărasi : 176.
Roşiu, G.
- profesor : 167.
Roumania, vezi România.
Roumanie, vezi România.
Rovinari.

Rîmnicu Sărat.

Oraş în judeţul Buzău .

- ,...., : 60, 86, 1 18.

- [fostul) j udeţ : 6, 25, 177, 187.

Rîmnicu Vîlcea.

·

Oraş, reşedinţa judeţului Vîlcea.
- ,...., : 60, 86.

Robesco, vezi Robescu .
Robescu, Alexandru.
- locotenent-colonel, director de serviciu,

Sat în comuna Bîlteni din judeţul Gorj.

[şeful Direcţiei 1 arme speciale, material
şi construcţii din Administraţia centrală
a .\finisterului de Război} : 3 1 , 35, 3 7 .
- [locotenent-colonel), director d e serviciu,
[şef ul Direcţiei 1 arme speciale, material
şi construcţii) : 42, 76, 93, 96, 132, 135,

- - : 176 .
Rudeanu, Constantin.
- maior în Regimentul 3 dorobanţ i : 176 .
Rudolf von Habsburg, arhiduce [n . 18 58m. 1889].

- prinţ moştenitor al Austro-C ngariei :
168, 185.
Ruja, Dimitrie.
- ofiţer în infanteria de linie austro-un
gară [locotenent-la 61. Ungarisches Infan

137, 146, 149, 152, 157.
Roco·1ich, N.

- [girant al agenţiei consulare austro
ungare) la Tulcea : 246.

Rodolphe, vezi Rudolf.
Roma .

terie-Regiment „Karl A lexander, Grossher
zog von Sachsen- Weimar-Eisenach"] : 99,

Oraş, capitala Italiei.

- ,...., : 56, 129, 208, 224.
Romaine, vezi Romană.
Roman.
Oraş în judeţul Neamţ.

- ,...., : 32, 60, 82, 86, 97 ' 109, 126, 183.
- [fostul judeţ] : 58, 82.
Romanaţi.
- [fostul] j udeţ : 176.
Romană.
Stradă în Bucureşti.

- ,....., : 154.
România.
- - : 2, i , 5, 6 , 7, 8, 9, 1 1 , 12, 15, 16, 17,
19, 20, 2 1 , 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 34 , 36, 39, 42, 43, 45, 48, 52 , 53, 55,
56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 73, 74, 75, 80, 83, 86, 88, 90, 9 1 , 92, 93,
94, 95, 98, 99, 10 I , 102, !Oi , 105 , 108 ,
109, 1 12 , 1 13, 1 17, 1 18, 120, 12 1 , 123 ,
124, 128, 133, 134, 139, HO, 150, 153,
154, 155, 158, 159, 163, 165, 168, 17 1 ,
175, 179, 180, 18 1 , 184, 188, 189, 190,
192, 198, 199, 200, 207, 209, 2 1 1 , 2 15,
2 17, 2 19, 22 1 , 223, 224, 227, 229, 230 ,
233, 234, 237, 238, 242, 243, 245, 2 47,
248, 249, 250, 252, 254.
„ România" .
- canonieră cu aburi românească : 70, 238.
„România liberă" .

Ziar liberal bucureştean care a apărut între
anii 1877- 188 9 .

- ,...., : 22.
„Românul" .
- navă comercială românească : 2 1 8 .
Rome, vezi Roma.
Rommel , ? .

10 l.
Rumania, vezi România.
Rumănien, vezi România.
Rusia.
- ,...., : 22, 23, 55, 56, 57, 69, 70, 75, 8 3 ,
90, 98, 109, 168, 184, 188 , 2 15, 2 18, 234 ,
247, 25 1 , 255.
- ,...., de sud : 200.
Russie, vezi Rusia.
Russisch-Ungheni, vezi Ungheni.
Russland, vezi Rusia.

s
Sakellarie, Otton, baron de.
- colonel, şef de stat major la Corpul l
armată : 123, 176.
Salisburg, vezi Salzburg.
Salles, Ferdinand de .
- locotenent-colonel, prim ataşat militar
al Franţei la Viena : 168.
Salzberg, M., baron von.

- [consilier la legaţia A ustro-Ungariei de
la Bucureşti] : 57.

Salzburg.

Oraş în statul federal Salzburg din Austria.
- - : 92.

Sanderson, Percy.

Diplomat englez.

- consulul general, însărcinat cu afaceri
al Angliei [la Bucureşti] : 2 18.
Sankt Petersburg, vezi Petersburg.
San Stefano.

Azi Yeşilkoy, cartier al Istanbulului spre
Marea de Marmara, în Turcia.

- - : 83.
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Sava, Ştefan.
- gardist în compania 4, batalionul I ,
Legiunea XIII din gardă orăşenească - Iaşi : 4 1 .
Săftica.
Sat în comuna Baloteşti din judeţul Ilfov,
- ...... ; 72.

Sălişte.

Comund în judeţul Sibiu.
- ...... ; 105.

Săruleanu, N . C.
- primar al oraşului Ploieşti : 19 1 .
Scheletti, Scarlat.
- colonel, [comandant al Regimentului 5
infanterie] : 236.

Scherer , ? .
- căpitan de artilerie în armata olandeză :
255.

Schneider, Adolf von.
- căpitan de stat major, ataşat militar al
Austro-Ungariei [la Bucureşti} : 1 1 1.
- căpitan [de stat major, ataşat militar
al A ustro-Ungariei la Bucureşti] : 245,
249.
- căpitan de stat major, [ ataşat militar
al A ustro- Ungariei la Bucureşti] : 255.

Siebenbiirgen, vezi Transilvania.
Sigmaringen .

Oraş în landul Baden-Wilrttemberg di"
R.F. Germania .
- ...... ; 32 , 33, 34.

Silesia, vezi Silezia.
Silezia.

Fostd regiune în regatul Prusiei din Im
periul german , azi în R.P.Polond şi
R. S. Cehoslovacia.
...... ; 92.

Silistra.

Oraş în districtul Silistradin R. P.Bulgaria.
- ...... ; 243 .

Silistra Nouă.

- [fostă} plasă, în [fostul] judeţ Con
stanţa : 243.
Silistra Nova, vezi Silistra Nouă.
Silistrie, vezi Silistra.
Simionescu, I .
- [copist la Ministerul de Interne, Divi
ziunea serviciului administrativ] : 80.

Sinaia.

Oraş în judeţul Prahova.
- ...... : 52, 53, 55, 62, 63, 72, 95, 10 l , 102.
155, 165, 233.

„ Schoimul", vezi Şoimul.
Schuyler, Eugene.

Sinaia, vezi Sinaia.
Sinope.

„ Sciences militaires" .

Siret.

Sebeş.

Sireth, vezi Siret.
Slaniceanu, vezi Slăniceanu.
Slatina.

- [ministru rezident şi consul general al
Statelor Unite ale A mericii la Bucureşti,
A tena şi Belgrad} : 29.

A zi oraşul Sinop, în provincia Sinop din
Turcia.
- ...... ; 70.
Rîu în Moldova.
_ ,....,, : 63, 87, 126, 236 .

Publicaţie militară.
- ...... ; 137.

Oraş în judeţul A lba .
- ...... ; 105.

Serbia.

A zi R. S. Serbia din R .S.F. Iugoslavia.
...... : 8, 255.

Serbien , vezi Serbia.
Sereth, vezi Siret.
Sesquieres, P.

- [membru al Serviciului tehnic al primd
riei Bucureşti ?] : 154.

Severin, vezi Turnu Severin .
Shu King Chen, vezi Şu Kin Cen.
Sibiu.
Oraş în judeţul Sibiu.
- ...... : 105, 182.

Oraş, reşedinţa judeţului Olt.
- ...... ; 86, 176.

Slavonia, vezi Slovenia .
Slăniceanu, George [n. 1835- m . 1885].
- general [de brigadd}, şef al Marelu i
stat major al armatei [române] : 3 .
- general de brigadă în disponibilitate:
34,

- general [de brigadd inspector general al
cavaleriei] : 184.
- general [de brigadd], inspector general
al cavaleriei : 194.

Slobozia.

Sicard, M.

- [antreprenor de lucrdri publice la Bucu
reşti] : 132, 135, 1 5 1 , 156.

Sicilia.

Insuld în Mediterana occidentald, fostd
provincie a Regatului celor doud Sicilii,
azi regiune autonomd în Italia.
- - : 105 .

Oraş, reşedinţa judeţului Ialomiţa.
- ...... : 243.

Slovenia.

Fostd provincie a Imperiului austro-ungar.
azi R. S. Slovenia din R. S. F. Iugos
lavia.
- ...... ; 92.

„ Smîrdan".
- şalupă cu aburi românească : 70.
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Snyders, ? .
- căpitan î n arma geniului din armata
olandeză : 255.
Socec, Ioan V . [n. 1830 -m. 1896).

Editor si librar român ; a activat la Bucu
reşti î,;tre 1848 şi 1896.

- - : 1 1 1.
Sofia.

Oraş, capitala R. P. Bulgaria.
- ,....., : 63.

Solacoglu, ?
- ele·r la cursul preparator de la „Ecole
nationale des mines" din Franţa : 242 .
Solomonescu, Dumitru .
- locotenent în Regimentul 10 dorobanţ i :
187.
Somes.
Riu în Transilvania.
- val� : 105.

Sophia, vezi Sofia.
Sorrento.

Oraş în regiunea Campania din Italia.

- ,....., : 56.
Soulina, vezi Sulina.
Spania .
- ,....., : 63.
Spezia , La.

Oraş în regiunea Liguria din Italia.

- ,....., : 149.
Spiridon.
- sfîntul ,....., : 134.
Staicovici, Mihail.
- căpitan [la Comenduirea pieţei Bucu
reşti], pentru comandant : 232.
Statele Unite ale Americii.
- .-.. : 29.
Stavridi, Al. C.
- membru în consiliul j udeţean Prahova :
19 1 .
Stătescu , ? .
- elev la „Ecole forestiere de Nancy" din
Franţa : 242.
Stătescu, Eugeniu [n. 1838 -m. 1906).
Om politic român.

- ministru de j ustiţie [între 1 august 1882
- 30 septembrie 1883) : 4 , 6, 9 , 1 1, 12 ,
20, 2 1 , 4 3 .
- [ministru de justiţie] : 2 5 .
- ministru de j ustiţie [între 1 6 decembrie
1885 - 1 martie 1888] : 250.
St. Chamond.
Oraş în departamentul Loire din Franţa.

- - : 247, 249.

,, Stephan cel Mare", vezi „Ştefan cel Mare".
Stephanie, vezi Ştefania .
St. Etienne.
Oraş în departamentul Loire din Franţa.
- - : 229 .

Steyr.

Oraş în statul federal Oberăsterreich din
A ustria .

- - : 103 .
Stiria.

Fostă provincie a Imperiului austro-ungar,
azi statul federal Steiermark din A ustria.

- ,....., : 92.
Stoenescu, ? .
- elev l a „Ecole forestiere de Nancy" ,
din Franţa : 242.
Stolojan, Anastase [n. 1836 -m. 1901).
Om politic român .
- deputat : 201 .

Stourdza, vezi Sturdza.
Strehaia.

Oraş în judeţul Mehedinţi.
- ,....., : 176 .

Stroltz, Alexandre-Nicolas-Fernand baron de .
- viceconsul al Franţei la Constanţa : 169.
Sturdza.

Familie boierească din Moldova ; a dat
acestui principat doi domnitori Ion iţă
Sandu ( 1822 - 1828 ) şi Mihail ( 1834 - 1849 ) .
- doamna,....., [soţia lui Dimitrie A . Sturdza] : 7 3 .
Sturdza, Dimitrie A . [n. 1833 - m . 1914) .
Istoric şi om politic româ n .

- vicepreşedinte a l Senatului:

12, 20 .

- [ministru de externe între 1 august 1882
-2 februarie 1885) : 25, 55, 69, 7 3 , 83,

92, 1 1 1 , 177, 183.
- ministru de externe : 64, 66, 68, 88,
162 .
Styria, vezi Stiria.
Suleiman bei.

- [trimis extraordinar şi ministru pleni
poten/iar al Imperiului otoman la Bucureşti
între 15 decembrie 1878- 1885J : 1 7 1 .

Sulina.

Oraş în judeţul Tulcea.
- ,....., : 188, 2 18.

- portul ,....., : 243.
Sydenham, Clarke.
- căpitan în arma geniului din armata.
engleză : 255 .
Sza.tmary Kiraly, Alexander Metz von .
- viceconsul a l Austro-Ungariei la Galaţi :
87.
Szeghedin.
Oraş în R.P. Ungarii.

- ,....., : 105.
Szogyeny Marich, Lâ.szl6, conte de [n 1841 -

m . 1916).
Om de stat şi diplomat austro-ungar.
- [şef de secţie la Ministerul Casei im
periale şi de Externe] : 92.

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

- -: 71.
Taurus"
- avizo austro-ungar : 89.
Tănăsescu, ? .
- elev l a „Ecole forestiere d e Nancy" din
Franţa : 242.
Tătărescu, Nicolae.
- maior, şef de stat major la Divizia 1
[infanttrie] : 138, 14 1 , 192.
Teatrului .

ş

„

Şeicaru, Aureliu.

- [sublocotenent, elev la Scoala
de riPlicatii
'
de artilerie şi geniu din Bucureştij : 2 42.

Şelimbăr.

Comună în judeţul Sibiu.

- - : 105.
Şerbănescu, Theodor.
- locotenent-colonel, şeful [Direcţiei 1

personal şi operaţii militare din A dminis
traţia centrală a Ministerului de RăzboiJ : 99

Fostă stradă în Piteşti.

- desfiinţarea străzii - : 2 12 .
Tecuci.

Şerbăneşti.

A zi inclus în oraşul Pucioasa din judeţul
Dîmboviţa.

Oraş în judeţul Galaţi.

- - : 72.
Şiard.

- - : 86, 179, 187.
Teiuş.

A zi satul Şard în comuna Ighiu din judeţul
A lba .

Comună în judeţul A lba.

- - : 105 .
„Telegraful" .

- - : 105.
Şişman, Ştefan.
- colonel , [comandant al Regimentului 4
dorobanţi] şi al Brigăzii 3 [infanterie] din
Divizia 2 [infanterie] : 176.
Şoicaru, ? .
- domnul ,_, : 222.
„Şoimul" .
- torpilor românesc : 70.
„Ştefan cel Mare".
- iaht românesc : 70, 168, 2 18, 238.
Ştefania-Clotilda-Luiza, ducesă de Saxa, prin
ţesă de Saxa-Coburg-Gotha, arhiducesă
de Austria.

Ziar bucureştean , a apărut intre anii 1871 1892.

- - : 22.
„Telegraph ul" , vezi „Telegraful" .
Teleorman.
- [fostul judeţ] : 72 .
Tell, Alexandru [n. 1846 -m. ?.].
- colonel [după „Anuarul armatei ro
mâne" locotenent-colonel, comandant al Re
gimentului 1 artilerieJ : 7 1 .
- locotenent-colonel, [comandant al Regi
mentului 1 artilerie] din Divizia I [infan
terie] : 176.

Fiica regelui Belgiei Leopold al ll-lea şi
soţia prinţului moştenitor Rudolf de Hab
sburg.

- - : 55.
Ştefănescu, A .
- inginer : 167.
Şu Kin Cen .
- trimis extraordinar şi ministru plenipo
tenţiar al Chinei la Paris : 253.
- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al Chinei la Paris] : 254.

Temeş, vezi Timiş.
Temistocle [n. cca. 525 î.e.n. -m. cca. "1.60
î.e.n.].
Om politic şi general atenian.

- -: 55.
TMmistocle, vezi Temistocle.
Theodorovici, Alexandru.
- adjunct clasa a II-a [la intendenţa Cor
pului 4 armată} : 107.
Tiflis.
A zi Tibilisi, capitala R.S.S. Gruzină din
U.R.S.S.

T
Tamara, George.
- controlor general [în A dministraţia cen
trală a Ministerului de Război] : 107.
Tanovici , Constantin.
- locotenent în Batalionul 3 vînători:
1 87 .
Tarbes.
Oraş în departamentul Hautes-Pyrenees din
Franţa.

- - : 188, 200.
Tigveni.

Comună în judeţul A rgeş.

- ,_, : 176.
Timiş.

A zi localităţile Timişul de Sus şi Timişul de
Jos din judeţul Prahova.
,..._, : 68.

Timişoara.

-

Oraş, reşedinţa judeţului Timiş.

- - ; 105.
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- -= 70, 1 17, 188, 190, 2 18, 243, 246,
25 1 .
Tultscha, vezi Tulcea.
Tunari.

Tirol.

Fostă regiune în Imperiul austro-ungar, azi
stat federal în A ustria.

- - : 92.
Tîmpeanu , G.N.
- secretar al comitetului permanent Ar
geş : 2 12 .
Tîmpeanu, Nicolae .
- [administrator clasa I], şeful secţiei I
[contabilitate] din Regimentul 4 dorobanţi :
1 14 .
Tîrgovişte .

Comună în judeţul Ilfov.

- ....... : 183.
Turcia.
- ....... : 23, 70, 168, 1 7 1 , 234, 255 .
Turda.
Oraş în judeţul Cluj.
- - : 105.

Turin, vezi Torino.
Turn Severin, vezi Turnu Severin.
Turnu[?]
- - : 195.
Turnu Măgurele.

Oraş, reşedinţa judeţului Dîmboviţa .
- - : 6, 19, 60, 72, 86, 109.

Tîrgu Jiu .

Oraş, reşedinţa judeţului Gorj.

: 60, 86, 1 18 .
Tîrgu Mureş.

Oraş în judeţul Teleorman .
- - : 60, 72, 86, 134.

_ _,

Oraş, reşedinţa judeţului Mureş.
- - : 105 .
Thonissen, Georges-Franc;:ois [n . 1817-m.
1891].
Jurist şi om politic belgian.

- j urisconsult, profesor la l:niversitatea
din Bruxelles , deputat : 55.
Tobiesen, ? .
- locotenent-colonel, director al Şcolii mi
litare din Danemarca [director adjunct al
A cademiei militare? J : 255.
Tomescu, Vasile.
- maior [la Regimentul 5 artilerie] din
Divizia 2 [infanttrie} : 176.
Tonissen, vezi Thonissen.
Torino.

Turnu Severin.

A zi Drobeta Turnu Severin , oraş, reşedinţa
judeţului Mehedinţi.

- - : 32, 60, 86, 97, 109, 138, 14 1 , 176 .
Turquie, vezi Turcia.
Tutova.
- [fostul judeţ] : 6, 24.
Tziglina, vezi Ţiglina.
Tzony, Miltiade ]n . 1844 - m . 1898].
Profesor şi om politic român .
- [profesor de matematici la Facuitatea
de ştiinţe a Universităţii din Iaşi], inginer :

167.

Ţ

Oraş în regiunea Piemonte din Italia .
-

- : 129.
Tornielli-Brusati di Vergano, Giuseppe conte
di [n. 1836 -m. 1908].
Diplomat italian.
- {trimis extraordinar ,< i ministru plenipo
tenţiar al Italiei la Bucureşti între 9 decem
brie 1879 - 7 ianuarie 1888] : 66.

Ţările de Jos.

Denumirea dată Regatului Olandei.

- - : 2 19.
Ţiglina.

Cartier al Galaţi/or.

- platoul de la - : 70 , 236 , 238 .

Toulon.

Oraş în departamentul Var din Franţa.

- - : 149, 163.
Toultcha, vezi Tulcea.
Transilvania.

l:lmeni.

Comună în judeţul Ilfov.
- - : 72 .

Provincie istorică a României.
- -: 92, 105, 180.

Trascău .

A zi comuna Rimetea din judeţul A lba .
- - : 105.

T rebizonda.

Azi oraşul Trabzon în provincia Trabzon
din Turcia.

-- : 70.
Trebizonde , vezi Trebizonda.
T sigline, vezi Ţiglina.
Tulcea.

Oraş, reşedinţa judeţului Tulcea .

u

l:ngarn, vezi Austro-Ungaria.
Vngheni.

Sat în comuna Bosia din judeţul Iaşi.

- ...... : 188, 20.5, 2 1.5.
l:ngheni.

A zi localitatea Unghenî în R. S.S. Mo l
dovenească din U.R.S.S .

- - : 205.
„Lnion" .
- hotel [în Bucureşti] : 182.
l:nited States, vezi Statele Unite ale Americii.
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Vasile [după „Anuarul armatei
române" Urian Vasile].

Uricanu,

- căpitan în Regimentul 24 dorobanţi :
187.
lJ rechia, ? .
- candidat la „Ecole des ponts et chaus
sees din Franţa : 242.
l:rlatianu, vezi Urlăţeanu.
l:rlăţeanu, Nicolae.
- locotenent, inginer [în Corpul flotilei] :
9 1.

- director general al „ Societăţii de con
strucţii şi lucrll.ri publice" : 146, 147.
Vll.sescu , George.
- locotenent [în Regimentul 2 artilerie] : 62
Vâlvoreanu, Constantin.
- [locotenent tn Regimentul 1 artilerie],

elev la „Ecole d'application de [l'artillerie
et du genie a] Fontainebleau" din Franţa :
242.
Vegesack, Alfred, baron de.
- cll.pitan în Regimentul 3 de artilerie
din armata suedezll. : 248, 256 .
Veneţia.
Oraş în regiunea Veneto din Italia.

V

-: 224 .
Venezia, vezi Veneţia.
Victor Emmanuel al Ii-lea [n .
-

Vacareşti, vezi Calea Văcăreşti.
Valachie, Petite, vezi Oltenia.
Valea Lungă.

1820 -m.
1878].
Rege al Piemontului între 23 martie 1849 5 mai 1860 ; rege al Italiei între 5 mai 1860
-9 ianuarie 1878 ; a înfăptuit împreună
ca Cavour şi Garibaldi unitatea de stat a
Italiei.

Comună în judeţul Dîmboviţa.

- - : 72 .
Varnav-Liteanu, George [n. 1840 - m . 1 905]

- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al României la Berlin între 1 9
mai 1880 -21 octombrie 1888] : 64, 68,

252.
Vasesco, vezi Văsescu.
Vasiescu, Christache.
- guard de artilerie clasa a III-a în Ar
senalul armatei : 103.
Vasiliu, Ion.
- căpitan în Regimentul 27 dorobanţi:
187.
Vasiliu-Năsturel, Petre [n. 1854 -m. 1920).
General şi istoric militar român .
- căpitan [în Regimentul 2 artilerie], de

legat din partea primăriei la examenul
final al ciclului de instrucţie a Legiunii
micilor dorobanţi din Bucureşti: 222.
Vaslui.
Oraş, reşedinţa judeţului Vaslui.
- - : 86.

Oraş, capitala A ustriei.

- - : 8, 30, 38, 47, 49, 56, 57, 6 1 , 63,
64, 69, 75, 8 1 , 87, 88, 90, 92, 93, 98, 104,
145, 168, 188, 193, 194, 195, 200, 20 1 ,
2 15, 2:>7, 239, 245, 246, 248, 249, 255.
Vienna, vezi Viena.
Vienne, vezi Viena.
Viisoreanu, Dimitrie.
·_ [căpitan în Regimentul 18 dorobanţi] : 36.
Vinerea.

Localitate componentă a oraşului Cugir
din judeţul A lba.

- -: 105.
Vitzu , Alexandru [n. 1852 - m . 1902].

Văcăresco, vezi Văcărescu.
Văcarescu, Teodor, C. [n. 1842 -m. 1914].

General şi diplomat român.
- [ministru rezident al României la Bru
xelles între 18 decembrie 1882 - 28 ianuarie
1885] : 55.
- [trimis extraordinar şi ministru pleni
potenţiar al României la Roma între 28
ianuarie 1885 - 3 1 august 1886] : 208.

Văleni.

A zi comuna Văleni Dîmboviţa din jude/ul
Dîmbovi/a.

- - : 72.
Vărnav, Scarlat C.

Inginer, director al „Societăţii de construcţii
şi lucrări publice" .

- reprezentant al „ Societăţii de
strucţii şi lucrări publice" : 132.

- - : 105.
Vidulescu, Theodor.
- căpitan [în Batalionul 2 vînători] : 35,
Viena.

con

AIedic şi profesor de fiziologie la Facultatea
de ştiin/e a Universităţii din Bucureşti.
- inspector general [la Ministerul Cultelor şi al Instruc/iunii Publice] : 222.
Vitzu, G. N. [după „Anuarul armatâ ro
mâne", Ioan].

- căpitan , comandant al escadronului; 4
călăraşi [din Regimentul 7 călăraşi] : 130.
Vîlcea.
- [fostul] j udeţ : 67, 176.
Vîrciorova.

Comună suburbană a oraşului Drobeta
Turnu Severin din judeţul Mehetin/i.

- - : 105, 1 4 1 .
Vladesco, vezi Vlll.descu.
Vlaşca.

- [fostul jude!] : 71. .
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Vlădescu, ? .
- candidat l a „Ecole nationale des mines
din Franţa" : 242.
Vlădescu, Constantin.
- căpitan în Batalionul 3 vînători : 187.
Vlădescu, Matei [n. 1835-m. 1901).
- colonel, comandant al Diviziei 2 [in
fanterie] : 19.
- colonel, [comandant al Diviziei 2 infanterie] : 28.
- general [de brigadă), comandant al
Diviziei [2] infanterie : 28.
- general [de brigadă), comandant al
Diviziei 2 infanterie : 1 16.
Vogorides, Aleco, paşa [n. 1825 - m . 1910).

Om politic otoman , fratele lui Nicolae Co
nachi- Vogoride, caimacamul antiunionist al
Moldovei.
- [guvernator al provinciei autonome Ru
melia Orientală între 1879 - 1884) : 69.
Voinov, Nicolae [n. 1834 -m. 1898) .
Om politic român .
- ministru de j ustiţie [între 15 noiembrie
1883 - 1 4 ianuarie 1885] : 95, 1 12, 124,

128, 133, 134, 140, 189.
Volvoreanu , vezi Vâlvoreanu.
Voorduin , ? .
- locotenent-colonel, director al geniu
lui din Ministerul de Război al Olande i :
255.
V u lcan.
Oraş în judeţul Hunedoara.
- - : 105.

„Vult ur" .
- torpilor românesc :

Wien , vezi Viena.
Wiet, Gaston.
- consul al Franţei la Galaţi [între 1 6
august 1882 -22 noiembrie 1883] : 46 ,
70, 87, 89.
- consul al Franţei la Galaţi [intre 15
mai 1885-22 iunie 1 900] : 2 18, 234,
236, 238.
Wilhelm von Hohenzollern , prinţ [n. 1859-

m. 1 941].
Rege al Prusiei şi împărat al Germaniei
între 15 iunie 1888 -28 noiembrie 1918,
sub numele de Wilhelm al 11-lea.
- -=

Wilhelm

64.
von Hohenzollern. [n. 1 797-m .

I

1888].
Rege al Prusiei între 2 ianuarie 1861 18 ianuarie 1871 ; împărat al Germaniei
între 18 ianuarie 1871 - 9 martie 1888.

- - : 63.
Witte, ?.
- maior : 143.
Woolwich.

Oras în comitalul Londra din A nglia.
- :.... : 240.

y
Yarrow, sir Alfred F. [n. 1842 - m . 1932).

Industriaş englez, proprietar de şantiere
navale.
- -=

168.

70.

z
w

Zam.

\Vallachei, vezi Muntenia.
Werndl, J oseph [n. 183 1 -m. 1889].

Inginer austriac, director general al fabricii
de armament de la Steyr ; a perfecţionat
arma cu percuţie centrald.

- - : 168 .
Wielitchko, ? .
- căpitan î n arma geniului din armata
rusă, membru al comitetului de geniu :
255.

Comund în judeţul Hunedoara.

- - = 105 .
Zamfirescu, Constantin I .

O m politic român .

- secretar a l Adunării Deputaţilor : 250.
Zărneşti.
Oraş în judeţul Braşov.

- - = 105.
Zitti, ? .
.:.... doamna

-

:

227.
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IN D ICE TEMAT IC
- Regimentul 2 : 15, 194.
- Regimentul 3 : 165, 194.
- Regimentul 4 : 2 15.
- A rtileria : 8, 13, 20, 31, 32, 37,

I , 6, 8,
1 4 , 2 8 , 29, 30, 3 1 , 3 7 , 3 8 , 4 2 , 4 4 , 5 4 , 55,
56, 66, 67, 70, 94 , 98, 1 0 1 . 104, 105, 136 ,
158,
168, 170, 1 73, 183, 186, 194,
202, 2 10 , 2 13, 2 15 , 2 16 , 2 18 , 228, 23 1 ,
235 , 237, 238, 243, 2H, 245, 25 1 .
A DMINI STRAŢIA CENTRALĂ A MINI S
TERliLUI DE RĂZBOI : 5, 13, 14, 2 1 ,
6 1 , 82, 96, 106, 108, 1 19, 2 10.

FORŢELE ARMATE ROMÂNE :

- Direcţia 1 , personal şi operaţii militare :

25, 85, 122, 225, 23 1 .

- Direcţia 2, administrativă :

127, 178.

104,

107,

- Direcţia 3, contabilitate şi control : 104.
- Direcţia 4 , arme speciale, material şi
construcţii :5, 35, 37, '12, 49, 59, 76, 78,

82, 103, 137, 143, 149, 152, 157, 174,
2 16 , 240, 24 1 , 256.
A J liTORAREA POPULAŢI EI : 177, 187.
ARMATA ACTIVĂ : 134, 139 , 168, 243.
AR MATA OPERATIVĂ : 8.
ARMATA PERMANENTĂ : 4, 8, 14, 15, 28,
37, 38, 42, 72, 8 1 , 109, 133, 168, 1 7 1 , 189,
191.
- Infanteria : 13, 20, 28, 43, 44, 45, 72,
8 1 , 168, 169, 176, 195, 2 13, 228, 237, 238,
243, 246.
- regimentele de linie : 13, 63, 1 15, 195.
- Regimentul 1 : 15.
- Regimentul 2 : 15, 1 76 .
- Regimentul 3 : 1 5 , 72, 2 18 .
- Regimentul 4 : 15.
- Regimentul 5 : 15, 187, 23 1 ,
236, 237.
- Regimentul 6 : 15, 2 18.
- Regimentul 7 : 15, 125, 23 1 .
- Regimentul 8 : 1 5 , 72.
- Cavaleria (roşiori ) : 8, 13, 38, 43, 44,
45, 63, 72, 75, 8 1 , 105, 145, 165, 168,
169, 176, 192, 194, 228, 229, 237, 238,
243, 246.
- regimentele de roşiori : 13, 164, 194,
2 16.
- Regimentul 1 : 15, 7 2 , 145, 194.

38,
43, 63, 70, 8 1 , 87, 105, 121, 143, 145,
148, 172, 174, 175, 176, 192, 197, 2 13,
2 15, 2 16 , 228, 238, 240, 243, 246,
25 1 , 256.
- inspectorul general al artilerie : 28, 37,
166, 2 16.
- stabilimente de artilerie : 37.
- A rsenalul armatei : 7'1, 78, 103,
1 32, 135, 15 1 , 168, 2 16 .
- Pirotehnia : 2 16 .
- depozitele d e muniţii : 3 7 , 176, 216.
- companiile de uvrieri : 13.
- brigăzile de artilerie : 2 16 .
- Brigada 3 : 142 .
- Brigada 4 : 206.
- regimentele de artilerie : 13, 3 1 , 32, 37,
8 1 , 166, 168, 2 16 , 248.
- Regimentul 1 : 15, 32, 103,176, 1 92.
- Regimentul 2 : 15, 32, 2 11 256.
- Regimentul 3 : 15, 32, 72 .
- Regimentul 4 : 15, 32.
- Regimentul 5 : 15, 32, 72 , 176.
- Regimentul 6: 15, 32, 72, 1 2 1 .
- Regimentul 7 : 1 5 , 32, 142.
- Regimentul 8 : 15, 32 , 1 13.
- Grniu : 13, 20, 43, 72, 78, 84, 106, 146 ,
148, 15 1 , 168, 172, 175, 192, 20 1, 2 13 ,
243.
- Serviciul central de geniu : 150, 1 5 1 .

- Serviciul de geniu a l corpurilor de
armată : 13, 74, 108, 135, 146, 150.
- trupele de geniu : 183.
- regimentele de geniu : 158, 20 1 .
- Regimentul 1 : 1 3 , 1 5 , 4 9 , 72, 8 1 ,

120, 168, 2 1 1 .

- batalioanele de geniu ( 1 - 4 ) : 38,

120, 168.

- sec/ia de telegrafie : 72.
- companii de telegrafie : 168.
- companii de cdiferale : 120, 168.
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- companii de săpători-mineri : 72,

120, 168.

- compania de pionieri : 168.
- compania de pontonieri : 120.
Vînători : 105, 243.
- batalioanele : 13, 38, 63, 8 1 , 144,

168, 195.

- Batalionul 1 : 15, 176.
- Batalionul 2 : 15, 72 , 2 3 1 .
- Batalionul 3 : 1 5 , 187, 207 .
- Batalionul 4 : 15,'72, 144, 187, 23 1 .
- escadroanele de vînători călare : 243.
- jandarmi : 8 1 , 168, 170, 176, 20 1 .
- Regimentul de jandarmi : 164.
- companiile de jandarmi : 13.
- escadroanele de jandarmi : 13, 72,

164, 194.

- Flotila : 13, 14, 43, 70, 9 1 , 1 19, 147,

152 , 168, 2 10, 2 18, 238, 2 4 1 , 243.

- A rsenalul flotilei : 70, 147.
- Corpul flotilei : 59, 146.
- Depozitul general de război : I, 2, 43,

104, 1 13, 126 .

- Administraţia armatei : 9, 13, 53, 70,

75, 107 , 2 16 , 220, 243.
- servicii : 9, 170.
-

Serviciul
Serviciul
Serviciul
Serviciul

artileriei : 9, 108, 2 16.
geniului : 9 , 227.
flotilei : 9.
intendenţei : 9, 13, 53,

72, 178, 2 16.

- Serviciul depozitelor de echipament :

13, 72.

- Serviciul subzistenţe/or :

104, 176, 244.

13, 53,

- Serviciul tezaurului : 9.
- Serviciul teritorial : 9, 23 1 .
- Serviciul sanitar : 9, 243.
- Serviciul spitalelor : 13.
- Penitenciarul militar : 13.
- Serviciul de poliţie fluvială : 168.
- Serviciul poştelor : 9.
- trupe de administraţie : 13, 53.
- A telierul central de confecţie al armatei : 13, 127, 178.
- companiile de uvrieri de adminis
tratie : 13.
- �ompaniile sanitare : 13, 176.
Trenul echipajelor : 72, 176, 243.
- escadroanele de tren : 13, 72, 168, 176,

246.

- Escadronul 1 : 176.
ARMATA TERITORIALĂ : 8, 14, 37, 42,
70, 72, 80, 13 1 , 142, 154, 168, 169, 17 1 ,
186, 2 3 1 , 237, 238, 239, 243, 246.
- Dorobanţi (infanteria armatei teritoriale):

4 , 13, 28, 44, 45, 50, 70, 8 1 , 138, 157, 1 7 1 ,
176, 189, 190, 195, 23 1 , 236, 238, 243, 246.
- dorobanţi cu schimbul : 250.
- brigăzile de infanterie ( 1 - 16 ) : 15.

- Brigada
- Brigada
- Brigada
- Brigada
- Brigada
- Brigada
- Brigada
- Brigada
- Brigada
- Brigada
- regimentele

1:
2:
3:
4:
5:
8:

138, 1 4 1 , 176.
176, 192.
176.
1 76 .
6.
6.
9 : 6.
10 : 6.
11 : 6.
12 : 6 .
de dorobanţi : 13, 67, 70,
10-l, 1 12, 1 1 5, 127, 136, 139, 168, 176, 195.
- Regimentul 1 : 176.
- Regimentul 2 : 176.
- Regimentul 3 : 176.
- Regimentul 4 : 36, 1 14, 176.
- Regimentul 5 : 72.
- Regimentul 6 : 6 , 72.
- Regimentul 7 : 6, 25, 40, 72, 8 1 .
- Regimentul 8 : 6.
- Regimentul 9 : 6 .
- Regimentul 1 0 : 6 , 187.
- Regimentul 1 1 : 6 , 25, 1 79.
- Regimentul 1 2 : 6.
- Regimentul 13 : 58.
- Regimentul 1 7 : 138, 1 4 1 , 176.
- Regimentul 18 : 176.
- Regimentul 1 9 : 176.
- Regimentul 20 : 72.
- Regimentul 2 1 : 6, 72.
- Regimentul 22 : 72.
- Regimentul 23 : 6, 72.
- Regimentul 24 : 6, 187.
- Regimentul 27 : 6 , 159, 160, 187.
- Regimentul 30 : 72.
- Regimen/.ul 3 1 : 25, 40, 8 1 , 176, 1 8 1 ,
227.
- Regimentul 32 : 6 , 25, 8 1 .
- Batalionul dorobanţi Dobrogea : 13,
1 17.
- Călăraşi (cava/tria armat ei teritoriale ) : 4 , 13,
44, 45, 50, 70, 72, 8 1 , 104, 109, 138,
14 1 , 157, 168, 1 7 1 , 176, 189, 190, 19 1 ,
194, 2 15 , 23 1 , 238, 243.
- călăraşi cu schimbul : 250.
- brigăzile de cavalerie (1 - 4 ) : 15, 28, 2 16.
- Brigada 1 : 109.
- Brigada 2 : 109.
- Brigada 4 : 109, 126, 130.
- regimentele de călăraşi : 13, 67, 109,
127, 194.
- Regimentul 1 : 176.
- Regimentul 2 : 176.
- Regimentul 3 : 72.
- Regimentul 6 : 8 1 .
- Regimentul 7 : 130.
- Regimentul 8 : 8 1 , 126.
- Regimentul 9 : 8 1 , 1 18, 176.
- Regimentul 10 : 72.
- Regimentul 11 : 8 1.
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- Regimentul 12 de călăraşi permanenţi:
13, 15, 25, '10, 8 1 , 1 18, 16'1, 165.
- escadroanele de călăraşi : 70, lOi, 1 17,
126, 130, 176, 2i6.
- escadroanele de călăraşi din Dobrogea :
13, 1 68.
- Pompieri (artileria armatei teritoriale ) :
li, 3 1 , 32, 70, 80, 8 1 , 82, 96 , 97, 106, 1 19,
1 2 1 , 143, 150, 157, 166, 197, 2 10.
- baterii de pompieri : 97, 109 .
- Regimentul 1 1 artilerie teritorială :
15i.
ATAŞAŢI MILITARI ROMÂ::\'I : 104.
- la Berlin : 185.
- la Paris : 185.
BIBLIOTECI : lOi, 123, 137, 206.
BU GETE : 1, 13, li, 5i, 67, 80, lOi, 1 13 ,
1 19 , 168, 23 1 .
- pentru exerciţiul 1883 - 1884 : 14,
3 1 , 1 12.
- pentru exerciţiul 1884 - 1885 : 93.
- pentru exerciţiul 1885- 1886 : 198,
2 1 7.
CADRE ŞI ÎNCADRARE : 8, 108, 12 1 , 127,
168, 2 1 1 , 23 1 , 237, 239, 2i3.
- înaintări în armată : 20, i3, 5 1 , 77,
79, 108, 13i, 139, 168, 184, 225.
- demisii din armată : 145.
- generali : 19, 72, 123, 13i, 232, 2i3.
- ofiţeri : I, 2 , 8, 9 , 12, 19, 20, 2 1 , 28,
35, i3, ii, 45, 53, 54, 66, 72, 76, 77, 79,
99, 102, 104, 108, 109, 12 1 , 129, 133, 134 ,
139, 145, 146, 147, 148, 168, 172, 175,
176, 177, 178, 183, 185, 187, 192, 196 ,
197, 20 1 , 207, 208 , ' 209, 2 1 1 , 2 16 , 2 18 ,
23 1 , 232, 24 1 , 243, 245, 246.
- în serviciu cu schimbul : 2 3 1 .
- reformaţi : 12.
- de rezervă : 134, 176.
- în disponibilitate : 12.
- asimilaţi : 12, 20, 53, 13i.
- personal administrativ : 9.
- personal civil : 20, 74, 77.
- subofiţeri : 8 , 20, 53, 125, 126, 130,
138, H I , 142, IH, 170, 2 16, 23 1 , 235, 243.
- de rezervă : 125, 126, 130, 138, 139,
1 4 1 , 142, I H .
- trupa : 9 , 2 1 , 3 6 , 5 3 , 72, 7i, 105, 1 16 ,
1 19, 125, 126, 127, 130, 138, l i I , 142,
Hi, 150, 168, 169, 197, 2 18, 244.
- de rezervă : 125, 126, 130, 138, 139,
H I , 142, 144.
- reformaţi de la - : 186.
- copii de trupă : 127.
CAI : 8, 12, 2 1 , 67, 70, 72, 75, 80, 90, 102,
105, 109, 1 13 , 126, 150, 157, 168, 184,
188, 19i, 197, 200, 205, 2 15, 2i6, 255.
CARTOGRAFIE MILITARĂ : 1 , 2, 104, 108,
1 1 1 , 1 15, 123, 168, 192, 2 19.

- aparate şi instalaţii electrice
reproducerea hărţilor : lOi.

pentru

CASA D E DOTAŢIE A OASTEI : li.
CATÎRI : 188, 200.
CERCUL MILITAR DIN BUCUREŞTI :
178 .

COMANDAMENT E : 6, 16, 20, 72, 1 15 , 2 16.
COMENDUIREA PIEŢEI BUCl:REŞTI :
1 70 .

COMITETUL CONSULTAT!\" DE CAYA
LERI E : 44, 45.
COMITETUL COKSCLTATI\" DE INFA�
TERI E : 44, 45.
CONCEDII : 108, 123, 144, 184.
CONCENTRĂRI : I, 2, 20, 37, 57, 72 , 104,
105, 108, 1 12, 1 16, 126,
130, 138,
139, H I , 159, 17 1 , 176, 183, 237, 239, 25 1 .

CONSILIUL SCPERIOR AL ARMATEI :

20.
- Comisia permanentă a - : 20 .
CONSTRUCŢII MILITARE : 50, 74, 77,
96, 97, 1 13, 17i, 2 16.
- cazărmi : 50, 63, 74, 77, 82, 96, 97, 106,
1 13, 1 16, 13 1 , 147, 150, 157, 179, 18 1 , 2 13 ,
227.
- hale de instrucţie : 2 13.
- fortificaţii : l I, 22, 29, 47, 48, 55, 57,
63, 93, 98, 105, 108, 136, 148, 168, 183,
22 1 , 226, 230, 233, 245, 247, 255.
- permanente : 20 I, 2i 7.
- cupole blindate : 148, 245, 247, 249,
253.
- semipermanente : 168.
- pasagere : 102, 105.
- material pentru construcţii : 57, 63,
93, 98.
CORPURILE DE ARMATĂ : I, 2, 9, 10, 15,
1 7 , 18, 20, 28, 3 1 , 32, 37, 42, 53, 77, 104,
108, 109, 1 10, 1 15, 137, 139 , IH, 168 ,
1 76, 2 16 , 23 1 .
- Corpul 1 : 15, 18, 28, 32, 39, 109, 1 15,
1 16, 123, 127, 138, Ii i , 176, 2 li, 227,
23 1 , 239 .
- Corpul 2 : 15, 18, 28, 32, 39 , .53, 72,
lOi, 109 , 1 1.5, 168 , 2 14, 23 1 , 232 .
- Corpul 3 : 15, 1 8 , 28, 32, 39, 104,
109, 1 15, 142, 14i, 150, 160, 23 1 .
- Corpul 4 : 15, 1 8 , 28, 32, 3 9 , 1 0 9 , 1 13 ,
1 15, 12.5, 126, 130, 183, 187, 206, 23 1 , 239.
- Corpul 5 : 236 .
CREANŢE : l i , 1 19, 2 10.
CREDIT E : 22, 5.5, 67, 80, 93, 1 12, 1 19, 124,
128, 133, 1 5 1 , 20 1 , 207, 2 10, 2 17 .
DECORAŢII : 176.
- „ Crucea trecerea Dunării"
Instituită la 23 martie/4 aprilie 1878.
- - : 176.
- „Medalia comemorativă a războiului din
1877 - 1878"
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J1cdalia rusă a războiului din 1877- 1878,
conferită de ţarul A lexandru al II-iea , la
30 august/ 1 1 septembrie 1878, trupelor ro
mâne participante la război ; admisă prin
tre decoraţiile româneşti prin decretul nr.
2 141 din 18 septembrie 1878.

DIYIZIILE : 19, 20, 28, 42, 1 10, 1 1 5, 123,
137, 176 , 23 1 .
- Divizia 1 : 15, 19, 138, 14 1 , 176.
- Divizia 2 : 15, 19, 1 16 , 176, 2 12.
- Divizia 3 : 15, 19, 72.
- Divizia 4 : 6 , 15, 19, 72, 104, 1 15.
- Divizia 5 : 6, 15, 19, 142.
- Divizia 6 : 6, 15, 19, 144, 159.
- Divizia 7 : 19, 58, 125.
- Divizia 8 : 19, 1 13, 187.
DI\"IZIILE MILITARE TERITORIALE :
9, 10, 12, 15, 16, 17, 28, 37, 38.
- Divizia din Dobrogea : 15, 28, 37, 39,
70, 17 1 , 189, 2 14, 243, 236.
ECHIPAMENT : 1 1 , 14, 2 1 , 29, 45, 67, 72,
80, 93, 1 19, 126, 127, 128, 130, 138, 1 4 1 ,
16 1 , 168, 170, 176, 178, 183, 2 10.
- cazarmare : 14, 67, 72, 80, 1 19, 127,
170, 2 10 .
EFECTIV E : 8, 13, 2 6 , 109 , 158, 1 6 8 , 169, 176,
189, 190, 194, 197, 2 16 , 243.
FOTOLITOGRAFI E : 104.
FRONTIERE ŞI PAZA FRONTIERELOR :
29, 47, 48, 56, 70, 98, 104, 168, 236, 243,
246, 25 1 .
- frontiera Dunării : 243.
- frontiera cu Bulgaria : 246, 25 1 .
- frontifra cu Rusia : 25 1.
Ft:: R AJ : 14, 1 19, 176, 2 10.
GARDA ORĂŞENEASCĂ : 8, 24, 26, 27,
4 1 , 60, 86, 155, 16 1 , 168.
- arhiva : 1 6 1 .
- drapele : 1 6 1 .
·

- Inspectoratul general a l gdrzii orăşeneşti :

24, 26, 27' 60, 86 .

- Legiunea I gardă orăşenească - Craioi•a :

27.

. - Legiunea VI II gardă orăşenească 
Ploieşti : 60.
- Legiunea X gardă orăşenească - Brăila :

26.

- Legiunea XII gardă orăşenească - Bîr
lad : 24.
- Legiunea XIII gardă orăşenească -Iaşi :

4 1.
GARNIZOAN E : 15, 28, 50, 63, 87, 1 16,
198, 2 18, 243, 246.
- garnizoana Dobrogea : 237, 243.
GEODEZIE : 20, 104, 123.
GEOGRAFIE : 1, 2, 20, 102, 108.
GLOAT E : 8, 8 1 , 94, 168.
H ERGHELIA : 184.
IN SPECŢII : 12, 37, 104, 108, 134, 198, 2 16.

I N STRL'.CŢIA MILITARĂ : 8, 20, 38, 44,
45, 50, 53, 63, 70, 72, 102, 104, 108, 1 16,
126, 139, 143, 159, 168, 176, 190, 192,
203 , 204, 2 16 , 23 1 .
- la armata permanentă.
- infanterie : 195.
- artilerie : 37, 2 16 .
- administratie : 53.
- la armata teritorială.
- dorobanţi : 159, 1 7 1 , 23 1 .
- călăraşi : 99 , 1 7 1 , 23 1 .
- pompieri : 37.
- la miliţii : 198.
- - a micilor dorobanţi : 222.
- - a populaţiei : 42, 58.
- - în şcoli : 198, 199.
- poligoane pentru - : 2 13, 247, 255.

INTENDENŢĂ MILITARĂ: 13, 72, 104.
INVENŢII ŞI EXPERIMENTĂRI RO
MÂNEŞTI : 108.

- Echerul-grafometru de campanie (des
coperit de colonelul A nton Costiescu ) : 167.
- Experienţe de tragere cu tunurile asupra
cupolelor cuirasate : 148, 245, 247, 249,

253, 254, 255.
ÎNARMAREA POPULAŢIEI : 26, 42, 65.
ÎNVĂŢĂMÎNT : 55, 77, 79, 100, 102, 104,
168, 172.
- programe de admitere : 108.
- programe de învăţămînt : 108, 172.
- geografie militară : 53, 77, 79.
- cursuri de cartografie : 53, 77.
- cursuri de geodezie : 53.
- cursuri de topografie : 53, 77, 79, 102,206.
- cursuri de artă militară : 53, 77, 79,
104, 108, 1 16 , 123.
- cursuri de istoria artei militare : 108.
- cursuri de stat major : 184.
- cursuri de fortificaţii : .53, 77, 79, 102.
- cursuri de hipologie : 102.
- cursuri de echitatie : 102.
- cursuri de tacticd la cavalerie : 102.
- cursuri de administraţie : .53, 79 .
- logistica : 77, 79.
- studii în străindtate : 38, 104, 196, 24 1 ,
2.52 .
- Şcoli : 13, 14, 20, 53, 55, 99, 102, 108,
1 19, 168, 172, 2 10, 230, 23 1 , 238.
- Şcoala de aplicaţii pentru armele
speciale (Şcoala speciţilă f!e artilerie şi
geniu ) din Bucureşti : 13 ; 102, 104.
- Şcoala de infanterie şi cavaierie din
Bucureşti : 13, 77, 79, 172, 17.5, 232.
- Şcoala militară de administraţie : .53,

54.

- Şcoala superioară

de rdzboi :

20, 38, 77, 79, 8-4, 104.

13 ,

- Şcoala de ofiţeri de stat major : 76,

77, 79, 8i.
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- Licee : 2 10 .
- Şcoala fiilor de militari din Craiova :

cilindroconic de 23 g şi încărcătură de
pulbere de 4,5 g.

- Şcoala fiilor de militari din laşi : 13,

- Nordenfelt (arma model 1882 ) .
Mitralieră semiautomată c u 5 ţevi din
oţel, dispuse în plan orizontal, calibrul
1 1,43 mm.

13, 53, 172.

53, 172.

- Forme de pregătire a cadrelor inferioare :

227.

-

- Şcoala copiilor de marină : 162, 2 18 .
- Şcoala de administraţie de l a Iaşi : 220.
- Şcoala subofiţerilor de la mînăstirea Bistriţa : 13, 102, 220.

I NZ E STRARE, DOTARE : 7, 9, 1 1 , 22, 23,
56, 67, 72, 80, 104, 124, 168, 178.
- Armata permanentă : 72.
- Cavaleria : 8.
- Artileria : 7, 8, 14, 3 1 , 57, 72, 77, 8 1 ,
105, 106, 1 13, 1 19, 12 1 , 150, 176, 197,
2 10, 2 1 1 , 2 16 , 246, 247.
- Geniu : 14.
- Flotila : 7 , 43, 46, 59, 70, 72 .
- material pentru - : 238.
- şalupe cu aburi : 168, 2 18.
- şalupe port-mitraliere : 238.
- şalupe torpiloare : 238.
- torpiloare : 168, 2 18, 238.
- Serviciul sanitar : 6 1 , 72, 176.
- Tren : 168, 176.
- Armata teritorială.
- pompieri : 80, 82.
- Armament : 23, 27, 37, 42, 46, 67, 80,

89, 93, 105, 108, 16 1 , 168, 176, 2 16, 229,
23 1 .

- arme albe.
- săbii : 229.
- arme de foc.
- puşti, carabine : 105, 229.
- Henry-Martini (arma model 1879 ) .
Lungimea 1 ,262 m ; c u baionetă 1 , 792
m ; greutal€a 4 , 1 18 kg ; cu baionetă
4,742 kg ; calibrul 1 1,43 mm ; greutatea
cartuşului 52 g ; a glontelui 3 1 g ; bă
taie eficace 600 m ; bătaie după înăl
ţător 1 200 m ; - intrată în dotare
în anul 1879.

- - : 46, 103, 168.
- mitraliere : 2 18, 238.

- Hotchkiss (tun revolver model 1882 ).
Tun f'evolver cu 5 ţevi ghintuite cali
brul 37 mm ; obuz de fontă sau oţel
în greutate de 455 g ; număf' de lovituri
pe minut 25 ; - intrat în dotare în anul
1882.

- - : 7.

- Nordenfelt-Palmkrantz (arma model
1880 ) .
Mitralieră semiautomată cu 10 ţevi din
oţel, dispuse în plan orizontal, calibrul
1 1,43 mm ; cartuş Palmkrantz cu glonte

- -: 7.

- -: 168.

- tunuri : 3 1 , 37, 57, 72, 89, 93, 105, 197,

237, 246, 247, 249, 25 1 .

- Krupp (model 1875 ) .
Tunuri germane din oţel, denumite tu
nuri de 8 cm, ghintuite, cu încărcare
pe la cutată ; lungimea ţevii 1,935 m ;
greutatea ţevii 450 kg ; calibrul 78 ,5
mm ; - intrate în dotare în anul 1875.

- - : 3 1 , 32, 238.

- Krupp (model 1880 ).
Tunuri germane a'in oţel, denumite t u
nuri de 7,5 cm, ghintuite, cu încărcare
pe la culată ; lungimea ţevii 2 m ; greu
tatea ţevii 300 kg ; calibrul 75 mm ;
- intrate în dotare în anul 1882.

- - : 7, 32, 176.

- Krupp (model 1880 ) .
Tunuri germane din oţel, denumite t u
nuri de 9 cm, ghintuite, cu încărcare
pe la culată ; lungimea ţevii 2,1 m ;
greutatea ţevii 450 kg ; calibrul 87 mm ;
- intrate în dotare în anul 1880.

- - : 7, 32, 176.

- A rmstrong (model 1883 ) .
Tunuri engleze de munte, din bronz,
denumite tunuri de 6 cm , ghintuite, cu
încărcare pe la culată ; cali/;rul 63 mm ;
- intrate în dotare în anul 1883.

- - : 7, 46, 89, 176.

- A rmstrong (model 1883 ) .
Tunuri engleze din bronz, denumite tu
nuri de 15 cm, ghintuite, cu încărcare
pe la culată ; calibrul 150 mm ; - in
trate în dotare în anul 1883.

- - : 7, 46, 89.

- muniţii ; 7, 27 30, 37, 42, 67, 72 , 80,

105, 108, 16 1 , 176, 2 16 , 23 1 , 246, 247 .
- pentru artilerie : 7.
- cartuşe : 37, 72, 168, 176.
- Gattling, calibru 1 1 ,43 mm : 7.
- t uburi metalice : 5, 37.
J URNALE DE OPERAŢII : 108 , 176.
J U STIŢIA MILITARĂ : 10, 13, 17, 101!.
- disciplina militară : 2 16.
- dezertări, dezertori : 108.
- consilii de anchetă : 12.
- consilii permanente de război : 10, 12,
17.
- Consiliul permanent de război din Do
brogea : 10, 17.
- pedepse : 235.
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LEGI SLAŢIE .

- codice d e justiţie militară : 9 , 1 0 , 17, 37.
- legi : 95, 96, 12i, 128, 168.
- bugetare : 53, 2 1 1 , 2 H.
- a comandamentelor militare, din 3 1
ianuarie 1883 : 108, 136 , 139 , 2 16 .
- de Înaintare î n armată : i 3 , 5 1 , 52.
- de recrutare : i, 8, 50, 53, 9i, 95,
127, 139, HO, 186 , 189, 19 1 , 23i, 250.
- ofiţerilor de nzervă, din 1 aprilie
1880 : 13i, 139, 176.
- pentru completarrn lucrărilcr de apă
rare a ţării, pentru completarea mate
rialului de război şi echipamentul mili
tar din 3 martie 1883 : 1 1 .
- pentru concesiunea Eugeniu Alcaz,
din 6 martie 1883 : 2 1 .
- pentru contingente : i, 95, 189, 250.
- pentru un credit extraordinar de
2 142 lei, din 12 martie 1885 : 207.
- pentru înfiinţarea Consiliului supe
rior al armatli, din 10 iunie 1878 : 20.
- pentru modificarea unor articole din
legea de organizare a puterii armate din
1 1 iunie 1868 si 27 martie 1872, din
12 martie 187i: 96, 97.
- pentru organizarea comandamentelor
armatei, din 8 iunie 1882 : 6, 9 , 10,
15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 3 1 , 37, 38,
67, 80, 82, 96, 136, 139, 157.
- pentru organizarrn putlrii armate :
1 4 , 20, 42 , 67, 80, 82, 189 .
- pentru organizarea serviciului sani
tar al armatei, din 15 aprilie 1882 : 9.
- pentru serviciul de stat major, din
6 martie 1883 : 20, 33, ii, 77, 79, !Oi ,
108 .
- poziţiei ofiţerilor : 9, 12, 28.
- privitoare la garda orăşenească, din
17 martie 1866 : 2i, i 1 .
- privitoare l a organizarea ş i funcţio
narea administratiei
armatei, din 2
'
martie 1883 : 9.
- privitoare la pensiile militarilor : 9,
12.
- rechiziţiilor, din 22 aprilie 1877 : 1 16.
LITERATURĂ MILITARĂ : 77, 123.
LOCCINŢE : 67, 7i, 80, 8i, 108, l li, 1 16.
- indemnitate de - : 9.
- - particulare pentru cazarea armatei :
227.
MAGAZII : 72, 7i, H6, 183, 227.
MICII DOROBANŢI : 222.
MILIŢII : 8, i i , 53, 8 1 , 93, 9i, 108, 13i, 139,
168.
- armata de militii : 136.
- regimente de m'iliţii : 139.
- regimente de infanterie de mili/ii : 158.
MI SII : 9, li, 20, 35, i9, 59, 6 1 , 62, 66, 70,
7 1 , 103, 1 19, 123 , 200, 207, 2 10.

- - în străindtate : 107.
- - speciale : 108.
MOBILIZARE : I, 2, 9, 20, 9i, !Oi , 108 ,
126, 136 , 138, H I , 168, 176, 2 16, 237.
Mt:ZICA : 2i, 27, 127, 130, 170.
ORGANIZARE ŞI REORGANIZAR E : 1, 2,
6, 8, 20, 28, 29, 3 1 , 37, 38, i2, ii, i5, 67,
75, 8 1 , !Oi, 108, H3, 168, 20 1 .
PARADE : 37.
PENSII : 9 , 12, 2 10.
PIAŢA BUCl:REŞTI : 13, 232.
POLITICĂ MILITARĂ : 56, 63, 6i, 68, 69,
72, 83, 88, 92.
PORTURI MILITARE : 70, 2 18, 236.
PRIZONI ERI : 108.
RECHIZIŢII MILITA R E : 105, 108, 1 16.
RECRUTARE : i , 8, 12, li, 27, 36, 50, 53,
89, 9i, 95, 109, 1 12, l li , 125, 126, 127,
139, HO, H2, lH, 158, 168, 169, 17 1 ,
186, 189, 1 9 1 , 220, 23i, 2i3, 250.
- Consiliul permanent de revizie al arma
tei : 12.
REGIUNI MILITARE : 1 15.
REGULAMENT E : i5, !Oi , 13i, 168, 2 16,
225, 23 1 , 237.
- asupra serviciului interior al trupelor de
artifrrie : 228.
- asupra serviciului interior al trupelor
de cavalerie : 228.
- asupra serviciului interior al trupelor
de infanterie de la 13 mai 1885 : 228.
- de administratie
' interioară : H, !Oi, 176,
2 16 .
- de cavalerie : 102.
- de contabilitate al corpurilor de trupă :
37, !Oi.
- de disciplină : ii.
- încartiruirilor : 1 li, 1 16.
- legii serviciului de stat major : 104, 108.
- pentru comandamentele militare : 16.
- pentru tragtre la semn : 37, 102, 2 16.
- serviciului interior : 53, 23 1 .
- şcolii militare de administraţie : 53.
- tactice : ii, 23 1 .
- telegrafo-poştal : !Oi.
REMIZE : 106, 157.
REMONTA : li, 37, 109, 1 19 , 2 10.
REZERVA : 57, 9i, 108 , 126, 130, 13i , 138,
liO, li l , li2, lii, 198.
- - armatei active : 139, 2i3.
- - armatei permanente : 168.
- - infanteriei de linie : 125, 139.
- - cavaleriei : 18i.
- - armatei teritoriale : 139.
- dorobanti de rezervă : 138, 168.
- călăras/ de rezervă : 126, 130, 168.

SERVICIUL AUXILIAR ÎN CAMPANI E :
1 , 2.

SERVICIUL DE CAMPANIE : 102, 108, 127,
176.
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- marşuri : 72, 106, 126, 130, 138, 14 I ,

STATCL MAJO R : 1, 2, 9 , 10, 13, 14, 1 7 ,
20, 3 5 , 3 8 , 43, 7 0 , 72, 7 4 , 77, 7 8 , 8 4 , 106,
1 15, 1 19, 123, 137, 147, 15 1 , 168, 174,
206, 2 10, 239, 243.
- Corpul de stat major : 9 , 13, 20, 38.
- Serviciul de stat major : 20, 44, 5 1 , 79,
104, 108, 1 13, 123.
- Comitetul consultativ de stat major : 20,
33, 38, 44, 53, 77, 104, 108.
- Marele stat major al armatei : I , 2, 3, 13,
20, 33, 34, 38, 48, 72, 85, 104, 108, 1 10,
1 15, 137, 184, 190.
- Statul major general : 1 , 2, 3, 13, 20, 38,
5 1 , 52, 54, 76, 77, 1 10, 123, 168.
- statul major regal : 13.
- statul major de geniu : 174.
- state majore de corp de armată : 104,
108, 130.
- state majore de divizie : 104, 108, 126,
14 1 .
Sl'BZISTENŢĂ : 53, 176, 244.
aprovizionare : 72.
- hrană : 127, 17 1 , 176, 244.

176, 192 , 237 .

-

- avangardă : 176.
- etape : 20, 104, 108, 136 .
- escorte : 168, 176.
cantonamente : 168, 192.
tabere : 36, 169, 17 1 , 176.
lagăre : 105, 23 1 .
- avanposturi : 176.
- serviciul de siguranţă : 192.
inspecţii : 176, 238, 239.
treceri în revistă : 9, 168, 238.
aplicaţii : 102.
exercitii : 248, 256 .
mane�re : 63, 70, 72, 87, 104, 108, 169,

176, 192, 195, 2 18, 236, 237, 238, 239,
248, 256.
- recunoaşttri : 104, 1 19 , 168, 176, 2 10.
- operaţii militare : 20, 104, 105, 176.
- teatre de război şi operaţii : I, 2, 104,
108.
SERVICIUL DE CĂI FERAT E : I, 2, 20,
72, 108, 168.
SERVICIUL DE INFORMAŢII : I, 2, 20,
108.
� rapoarte ale ofiţerilor : 108.
- curieri : 168.
SERVICIUL INTERIOR : 44, 45, 53, 1 70 ,
228.
- - al infanteriei : 235.
- permisii : 170.
- transferări : 184.
SERVICIUL MILITAR : 8, 28, 94, 134, 144,
168, 1 7 1, 186, 195, 234, 243.
SERVICIUL SANITAR AL ARMATEI : 39,
6 1 , 72, 134, 176, 243.
- medici militari : 134, 2 17.
- subchirurgi : 170.
- sub/armacişti : 170.
- subveterinari : 170.
- Serviciul sanitar central : 13.

-

- Manutanta.
Stabilim:nt militar în care se fabrica
pîinea pentru oştire : a fost înfiinţat
în 1867 în Bucureşti, pe lingă cazarma
Malmaison.

- -: 72.
TĂBĂCĂRIA MILITARĂ DE LA m:co
VĂŢ : 124.
TOPOGRAFIE : 1, 2, 20, 108, 167, 192 .
- lucrări de - : 104.
- instrumente de - : 206.
TRANSPORTURI : 14, 72, 104, 105, 1 19 ,
2 10.
UNIFORME : 53, 105, 127, 164, 165, 168,
176, 232.
FORŢELE ARMATE ALE ALTOR STATE :

- Serviciul spitalelor militare şi corpurilor
de armata: : 13, 6 1 , 1 76.
- infirmerii : 227, 243.
- spitale : 9, 14, 6 1 , 72, 1 19, 134, 2 10,

238, 243.

- Spitalul militar central : 53, 72.
- circumscripţii sanitare : 2 14.
- ambulante : 72, 153, 176, 223, 243.
- farmacii ' militare : 6 1 , 72.
- cordoane sanitare-veterinare : 187.

SERVICIUL TELEGRAFO-POŞTAL MILI
TAR : I, 2, 20, 105, 108, 120, 168.
SOLDE ŞI INDEMNIZAŢII : 9, 12, 49, 105 ,
123.
- solde : 14, 6 1 , 1 19, 1 7 1 , 209, 2 10 .
- indemnizaţii : 49, 6 1 , 103.
- subvenţii : 209.
STABILIMENTE MILITARE : 9, 53, 107,
122, 168, 227.

1, 2, 20, 44, 87, 104, 108.

- ataşaţi militari : 237.
- decoraţii : 185.
- ingineri : 230 .
- misiuni militare : 249, 255.
- ofiţeri : 55, 98, 245, 247, 253.
- şcoli militare : 196.
- ziare militare : 230.
- armata austro-ungară : 99, 105.
- Corpul 12 de armată : 193.
- infanteria de linie : 99.
- 5. Ungarisches Infanterie-Regiment
„Ludwig II., Konig von Bayren" (Re
gimentul 5 infanterie ungară regele Ludwig
al II-iea al Bavariei ) : 193.
- Batalionul 29 honvezi de infanterie : 182.
- cadre şi încadrare.
- ofiţeri : 99 , 180, 245.
- honvezi : 105, 168.
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- învăţămînt militar.
- Studii geodezice şi topografice : 196.
- Şcoala navală : 24 I .
- întreprinderi pentru fabricarea conservelor necesare armatei : 243.
- _l\filitărgeographiche Institut in Wien
(I nstitulul geografic militar din Viena ) :

104.

- stat major : 255.
- Generalstab, kaiserlich-konigliche
(-\farele stat major cezaro-crăiesc ) : 8.
- armata belgiană : 55, 255.
- geniu : 247.
- construcţii militare.
- fortificaţii : 168, 230.
- cadre şi încadrare.
- generali : 247.
- ofiţeri : 55, 230, 247.
- învătămînt.
- -�coala de artilerie : 196.
- Şcoala de geniu : 196.
- Şcoala de stat major : 196.
- înzestrare.
- armament : 230.
- serviciu de campanie.
- manevre : 2 19.
- armata bulgară : 8.
- elevi militari în Rusia : 238.
- frontiere şi paza frontierelor : 243.
- armata chinlZă .
- misiunea de instrucţie în Europa :

22 1 .

- misiunea militară la Bucureşti : 253,

254.

- ofiţeri : 22 1 , 226.
- armata daneză.
- artilerie : 255.
- ofiţeri : 249.
- şcoli militare : 255.
- armata engleză.
- artilerie : 255.
- Woolwich A rsenal (A rsenalul din
Woolwich ) : 240.
- geniu : 255.
- bastimente de război : 152.
- ofiţeri : 247, 249.
- armata franceză : 168.
- administraţia centrală a Ministerului
de Război.
- 3• Direction , artillerie et equipages
militaires (Direcţia 3, artilerie şi echi
paje militare ) : 7 1 .
- corp1trile de armată.
- Corpul 7 : 62.
- Corpul 8 : 62, 173.
- Comitetul de artilerie din Paris : 260.
- A rsenal de Bourges (Arsenalul din
Bourges ) : 173.
- construcţii militare.
- fortificaţii : 230.

- ofiţeri : 247, 249.
- instalaţiile de torpile de la Toulon :

163.

- stabilimente militare : 129.
- A telier des constructions de l' artillerie, a Tarbes (Atelierul de cons
trucţii al artileriei, de la Tarbes ) Franţa : 7 1.
- învăţămînt.
- cursuri de fortificaţii pentru
artilerie : 202.
- cursuri defortificaţii permanrnte :

202 .

- şcoli militare : 242.
- - de artilerie : 196.
- - de geniu : 196.
- - de stat-major : 196.
- Ecole d' application de l' artillerie d
du genie, a Fontainebleau (Şcoala de
aplicaţii de artilerie şi geniu din Fon
tainebleau ) : 202, 242.
- Ecole d'application du genie mari
time (Şcoala de aplicaţii de geniu
maritim ) : 9 1.
- Ecole des defenses sousmarines, a
Boyardville (Şcoala de apărare sub
marină din Boyardville ) : 149, 163.
- Ecole navale, a Brest (Şcoala na
vală din Brest ) : 168, 209.
Paris
- Ecole polytechnique, a
( Şc9ala politehnică din Paris ) : 168.
- Ecole speciale militaire, a Saint
Cyr (Şcoala specială militară din
Saint-Cyr ) : 242.
- serviciul de campanie.
- manevre : 62.
- stat ,major.
- Etat major general (Statul major
general ) : 168.
- misiunea Lamy : 168.
- ataşaţi militari : 168, 249.
- armata germană.
- artilerie : 255.
- geniu : 255.
- cadre şi încadrare.
- ofiţeri : 63, 249.
- construcţii militare.
- fortificaţii : 230.
- învăţămînt.
- scoli militare.
:_ Kriegs-A cademie (Academia de
război ) : 196.
- Şcoala de artilerie : 196.
- Şcoala de geniu : 196.
- misiuni : 63.
- stat major.
- Marele stat major prusian : 63.
- armata italiană : 35.
- construcţii militare.
- fortăreţe : 129.
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- fonderii : 129.
- fabrici de arme : 129.
- garnizoane : 35.
- porturi militare : 129.
- bastimente : 224.
- cadre şi încadrare.
- ofiţeri : 249.
- subofiţEri : 224.
- masinisti : 224.
- învătă�înt.
- Scoli militare.
.:.__ Scoala de navalăde la Livorno

208'.

- „Banque de Construction"

- - : 57.

- Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economie : 37, 132, 135, 146.
- „Concordia Română".
Societate de asigurări.
- - : 182 .
- Consiliul de Miniştri : 2 1 , 22, 25, 39 ,
:

- Şcoala superioară de război din
Torino : 129.
- Serviciul de campanie.
- manevre : 66.
- ataşaţi militari : 249.
- armata olandeză.
- artilerie : 247, 255.
- cadre şi încadrare.
- ofiţeri : 249.
- geniu : 247, 255 .
- armata rusă ; 25 1 .
- cadre şi încadrare.
- ofiţeri : 238, 249.
- cazaci : 168.
- garnizoane : 243.
- geniu : 255.
- învătămînt.
- s�oli militare : 238.
- înz;strare
- geniu : 25 l.
- jandarmi : 236.
- paza frontierelor.
- posturi de pază : 236.
- vamesi : 236.
- armata sîrbă 8.
- armata spaniolă.
- cadre şi încadrare.
- ofiţeri : 249.
- armata suedeză şi norvegiană.
- artilerie.
- Regimentul 3 de artilerie suedeză :

248, 256.

- misii în străinătate : 248, 256.
- armata turcă.
- artilerie : 255.
- cadre şi încadrare.
- ofiţeri : 249, 255.
- constructii militare.
- fortă�eţe în Dobrogea : 168.
ORGANISME POLITICE, ECONOMICE,
CULTURAL-ŞTIINŢIFICE ŞI SOCIALE
ROMÂNE.
- A dunarea Deputaţilor : 4, 6, 9, 1 1 , 12, 14,

20, 2 1 , 22, 43, 95, 1 12, 1 19 , 124, 128, 133,
134, 140, 189, 207, 250.

40, 43, 54, 64, 83, 108, 132, 15 1 , 153, 155,
156, 168, 177, 179, 2 17, 2 18, 220, 223,
237 ' 242, 249 .
- Corpurile legiuitoare (Parlament ) : I , 6,
9 , 1 1 , 20, 2 1 , 28, 29, 50, 55, 1 16 , 134, 140, 189,
- Direcţfa generală a căilor ferate : 28, 30.
46, 5 1 , 52, 104.

- Direcţia generală a serviciului sanitar
din Ministerul de Interne : 187.
- „Fabrica de cărămizi A burel-Miltiad" :

147.

de
-

Facultatea de medicină : 134.
{nalta Curte de Casaţie şi ]ustiţie : 2 I .
Inalta Curte de Compturi : 9 .
Legaţia României la Berlin : 64, 226, 252.
Legaţia României în Belgia şi Ţările
jos : 2 19 .
Legaţia României la Constantinopol : 234.
Legaţia României la Paris : 7 1 , 9 1 ,

149, 162, 209 , 22 1 , 226, 242.

- Legaţia României /a Roma : 56, 208, 224 .
- Legaţia României la Viena : 248.
- Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor : 104.
- Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice : 222.
'
'
- Ministerul de Externe : 35, 239, 245, 252.
- Ministerul de Finante : 1 12, 124, 128,

133, 153.

•

- Ministerul de Interne : 24, 26, 27, 67,

80, 86, 94, 133, 140, 150, 153, 155, 160,
179, 18 1 , 187, 198, 2 17, 223.
- Ministerul de justiţie : 4 , 6 , 9 , 1 1 , 12,
20, 2 1 , 43, 95, 1 12, 124, 128, 133, 134,
140, 250.
- Ministerul Lucrărilor Publice : 104, 1 15.
- Ministerul de Război : 1, 2, 3, 4, 5,
6 , 9 , 10, l i , 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3 1 ,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43,
44, 45, 50, 5 1 , 52, 53, 54, 57, 59, 66, 67,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 10 1 , 102, 104, 108, 109, 1 10, 1 12,
1 17, 1 18, 120, 12 1 , 122, 124, 128, 129,
13 1 , 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143,
146, 149, 152, 157, 164, 165, 166, 167,
172, 175, 176, 189, 19 1 , 198, 202, 206,
208, 209, 2 1 1 , 2 13, 2 15, 2 16 , 220, 222,
224, 226, 233, 235, 240, 24 1 , 242, 244, 245,
250, 256.

- Reprezentanţe diplomatice în străină
tate : 5, 104,
- la Londra : 152.
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- la Paris : 173.
- la Roma : 35, 129.
- Senat : 1, 3, 4, 6 , 9 , l i , 12, 20, 2 1 , 43,

- „Etablissement des Jorges et acieries
de St. Chamond" (Întreprinderea forje
riilor şi oţelăriilor de la St . Chamond )
-Franţa : 247.
- „Elswick Ordnance Co." (Compania
de armament din Elswick ) - A nglia :

95, 134, 140, 189, 250.

„Socec & Co".
Editură şi tipografie creată în 1856 la
Bucureşti.

57, 89.

- - : 1 1 1.

- General-Consulat, in Odessa (Con
sulatul general din Odesa ) , al Austro
U ngariei : 188.
- Generalstab, kaiserlich-koniglich (Sta
t ul major general cezaro-crăiesc ), al
A ustro- Ungariei : 75, 93, 188.
- Gesandschaft , kaiserlichen und ko
niglichen , in Bucarest (Legaţia cezaro
crăiască de la Bucureşti ) , a A ustro-Un
gariei : 30, 93, 246.
- Hauses, kaiserliche (Casa imperială ),
a A ustro-Ungariei : 22, 29, 30, 88,

- „Societatea de construcţii şi lucrări publice" : 132, 146.
- Spitalele Eforiti şi Sf. Spiridon :

134.

- Şcoala de farmacie : 134.
- Şcoala de poduri, şosele şi mine : 140.
- Scoala veterinară : 134.
- ;colile din Bucuresti : 203, 204.
„ iipografia modernă · Gregorie Luis" din
Bucuresti
. : 14.

STRĂINE .

- Admiralty (Ministerul Marinei ) din
A nglia : 152.
- A mbasada imperială a Chinei la
Berlin : 226.
- A mbassade de la Republique fran
faise, a Vienne (A mbasada Republicii
franceze la Viena ) : 168.
- Conseil des ministres (Consiliul de
Miniştri ) , al Franţei : 163, 169 , 173,

109.

- „H. Gruson -Eisengiesserei & l'.fa
chinenfabrik Buckau-Magdeburg" (H.
Gruson - Turnătoria şi fabrica de ma
şini Buckau-Magdeburg) -Germania: 24 7.
- „Krupp".
Uzina de armament din Essen-Germania.

202.

- - : 57.

- Consulat de France, a Galatz (Con
sulatul Franţei la Galaţi ) : 46, 70, 87,

89, 2 18, 236, 238.

- Consulat de France, a Kilstendje :
(Consulatul Franţei la Constanţa ) :

169.

- Consulatul Austro- Ungariei la Ga
laţi : 87.
- Consulatul Rusiei la Iaşi : 183.
- Consulatul Turciei la Constanţa :

234.

- Direcţia generală a căilor ferate sud
vestice rusesti : 205.
- Directio,;, des affaires politiques (Di
recţia afacerilor politice ) din Ministe
rul de Externe al Frantei : 7, 28, 46,

63, 70, 83, 87, 89, 98, 1 6 3 ,
236, 238, 243, 244, 249, 25 1 .

169, 2 18,

- Ecole centrale (Şcoala centrală ) , din
Franţa : 168.
- Ecole des ponts et chaussees (Şcoala de
pod11ri şi şosele ) , din Franţa : 242 .
- Ecole des arts et metiers d'Angers
(Şcoala de arte şi meserii din A ngers )
- Franţa : 162.
- Ecole forestiere de Nancy (Şcoala
forestieră din Nancy ) -Franta : 242.
- Ecole nationale supt!rieure d;s mines,
a Paris (Şcoala naţională superioară
de mine, din Paris ) : 242 .

- Legation de Belgique en [Roumanie
(Legaţia Belgiei în România ) : 255.
- Legation de la Republique franfaise
en Roumanie (Legaţia Republicii/ranceze
în România ) : 7, 28, 62, 63, 83, 98,

247, 249.

- Legation imperiale de Chine (Lega ţia imperială a Chinei ), la Paris : 226,

254.

- Legation imperiale de Turquie (Le
gaţia imperială a Turciei }, în România :

17 1 .

- Legation of the United States for
Rumania (Legaţia Statelor Unite pen
tru România ) : 29.
- „Lloyd" .
Societate de transporturi navale austro
ungară.

- - : 234.

- „ Manufacture d'armes de guerre
de Châtellerault. A rmes blanches et
armes a feu". (Manufactura de arme
de război de la Châtellerault. Arme albe
şi arme de foc ), din Franţa : 229.
- Ministere de la Marine et des Colo
nies (Ministerul Marinei şi Coloniilor ) ,
a l Franţei : 9 1 .
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- cWinistere de la Guerre (Ministerul
de Război) al Franţei : 7 1 , 229, 247.
- 1Winistere des Affaires etrangeres
(.Winisterul de Externe ), al Franţei :

TRATATE, CONVENŢII, REUNIUNI, ASO
CIAŢII, NEGOCIERI
INTERNAŢIONALE
ŞI EXPOZIŢII
- A sociaţia geodezică internaţională :

87, 162, 209.

104 .

- Ministere imperial des Affaires etran
gires (Ministerul imperial de Externe ) ,
a l Imperiului otoman : 17 1 .
- Ministerul Marinei italiene : 208,

- Comisia europeană a Dunării .
Constituită prin tratatul de la Paris
(1856 ) din delegaţi ai A ngliei, A ustriei,
Frantei, Prusiei, Rusiei, Sardiniei si
Turciei, iar conform articolului 53 � i
tratatului de la Berlin ( 1878 } şi ai
Romtiniei ; avea în principal sarcina
de a lua măsuri pentru
dragarea
Dunării de la Isaccea pînă la vărsarea
în mare.

224 .

- Ministerul de Război al Olandei : 247,

255.

macchinisti
- Reale scuola allievi
(Şcoala regală de ucenici mecanici ) ,
din Venetia -ltalia : 224.
- Reichs kriegsministerium, kaiserliche
kănigliche (Ministerul de Război im
perial cezaro-crăiesc ), al A ustro- Unga
riei : 38, 39, 40, 75, 8 1 , 93, 145, 158,

- - : 28, 87, 2 18 .

- Conferinţa marilor puteri de la Londra din 8 februarie - 12 martie 1883.

- - : 22.

184, 185, 188, 193, 194, 195, 20 1 , 237,
239, 245.

- Congresul de la Berlin din 1/13
iunie - 1/13 iulie 1878 : 83, 168, 17 1 .
- Convenţia de la 10 martie 1883,
încheiată la Conferinţa marilor puteri
de la Londra din 8 februarie - 12 martie
1883 în problema Dunării : 69.
- Edictul din Nantes (Franţa ) de la
13 aprilie 1598, revocat la 17 octombrie
1 685 : 55 .
- Expoziţia de farmacie de la V iena
din anul 1883 : 6 1 .
- Expoziţia de igienă de la Berlin din
anul 1883 : 6 1 .
- Expoziţia internaţională de electri
citate de la Viena din anul 1883 : 49,

- Reprezentanţe diplomatice străine.
- a A ustro- Ungariei la Bucureşti :

47, 75, 1 1 1 , 145.

- a A ustro-Ungariei la Kiev : 75 .
- a A ustro- Ungariei la Odesa : 7 5 .
- a Franţei l a Berlin : 63.
- a Rusiei la Tulcea : 70.
- a Rusiei la Viena : 69.
- Societe I ndustrielle et Comerciale des
J,f etaux" (Societatea industrială şi co
mercială pentru metale ), din Franţa : 5 .
- Societe industrielle belge" (Soci,•
tat �� industrială belgiană ) : 55.
- „ Union Baugesellschaft" ( Uniunea
societăţilor de construcţii ) , din Viena :

104.

- Tratatul de alianţă dintre Germania
şi A ustro- Ungaria din 7 octombrie
1879 : 168.

57.

- Universite de Bruxelles ( Universita- .
tea din Bruxelles ) : 55.
- Vice-consulat de France, a Kiis
tendje ( Viceconsulatul Franţei la Con
stanţa ) : 234, 243, 244, 25 1 .
- War Office (Ministerul de Război) ,
al A ngliei : 240.
- , , Yarrow & Co".
Firmă de construcţii navale, ale cărei
şantiere, aflate la Poplar pe Tamisa
şi apoi la Scotstown pe Clyde în Scoţia ,
produceau şalupe cu aburi de mare
viteză şi torpiloare.

- - : 59.

- Tratatul de alianţă dintre Romtinia
şi A ustro- Ungaria : 88 .
- Tratatul de alianţă, din 20 mai 1882,
între Germania , A ustro- Ungaria şi Ita
lia prin care s-a constituit Tripla Alianţă:

73.

- Tratatul de la San Stefano din 1 9
februarie/] martie 1878 : 83.
CONFLICTE ARMATE ŞI MIŞCĂRI SOCIAL
POLITICE
Răscoala condusă de Horea , Cloşca şi
Crişan.

440
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Mişcare a maselor asuprite din Tran
silvania (octombrie -decembrie 1 784 ).

- ,...., : 180, 193.

Revoluţia de la 1848 din Ungaria.
Mişcare burghezo-liberală a maghiarilor
din Imperiul austriac declanşată la
5/15 martie 1848 şi infrîntă prin intfr
venţia armatei ruse la 1/13 august 1849.
-

,...., : 104.

Revoluţia de la 1848 din Transilvania.
Mişcare democratică şi naţională a
românilor din principatul Transilvaniei
desfăşurată între 3/ 15 mai 1848 şi
august 1849.

- ,...., : 10'1.

Războiul franco-prusac din

1870 - 1871

Purtat între Franţa pe de o parte şi
Confederaţia Germaniei de Nord condusă
de Prusia pe de alta , declanşat la 1 9
iulie 1870 ş i încheiat prin armistiţiul
de la 28 ianuarie 1871 urmat de pacea
de la Frankfurt-am-Main din 10 mai
1871 .

- ,...., : 230 .

Războiul de independenţă din 1877- 187 8
Purtat de România şi Rusia împotrfra
lmperiullli otoman, declanşat la 12/2-1.
aprilie 1877 şi încheiat prin tratatul de
pace de la San Stefano (19 februarie/
3 martie 1878 ) şi congresul internaţional
de la Berlin ( l f 13 iunie - 1 / 13 iulie
1878 ) care au consfinţit independenţa
României.

- ,...., : 12, 104, 168, 234, 236.
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GLO SAR *
A
afet portroate [jr. affut port-roues]-afllul unui tun care În locul ţevii are un ax în care sînt
puse roţile de schimb.

agrimensură [lat. ager şi mensura] - măsurarea terenurilor, specialitate a inginerilor hotarnici,
armătură [lat. armatura} - armament.
armurier {jr. armurierJ - militar care se ocupă cu întreţinerea şi repararea armamentului.
avizo [jr. aviso) - navă mică folosită într-o escadră pentru transmiterea ordinelor şi a corespondenţei sau, uneori, ca navă de escortă.

B
baterie călăreaţă [jr. batterie a chevalJ - subunitate tactică de artilerie cu tracţiune hipo, care

datorită mobilităţii putea însoţi cavaleria căreia îi era afectată (dată în sprijin ) ; servanţii se
deplasau călare pe acelaşi atelaj al tunului.
baterie montată [jr. batterie mantie} - subunitate tactică de artilerie cu tracţiune hipo asemănd
toare celei de mai sus dar avînd trăsuri pentru transportul servanţilor.
betea (bete) - fîşie de lină ţesută, lungă de 2 - 4 m şi lată de 5 - 10 cm.
bivuac [Jr. bivouac] - instalarea temporară a unei subunităţi sau unităţi în afara localităţilor, de
obicei În corturi.
bric, cu aburi [jr. brick] - navă cu un tonaj de pînă la 200 t, cu două catarge cu pînze pătrate ;
în vechea marină ele erau clasate după numărul de tunuri cu care erau armate, astfel erau bri
curi de 12, de 20. O asemenea navă prevăzută cu maşină cu aburi auxiliară purta denumirea
de bric cu aburi.

c
canonieră, cu aburi [jr. canonniire] - navă militară de mic tonaj folosită la patrulare, servicii
de pază în apropierea ţărmului sau În apele interioare.

capace [lat. capax, acis] - capabil.
casat [jr. casserJ - destituit , degradat.
cazarmament (efecte de
[rus. kazarma şi ital. accasarmamento] - totalitatea efectelor desti
,...,

nate să asigure odihna militarilor (dosuri de saltele, pături, cearşafuri, feţe de pernd etc. ).
cazarmar [rus. kazarma] - militar care se ocupa cu probleme administrative legate de buna funcţionare a cazărmilor.
cătăţime [lat. quantus] - partea dintr-un întreg, cîtime.
civit [turc.] - albastru-închis, vînăt.
confiniu militar [lat. confinium şi militaris] - ţinut de graniţă al Transilvaniei În care după de
cretul împărătesei A ustriei, Maria Tereza de Habsburg, din 15 aprilie 1762, s-au creat regi
mentele grănicereşti româneşti.

• Abrevieri : engl. - engleză ; fr. - franceză ; germ. - germană ; gr. - greacă ; ital. italiană ; lat. - latină ; rus. - rusă ; mag. - maghiară ; turc. - turcă.
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controale [Jr. contr6le} - registre duble ţinute cu scopul de a servi la verificări ; stat nominal cit
persoanele înscrise într-o unitate militară.

corvetă cu aburi [Jr. corvette] - mică navă de linie, intermediară bricului şi fregatei. folosita într-o
escadră pentru transmiterea ordinelor amiralului ; atunci cînd în afara celor trei catarge
cu pînze pătrate dispunea şi de o maşină cu aburi auxiliară purta numele de corvetd cu aburi.
coupole cuirass�e [Jr]. - construcţie blindată de formă cilindrică, acoperită cu o calotd metalică,
adăpostind unul sau două tunuri ; cupolă cuirasată.
crocheuri [Jr. croquis] - crochiu , schiţă, desen rapid.
cruceriu [germ. Kreuzer] - creiţar, monedă mică austriacă.
curbătură [Jr. courbature] - curbură.

D
deget [lat . digitus] - veche măsură de lungime, echivalentă în ţările române, la mijlocul secolului
al XIX-iea, cu 0,024 -0,034 m .

depou [Jr. dep6t} - depozit.

E
ecuerisat [jr. equarrissage} - (lemnul ) tăiat în grinzi, scînduri, dulapi, şipci, ecarisat.
epidemitic [Jr. epidemicite] - caracterul epidemic al unei boli.

F
flexiune [Jr. flexion] - îndoire.
foi de zile, numerice pentru oameni - actele companiei prin care se stabileau lunar drepturile
de soldă şi hrană ale militarilor.

frigura tifoidă [lat. frigus, oris, şi fr. typhoide} - febră tifoidă.
fulantă [Jr. foulanteJ - (pompă ) respingătoare.

G
gagist muzicant [Jr. gagiste} - muzicant militar, neangajat ca soldat.
giubernă [Jr. giberne} - cutie de piele pentru cartuşe purtată la centură sau în bandulieră, cartu
şieră.

goniometru [jr. goniometre} - instrument optic de măsurare a unghiurilor.

H
hidrofor [Jr. hydrophore} - recipient de colectare a apei.
hoge [turc.] - preot musulman.
husar [mag. huszar] - soldat din cavaleria uşoară în armata austro-ungară ; denumire folosită
uneori de .<trăini pentru a desemna pe roşiori [husari roşii].

I
ilic-vestă scurtă confecţionată din postav sau dimie, fără mîneci, cu revere, încheiatd în faţă.

L
lăturoae - scînduri cu secţiune neregulată provenite din ecarisarea buştenilor.

limb [Jr. limb} - marginea gradată a cadranului circular al unui instrument de mdsură.
lopată Lienemann - lopată cu fierul adaptat unor multiple întrebuinţări (săpat, tăiat .fierăstruit ).
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M
masă generală, de întreţinere - fond special destinat înfiinţării şi întreţinerii obiectelor şi efec

telor necesare unităţilor alcătuit din sumele anume repartizate din bugetul anual al Ministe
rului de Război, din sumele rămase ca rezervă sau din economiile făcute la hrana şi echipa
mentul trupei.
miră [jr. mi,re] - semnal fix (jalon ) servind la determinarea unei direcţii prin vizare.
mus [Jr. mousse] - elev marinar.

N
na·,rlu [gr. navlon] - taxă percepută pentru transportul pe apă.

neîndatinat -lucru care nu a intrat în datini, obiceiuri ; neobisnuit.

nod [lat. nodus] - unitate de măsură pentru viteza navelor, echi�alentă cu o milă nautică inte�na
ţională pe oră (1 851, 852 m/h ) .

nutriment [jr. nutriment) - hrană.

o
ordinar [Jr. ordinaire] - menu (alimente ) pentru mesele militarilor.
ospital [lat. hospitalis, jr. hOpital) - spital.

p
pachetaj [Jr. paquetage] - efectele unui soldat împăturite şi aranjate în mod regulamentar.
picior englezesc [lat. pes, pedis] - unitate de măsură de lungime, încă folosită în A nglia, echi-

valentă cu 0,3 16 m.
pintecar - brîu mai lat ce încingea mijlocul.
pond [lat. pondus, eris] - greutate, masă.
pretor [jr. prilmr] - funcţionar însărcinat cit păstrarea ordinii şi
proaveze, să se [lat. providere] - să se aprovizioneze.
a puni [lat. punire] - a pedepsi.

1"

rn

poliţia.

R

ebonificare [jr. rebonification] - suma de bani care compensează dauna.
remiză [jr. remise] - hangar pentru adăpostirea· trăsurilor.

s
scriitor - militar însărcinat cu evidenţa actelor unei unităţi.
ser [rus. serii] - gri.
softa [turc.] - student l� teologie în Turcia .
subţietate - subţirime.
a surveghea. [Jr. surveiller] - a supraveghea.

ş
şalupă canonieră [jr. chaloupe -canonniere] - şalupă cu punte şi cu un număr mare ·de tunuri

în comparaţie cu ·tonajul ambarcaţiunii, folosită odinioară în acţiuni de debarcare, de supra
·,)eghere a ţărmurilor sau a apelor interioare.
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şalupă prevăzută fie cu un scondru ce susţine o torpilă, fie un tub lans
torpile.
şrapnel [engl. shrapnell] - proiectil de artilerie care exploda în aer, la mică înălţime de pămînt ,
împrăştiind încărcătura (bile, bucăţi de metal ) pe o arie întinsă ; se utiliza în special pentru
neutralizarea militarilor din tranşee.

şalupă port-torpile

-

T
tiralior [Jr. tirailleurJ - trăgător, soldat în acţiune individuală executînd foc de voie.

u
uvraj [Jr. ouvrage] - lucrare, scriere.
uvrier [jr. ouvrierJ - soldat care făcea parte din companiile de uvrieri de la Arsenalul armatei
sau din subunităţile de administraţie ; efectua lucrările necesare la arsenale, la parcurile de
trăsuri sau acelea depinzînd de administraţia militară.

y
yacht [Jr. yachi} - navă de mare viteză , cu pînze sau maşină cu aburi, avînd un tonaj ce depăşeşte
rareori 1 800 t.
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