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religios oficiat de -I. P. S. S. Metrnpolit�l Primat �i de :-i1etropolitul 
Moldovei. Cuvîntările le rostesc: d-mI D. A. Sturdza, P. S. Au
relian, M. Pherekyde, Gr. Macri, Al. Nicolaide, General Budi;,
teanu şi I. G. Bibicescu. După ţinerea discursurilor, defilează 
scoalele, societăţile şi sindicatele diferite. - M. Sa Regele adre
;ează doamnei Pia I. Brătianu următoarea scrisoare : 

Doamna M.ea, 

Cu gîndul şi cu sufletul 111,ă asociez la solemnitatea de astă-zi, 
prin care poporul romîn răsplăteşte fJatriotica muncă a ilusirulwl 
d-voastră soţ, aşezînd în niijlocul capitalei un monument 111ăreţ.
spre vecinica amintire.

«Nu poate fi o mîngîiere mai didce, o întărire su.fieteasc<l 1nai 
mare pentru Dom·,tia Voastră şi jJentru Mine ca recunoştinţa ce 
se arată nemur.itoruluz Ion Brătianu, care şz·-a închinat întreaga 
viaţă la mări"rea ţărei. Această recunoştinţă cinsteşte de-o potrivă 
pe acei cari o simt şi pe acela către care se îndreptează. 

«Sfătuitor statornic credincios al Tronului, bărbat de stat în
ţelept, fruntaş printre fruntaşi, Ion Brătianii a merz"tat vrednica 
răsplată ce i-se dă astăzi, iar monumentul ce i-s' a ridicat va 
spune generaţiunilor viitoare cît de însemnată a fost j;artea ce-a 
luat la neatîrnarea naţională şi la întemeierea Regatului.. cîl 
pentru Mine, nu voi uita nici-odată devotamentul cu care a servit 
+ ara şi 1 ronul, mar ales în vremurile de luptă ; avîntul să1,'i, ge
n�ros, puru:ea îndreptat spre înălţarea Patriei; concepţiunea sa 
vze d� ne,z;ozle poporului, precum şi această dulce şi simpatică 
înf ăţzşare care cîştiga ininiile şi ne desvăluia o bit1iătate de sufiet 

· fără de ură şi de invidie. · 
«N_umele său va rămîne în veci nedespărţit ele-aceste ti111puri 

glorioase ale renaşterez noastre şi de faptele răsboinice prin cari 
s' a îndeplinit, cu ayutorul lui Dumneze1,'i, şi cu vitejia armatei, 
visul secular al Romînilor. » 

20 i.'1a1. - La Agram se fac mari demonstraţi uni antimaghiare, 
Mulţimea bombardează trupele cu pietre. 

27 MaL - Moartea bărbatului de stat G. D. Palade. 
George D. Palade s'a născut la 1858 în Bîrlad. Licenţiat al fa

cultătiI de drept din Bucuresti, a fost cît-va timp magistrat. A 
intrat' în politică la 1884, fii�d ales deputat al colegiului II de 
Tutova. Fost colaborator la ziarul «Romînul». Profesor de eco
nomie politică la şcoala de �tiinţe de Stat. .� vacat, zia�ist ;,i 
orator cunoscut.· La 1895 a intrat în guvernul liberal, ca mmistru 
al Agriculturei şi a presentat mai multe legi, între cari aceea 
pentru vînzarea bunur\l�r Sta.tulu_i 1� ţărani_ în lot�ri mic_i _ de 5
hectare. A mai fost rmmstru m d1fente cabmete, ş1 a dem1s1onat, 
ca ministru de interne, la 22 Noembrie 1902 din causa unei grave 
maladii, care i-a şi repus viaţa. 

26 MaL - Sfinţirea bisericei cu hramul «Sf. Treime» -din Si-
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na1a. M. S. Domnitorul Nostru, ţin·e cuvîntarea pe care o repro
ducem: 

« Peste două veacurz câi, trecut de cîncl spătarul l.fihaifi, Cantacitzino 
a ridicat aci, în mţjlocul pădurilor nepătritnse, o bisericuţă cu chilioară, 
înconjurata ctt zidurz ca loc de reculegere şi liman de odihnă şi adă
postire pentri1, trecăto1·iz rătăciţz: Sitte de anz acest sfînt aşeq,ămînt a 
rămas departe de sgomotul lwnez, ferit de v#eliile ce sguditise Ţara. Maz 
tîrziu, cînd mişcarea comercială între Romînia şi Transifrania a în
ceput a se desvolt<t, s' a mărit schitul şi s' a clădit încă o biserică rnal 
încăpătoare, cw·e a atras miz de credincioşi din toată împrejurimea. 

« Scuinpe şi clitlcz am.intii·z Ne leagă de ·această veche biserică, acuma 
dăi·îmată, în cai·e am îniilţa.t cit Familia Mea, 
mat bine de un sfert de vecu;, rug ele Noastre 
către A-Tot-Puternicul. 

«In acest lung şir de anz monastirea Sinaia 
a fost scaunul �tleu clomnesc, primind ast-fel 
o sfinţire istorir.ă.

«In acest timp, clouz anz după răsboiul glo
rios pentru neat-trnare, valea Prcthove'i a fost 
înzestrata cu wlea f e1·atu, wre a legat această 
regiune, odinioară sălbatică, w ţara şi strei
nătatea şi s' a ridicat Caste.Z,uZ Peleşttlitz,· devenit 
leagănitl Dinastiet roinme. Tot atuncz, ca prin 
farmec, s' ct înfiinţat pe poalele monasUre'i itn 
oraşel care 7l ·încinge cu un brti1 minunat. t G. D. Palade 

«As-fel zntstia, vev'inic cutreerată de tâlharz 
şi făcătorz de rele, s'a preschimbat în adevărat raii1 al- căruz renitme 
trer.e depa1·te peste hotarele Romîniez. 

«In fata acestuz avînt neasteptat, Efor-ia a hotărtt să reclădească 
biserica c'ea mare pe vtchile �z temelif. După o trudă de maz mulţz anz, 
·o bise1·icii nouă, bogat înipoclobită, se î,ialţă astă-<l'î înaintea ochil01:
nostri; ea strălitceşte cu. o nouă splendoare, vrednică ele clesvoltarea fZ
În8emnătatea loculuz şi din turni1,rile sale clopotele răsună departe p1·in
mitnţ'i şi vă'i chemînd iarăşz pe credincioşz la slu,jbă.

« Bisericele şi monastirile simt aproape singurele mom./11iente ce ne-aii
1·ămas din trecut ; ele au ast-f el o însemnătate cleosebită pentru istoria
Patriez1 cacz inscripţiunile păstrate pe zidurile lor au fost de multe 01·z
singură călăuză a istoriculuz pent1·u a determina domnia Hospodaril01·,
obî1·şia neamu1·ilo'r, cîrmuirea vlădicilor şi faptele răsboinice.

« Fie ca această frumonsă biserică astă-zz, tîrnosita, cu hrcimitl Sfintez
Treime, de înalt' P1·ea Sfinţia Sa Mitropolitul Ungro-Vlachiez, Primat
al Rom{tniez, în al 38-lea an nl clomn'iez �Mele, să amintească încă în
vren�urile cele ma'i clepă1·tate marea epocă a 1;ecleşteptăreT naţionale, a 
neatir·nărez şi a înălţărez Romî;niez. · · 

«Rog_ pe Dumnezeu să bine-cuvinteze acest sfînt locas, 1·iclic'at în creeriz
Carpaţilor spre cinstea şi slava Lit'î. 

' · 
« Voiu pă!tra o amintire scumpă de această f1·umoasă serbare,· la carecu o vie placei·e am litat varte şi mulţumesc călcliwns Ef oriez ele în-
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semnatul ez sprijin prntru desvolta�·ea. şi înfrumuseţarea Sinaiez ele ccwe 
ne pntem mîndri asUl-zz şi ve care o privesc ca un adevărat mărgă
ritar al R�gatuluz Romîniez. 

29 Mai. - Congresul LigeI pentru unitatea Culturală trimite 
M. S. RegeluI următ6rea telegramă:

«Congresul Ligei Culturale, întrunit pentru a XII oară, ma 111-

sărcinează să rog pe Majestatea Voastră a primi espresiunea dra
gostei şi devotamentuluI său nemărginit către Marele Romîn, 
Căruia se adresează orI-ce aspiraţiu_ne naţională.» . · 

PETRE GRĂDIŞTEANU. 

La această telegramă de omagiu M. S. Regele a dat .următorul 
răspuns: 

« Do111,'nnle Preşedi�ite, M. Sa Regele a primit telegram.a ce i-aţi 
adre_sat şi a bine-voit a mâ însârcina de a Vâ transmite odată 
ci1, mi1,lţumirile Sale pentru iubirea şi devotamenti1,l ce-i arâiaţz, 
cele mai bune urări ce jac(J pentru. propăşirea şi jJrosperitatea 
L1:gei Culturale,. 

GENERAL PRIBOIANU. 

3 Iunie. - Şcoala de Agricultură de· la Herăstrău serbează 
aniversarea 50-a de la înfiinţarea sa. M. Sa Regele ţine o cuvîn
tare, în care încredinţează pe ascultători de viul Său interes 
pentru agricultura noastră. 

4 Iunie. - Ziarele anuntă, că d. I. Slavici, cunoscutul nuvelist 
�i profesor, a fost decorat cu medalia Bene-merenti ci. I pentru 
merite literare. , . 

20 lunie�903. - D. Spiru C. Haret publică în «Voinţa Na
ţională» o notă asupra populatieI Rominiei, constatînd un coefi
cient al creştereI anuale de 1.43 Ofo. Resultă de aici, că în 49 ani 
populaţia ţăriI noastre, în condiţii normale, s'af îndoi la număr. 

1 Iulie. - Desvălirea_ bustµlui lui Aug. Treb. Laurian, ridicat 
prin subscripţii de un comitet compus din maI mulţi profesori 
din Capitală. - Al patrulea Congres al corpuluI didactic primar. 

12 Iulie. - Ziarele publică o scrisoare a A. Sale Principesei 
Maria, către d. Ministru de Culte şi Instrucţiune. A. Sa arată 
ministrului doririta de a se înfiinta o scoală de gospodărie în 
Iaşî, cu numele ,;Principesa Maria», şc'oală ce va fi întreţinută 
dintr'un fond creat cu ocasia căsătoriei A. Sale. 

16 Iulie. - Soseşte în ţară delegaţiunea regii:nentului rusesc 
« Vologda» spre a mulţumi Regelui Carol pentru· ]?robele de 
Inaltă bună-voinţă ce i-a dat cu ocasiunea CentenanuluI acelui 
Reaiment. 

17 Iulie. - Dejun la Sinaia în onoarea delegaţiuneI ruse. 
In toastul Său, M. Sa zice: «Salut cu o vie plâcere deputaţiunea 
Regimenti1,h1,_i meu « Vologda». lndoita legâturâ ca şef şi ca fost 
comandant superior, care mâ uneşte cu el, îmz este cu atît mai 
preţioase, cu cît acest regiment s' a luptat siib ochii rnei ci1, atîta 
bravurci». 
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23 Iulie. - Un încendiu transformă în ruine frumoasa mînă
stire Agapia. 

28 Iulie. - Intrevederea M. Sale Regelui cu Impăratul Aus
triei la Ischl. 

30 Iulie. - Inmormîntarea profesorului Anghel Demetriescu, 
mort la Karlsbad. 

1 August. - Marele ziar franca Le Te1nps publică un articol 
despre relaţiunile ruso-romîne·şi constată că în Romînia nu există 
nici un spirit de ostilitate faţă de vre-o putere străină. 

5 August. - Prindpesa Maria a dat naştere unui fiii. Toată 
ţara salută cu bucurie . vestea fericită. Representauţii guvernulu1 
pleacă la Sinaia pentru a presenta· 
omagiile auguştilor părinţi şi a sem
na actul de naştere. Noulu1 principe 
i-se dă numele 1Vicolae Ferdinand.

15 August. - Societatea pentru
crearea unui fond de teatru în 
Transilvania îşi ţine adunarea ge
nerală la Sebeşul Săsesc. Intre al-
tele hotăreste trimiterea unui bur- , ! sier· în străinătate, care după trei 
ani, să poată înjgheba întîia trupă 
teatrală romînească în Ardeal. 

1 Septembrie. - Se simte în 
Capitâ.lă un violent cutremur de 
pămînt. 

7 Septembrie. - Moartea Ge
neralului Eraclie Arian. La înmor
mîntarea,' săvîrşită în 9 Sept. d. _D.
A. Sturdza, ministru de războiu, 
rosteşte panegiricul preamărind t Generalul Eraclie Arion 

virtuţile ostăşeşti ale Generalului. 
M. Sa �i Prinţul moştenitor, în telegramele Lor de condoleanţă, 
laudă meritele răposatului de comandant şi de credincios ser
vitor al Tronului.

20 Septembrie. - Sosirea Suveranilor din străinătate. 
21-- 23 Septembrie. - Al doilea Congres al Societăţi1 pentru 

înaintarea şi răspîndirea ştiinţelor în Romînia. Se deschide ex
posiţia aceleiaş Asociaţi1, la Institutul de Chimie al d-lui Dr. C. 
I. Istrati.

5 Octombrie. - Botezul Princi/Jelui Nicolae. Nasul Printului
e Ţarul ·Rusiei, representat prin_ principele Dolg0rul{i. Oro-�nul
oficios «Vointa Natională,, vorbmd despre această �sărbăt�are" 
scrie: «Pentr� familia regală, ca şi pentru tot poporul, ziua de 
astăzi este un prilej de adevărată sărbătoare sufleteasc�. 

12 Octombrie. - Desvălirea statuei Da vila, în fata facultătii 
de medicină. Vorbesc generali D-r Theodori si D-r Demosthene, 
Locusteanu şi alţii, glorificîndu-i faptele filantropice. 
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jurnale şi ast-fel am scăpat prilegiul de a mă face şi eu cu
noscut ţării mele. Am rămas în urmă, ca tot-d'auna, întîrziat 
pe calea gloriei şi am meritat sentinţa vechilor Romani: 

Tarde venientibus ossa ! 

«leată, domnule, în scurt Ociisea vieţii mele! Sunt obosit, 
descuragiat şi m'am convins că nu servesc la nimica alta 
de cît a face umbră pămîntului de azi pînă mîne ... De acea 
m'am decis a mă retrage din valurile lumii pe o• stîncă so
litară unde să nu mă ajungă stropurile lor. Mă duc să mă 
închid într'un schit din muntele Athos, pentru ca să scap 
si eu de lume si lumea de mine». 
' A doua zi P�tru Sfiicscu a plecat ele la Mircesci, si peste 
o lună am primit acest un răvaş. de la dînsul.

· Dom.nule A.,

«Am sosit la muntele Athos ... Schitul ele a mă închide în 
zidurile sale arsese cu două zile înaintea sosirii mele... Iar 
întîrziat ! ... Plec mîine la Ierusalim! ... 

V. ALEXANDRI. 

Mircesci 12 Ianuarie 1881. 

MARELE STAT-MAJOR AL ARMATEI ROMiNE 

Basele Statului major al· Armatei în Muntenia sunt puse prin arti
colul 133 al Regulmnentulii'i 01·ganic, care zice «că. miliţia pămîntească se 
comăndueşte de Spătarul, aj utîndu-se cu u.n Ştab ( etat-major)». 

_l1_1 !,V.loldova, prin articolul 214 al acestui Regulament, se specificii şi «că. 
miliţia este comănduită de către Hătmanul dimpreună cu un Stat-major». 

, In 1833, în urma unor modificări aduse în organisarea acestui Prin
cipat, compunerea Stabulu'i se schimbă. In 1837 se hotărî că «Stabul 
Măriei Sale lui Vodă să se alcătuiască din 4 polcovnici, 4 maiori şi 
C'ăpitani». 

Această organisare, pentru ambele Principate, rămîne pînă în 1839. 
Funcţiunea de Şef de Stat-major se exercita, în tot acest timp, <;le către 
un Colonel, care ajută pe Marele Spătar în exercitarea trebilor oştirei. 

In 1859, sub domnia lui Cuza «se înfiintează un corp de Stat-major 
general al armatei Principa-telor-Unite, dependent în atribuţiile sale _de 
:Ministerele ostăşeşti». lu 1868 Statul-major se împarte în Statul-maJor 
_o-eneral şi Corpul de Stat-major. 1n 1882 se înfiinţează Marele Stat
�ajor în 3 Secţiuni. 

Marele Stat-major a avut pînă acum următorii şefi: Colonel Vcmov 
(-1841); col. Voinescu (-18Fi6); col. Joan Ghica (-1858) ;_ maior Sami
sescu (-1866); general Florescu (1866); colonel Slăniceanu (-1877); 
colonel Barozzi (1877); general Fălcoianu (-181.J5); general Lahovary 
(-1896) ,· general Barozzi (1899); g�neral Poenaru (-1901). Iar de la 
1 Aprilie 1901 este d. general de brigadă Al. Carcaleţeanu. 



MĂNĂSTIREA DIN SINAIA 
- SOLEMNITATEA TÎRNOSIREÎ BISERICEÎ -

Am publicat la «Cronica anuluI» cuvîntarea M. Sale RegeluI, 
ţinută cu prilejul tîrnosireI bisericel celeI nouă de pe lîngă 
mănăstirea din Sinaia. E una dintre cele. mai avîntate ş1 maI 

Mînăstirea Sinaia 

frumoase vorbiri, din cîte a ţinut Domnitorul nostru la aseme
nea ocasii. Din cuvintele LuI vorbeşte o nemărginită dragoste 
pentru această frumoasă ţară, o profundă veneraţie faţă de 
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trecutul ei şi îndeoseb1 faţă de acea parte pitorească a mun-· 
ţilor, unde s'a aşezat locaşul de vară al Dinastiei, devenit 
acum leagănul acesteia. 

I.mpodobind paginile Almanacului nostru cu cîte-va ilus
traţiuni, repr�sintînd actul solemn al inagurării, reproducem 
aici şi cîte-va amănunte dîn istoricul acestei mănăstirL 

Altarul Mînăstirer Sinaia 

1 Mănstirea Sinaia a fost construită la 1695 de Mihf1il Can
tacuzino. Fericitul fundator spune ·în actul de fundaţiune : 
«Zidit-am din temelie această sfîntă Mănăstire, cu hramul : 
Adormirea Maicii Domnului, h poalele pustiei Bucegilor, ca 
să fie adăpostire călugăra�ilor, care vieţuesc aici şi ca să 
poata fi ast-fel apăraţi contra tilharilor de tot soiul, ce se gă
sesc încuibaţi prin aceste locuri pustii, jefuind şi omorînd pe 
trecători; i-am dat numirea Sinaia, după asemănarea monăs
tireI Sinai, din Orient. » 

La 1786 Mănăstirea Sinaia fu deteriorată de Turci. Deosebit 
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ele-aceasta a suferit maI multe ocupaţiuni milităreştI, fiind 
singura staţiune de popas la mijlocul drumului dintre Cîm
pina şi Braşov. Tot asemenea fu ocupată şi de armatele ru
seştI la 1848, în drumul acestora spre pacificarea UngarieI. 
Ast-fel 200 de anI a servit de adevărat adăpost pentru duş
man şi prieten şi locul era într'aclevăr indicat spre o desvol
tare maI mare a comunicaţiuneI. 

Păretele intrărel i\IînăstireI Sinaia 

Prin 1870-71, Măria Sa Carol I, venind pentru întî.ia oară 
în localitate, fu încîntat de frumuseţea regiuneI şi de-atuncI 
continuă în fie-care an a petrece verile, împreună cu Doamna 
şi cu întreaga curte, aicI, ocupînd 11 anI chiliele din arbon
daricul MonastireI. 

La 187 4 fu pusă temelia pentru un castel domnesc, care 
se termină la 1882. In jurul castelului s'au x1dicat grabnic 
şirul de vile ş1 de case boereşti ş1 în cîţI-va anI s'a încheiat · 
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oraşui Sinaia, răsărit par-că din pămînt cu iuţala şi farmecul 
unui oraş din poveste. Vilele aceste alăturea de castel, sunt 
ca neşte străjerI vigilenţi în jurul unul stăpîn iubit. 

Asupra minunatului Castel şi aceluia ce-l stăpîneşte, Alec-
sandri a scris următoarea poesie : 

Castel-Peleş, minune feerică, privită 
Cu drag şi cu mirare de falnicii Carpaţi, 
Menire are 'naltă, în sînu-i tăinuită, 
Ca ploaea roditoare în nori întunecaţi. 

Gândiri măreţe sboară prin casele-Ţi Regale I 
Le simte al mei"i suflet, le vede ca prin vis, 
Precum sub chip de stele mărunte, ideale, 
Ză1'esc în noapte sorii ceresciilui abis. 

Să Te ajute Domnul să scrii pe-a 'J'ării carte 
Limgi pagini glorioase ca 'n timpii legendari. 
Din cuib de •munte, Sire, sbor vulturii: def;arte. 
Din cuibul Teu în lume sburii-vor fapte mari 1 

Castel-Peleş. Oct. 1883 

Eforia spitalelor civile, a cărei proprietate e. însemnata 
parte a munţilor SinaiI, văzînd starea de ruină, în care se 
găsea biserica cea veche, a hotărît reclădirea ei şi la 1898 
a şi început munca, fiind foarte mult încurajaţii de M. Sa 

. Regele. Lucrările de înfrumuseţare în interior s'aii executat 
· de Architecţil Ioan Pompilian, Gh. Mandrea şi Leconte du
Nouy; pictura în stil bizantin de către d. Ange Exner şi de
pictorul Nicolae Dimitriu din IaşI. Catapiteasma este făcută
de atelierele şcoaleI de meserii din Bucureşti ear pavagiul
de marmoră a fost lucrat de Oscar Spaethe, cunoscutul sculptor
bucureştian.

Ast-fel noua biserică s'a putut restaura în deplină podoabă, 
păstrînd amintirea trecutului şi" adăugînd o parte nouă, a 
cărei frumuseţe ş1 valoare artistică nu face ruşme îrripreju� 
rimilor măreţe. 

*
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Vechea mănăstire are forma şi stilul fondăreL Ea consistă 
din o bisericută mică, paraclis si chiliele călug-ărilor si e în-

, , .. _, , 

cunjurată de-un zid, ca o citadelă. Călugării continuă aceeaş 
viaţă cucernică de paznid şi propagatori aI cuvîntului lu'f 
D-zeu. Ei stau sub conducerea unui archimandrit, o figură

Festivitatea tîrnosirel :r.Iînăstirel Sinaia 

venerabilă a înaltului nostru cler, asupra căreia dăm aid 
cîte-va amănunte biografice: 

Fiu de preot, născut în judeţul Ilfov, comuna Căciulaţi, la 21 
Maiu 1855, părintele Nijon Popesc1,t, stareţul mînăstirei Sinaia s'a 
călugărit la 1877 în monastirea Căldăruşani. A servit cît va timp 
ca diacon în Mitropolia de Bucureşti sub Mitropolitul Calinic. 
La anul 1879 Iulie 1 s'a retras la Mînăstirea Sinaia în calitate 
de diacon, ear la 1883 a fost hirotonit Preot şi confesor, fiind 
ales mai tîrziu şi stareţ al acestei sfinte Monastiri prin soborul 
călugărilor. 



7-! CALENDARUL <i\lJNERVEJ'» 

La Septembrie acela:şi an a fost onorat cu rangul de Arhiman
drit _de către Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit Primat Iosif Gheor
ghian. De 10 ani ocupă :şi postul o_norific de Exarc (inspector) 
a\ Monastirilor din Eparhia Mitropoliei Ungro-Vlahiei. 

De trei ani continue la Sinaia în timpul verei lecţiunile de 
studiul religios cu Principele Carol :şi Elisabeta. 

Arhimandritul Nifon este preotul care z. botezat pe augwştii 
copii ai casei princiare, afară de prin
cipesa Maria, care este botezată la Co
burg de preotul bisericei ruse:şti. 

Prea Cuviosia sa se ocupă între al
tele cu meteorologia, · dirigînd gratuit 
de 15 ani staţi::nea meteo�ologică _Si
naia înfiinţată în iVIonastire; este :şi pre
:şedinte al societăţei Carpatine Sinaia, 
pentru co11struirea de drumuri :şi pavi
lioane de adăpost pe munţi. 

ln ultimii ani a făcut succesiv mai multe 
Arhimandritul Nifon Popescu voiagiuri în străinătate mai ales în Orient; 

ast-fol a vizitat Austria :şi o parte din 
Germania, Franţa, Italia, Grecia, Epirul, Arabia, Palestina :şi Siria 
iar anul trecut a vizitat Rusia cu care ocasiuue a tipărit impor
tanta carte «Călătorie în Rusia». D� asemenea a tipărit voiagiul 

! său la locurile sfinte, cum :şi istoricul lVIonastirei Sinaia (1695-1895).
Are o neînfrînată pasiune pentru antichiţăţf :şi lucruri vechi;

a înfiiţat în Monastirea Sinaia o bibliotecă destul de bogată azi,_
cum :şi un muzău religios conţinînd mulţime de icoane vechi,

· stofe, monede antice :şi alte obiecte de o mare valoare artistică, care
azi se visitează regulat :şi regulamenţat de către publicul doritor.

In cei din urmă cind .ani a depus o sărguinţă mare pentru
a vedea isprăvite lucrările âe restaurare a bisericci Monăstirei
Sinaia. 

SENTINTE 

*
* *

Sunt prea puţini acei oameni, a căror inimă să nu îmbătrînească 
înaintea corpurilor lor. 

Un tiran intră în poesie, dar poesia nu intră în inima tiranului nici 
odată. 

Istoria este turnul, din care profeţii văd viitorul neamului. 


