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Sinaia : Vedere generală,

Gara Sinaia.

Hotel Caraiman.

adesea că noile campioane vor să
cumuleze. Ar dori să se păstreze
şi prestigiul feminităţei lor, şi în
ucelaş timp să lupte pe acelaşi teren
cu bărbaţii, pretinzând drepturi egale. Aceeaşi impresie o am faţă de
unii din locuitorii ţărei noastre, care
atunci când le convine, spun că
sunt cetăţeni români, de anumită
confesiune religioasă, iar când vân
tul bate dintr'altă parte, formează
o minoritate etnică.
Majoritatea feministelor noastre
fac impresiuni că vor de asemenea,
după împrejurări să rămână femei,
dar cer în acelaş timp şi posibili
tatea de a suplanta bărbaţii.
Voesc să lovească, dar nu să pri
mească lovituri — debilitatea lor fi
zică nefiind compatibilă cu această
tristă eventualitate.
Orice s'ar spune, cu toate acestea
femeea trebue să rămână în viitor
tot o tovarăşe a bărbatului, împărţindu-şi cu dânsul grijile şi datoriile
vieţei, ca şi bucuriile ei.
Nu se pot decât aplauda din
acest punct de vedere îndrumările
pe care le dă marele nostru cărtu
rar N . I o r g a .
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noastre.

Hotel Palace.

E aşa de frumos şi înălţător rolul
femeei ! O egalitate nu va putea
niciodată să fie realizată. Trebue
însă ca în viitor legi sociale izvorîte dintr'o justă pricepere a femeei
şi copilului, să le dea siguranţa unei vieţi frumoase, asigurate pe te
meinicia familiei şi a datoriei ce
trebue să aibă bărbatul în protegiuirea tovarăşei sale şi a copilului,
fruct al dragostei.
Această conştiinţă, bazată pe sim
ţul de dreptate, capătă acum în ţările
civilizate o desvoltare covârşitoare.
Desigur însă că nu puterea legilor
va fi hotărâtoare. Legea cristalizează
tendinţe sociale : ele trebue să fie
cultivate în conştiinţa fiecăruia.
In acelaşi timp, nu vor dispare
niciodată, noţiunile de bine, de fru
mos, de ce e drept şi nedrept, pe
care le au la bază religiunile omenirei şi în deosebi creştinismul.
S'a vorbit de o ireligiune a viito
rului. Dacă în adevă ar dispare
din sufletul omului acea pornire că
tre ce e bun şi frumos, rămănând
numai cu o îndobitocire ca acea ce
se încearcă în multe medii post belice, omul nu poate culege decât

Cazinoul.

amărăciune şi desgust.
Din toate părţile se afirmă tot mai
evident necesitatea acelei scântei
divine care prin manifestări artis
tice şi prin desvoltarea ştiiinţei a
împins omenirea la realizarea atâtor
capete de operă în muzică, în pic
tură, în sculptură, în architectură ;
care au dat naştere la ştiinţa izvo
râtă din geniul unui CI. Bernard,
Pasteur şi care pune pe om pe o
treaptă superioară tutulor vietăţilor
creaţiunei. Ignorăm atâtea lucruri !
Dar nu putem decât să ne bucurăm
când vedem o operă de artă, când
auzim o simfonie a lui Bethoveeni
atunci când întâlnim vieţi consacrate
alinărei suferinţelor semenilor nostri.
Omul în definitiv nu este nici de
mon nici înger. Idealul societăţei
viitoare este o armonizare a ten
dinţelor trupeşti cu cele sufleteşti.
Educaţiunea fizică şi acea inte
lectuală cer astfel o armonizare şi
o echilibrare pentru ca omul să fie
mulţumit, şi să îşi depene firul exis
tenţei, nu în fericire care nu există,
dar astfel încât să aibă conştiinţa
unei vieţi bine împlinite.*
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Considerafiuni
vieţii

economice
moderne

asupra

de : Prof. George
{ p e r i o a d a de după războiu, printre
atâtea alte consecinţe pentru omenire, a avut şi pe aceea de a pre
cipita evoluţia societăţilor omeneşti
într'un ritm atât de uluitor şi de ver
tiginos încât examenele periodice
în care se scrutează sensul acestei
evoluţii şi etapele străbătute devin
o societate inexorabilă pentru oricine
meditează cât de puţin asupra desti
nului omenesc.
Este adevărat, că perioada de timp
care se scurge sub ochii noştrii,

Strat.

această contemporaneitate fragilă
şi fugară, pe care noi o snulgem
clipă cu clipă unui viitor incert spre
a o zvârli apoi în abisurile întune
cate ale trecutului, ne apare învă
luită de o atmosferă deosebită de
aceia a altor perioade istorice, do
minată de un spirit nou, care cată
a fi cercetate şi lămurite în aceste
fugare consideraţiuni.
Dacă ar trebui să aşezăm o eti
chetă asupra epocei contimporane,
mijloc comod de a o deosebi de alte

perioade ce au precedat-o, dacă ar
trebui să căutăm atributul cel mai
cuprinzător pentru a caracteriza cu
o preciziune quasi matematică viaţa
modernă, fără îndoială că el nu ar
putea fi decât unul de esenţă eco
nomică.
Economicul stăpâneşte astăzi viaţa
oamenilor, cu o putere şi autoritate
indiscutabile, cum societatea umană
nu a cunoscut niciodată alt exemplu
în cursul lungii sale istorii.
Toate celelalte forme de mani
festare ale vieţii oamenilor par a se
şterge în faţa tiraniei tot mai cotro
pitoare a economicului.
Activitatea oamenilor izolaţi sau
în grupuri, producţia şi consumaţia
bunurilor, dorinţele şi sentimentele

XXXXXXXXWZXXXX
unor legi şi metode abstracte, viaţa
întregii societăţi se îndreaptă spre
o uniformizare în spre un automa
tism cotidian, care învălue pe omul
modern într'un vestmânt de fier şi
de oţel.
Technica mecanică, elementul fun
damental în schimbările survenite
în viaţa modernă, şi care face ca
epoca noastră să se deosebească
atât de profund de epocile anteri
oare, este fără îndoială răspunză
toare de întreaga orientare a spiri
tului omului contimporan, de felul
său pur cantitativ de a-şi înfăţişa
lumea, de valoarea exagerată pe
care el o acordă astăzi bunurilor
materiale, de răsturnarea complectă
a erarhiei valorilor, de sensul pe
care el îl dă vieţei în genere.
Viaţa modernă implică, este ade
vărat noţiunea de progres, adică
credinţa într'o ameliorare crescândă
şi am putea spune fatală a condi
ţiilor vieţei materiale.
Existenţa contemporană este do
minată de această fatalitate a pro
gresului, adevărata piatră unghiu
lară a societăţei capitaliste, ceiace
înseamnă în ultimă analiză că omul
modern consideră orice cunoştinţă,
orice achiziţie, ori ce invenţie sau
industrie ca ceva tranzitoriu şi pro
vizoriu, urmându-le alte achiziţii,
alte invenţii cu mult mai minunate
şi mai neaşteptate.
Fabulosul devine astfel ceva obiş
nuit iar miraculosul ordinea firească
a dezolvărei societăţei moderne.
Dar această constatare cuprinde
în sine ceva înfricoşetor şi melan-
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Sinaia : Castelul Pelişor şi Corpul de gardă.

colic pentru omul din zilele noastre
şi ridică o întrebare din cele mai
pasionante cu privire la evoluţia
viitoare a societăţei şi la sensul pe
care-1 va avea viaţa pentru oamenii
ce vor veni după noi.
In momentul de faţă 2 formule
de viaţă se ridică deopotrivă de
impetuoase, de tiranice şi socotim
noi deopotrivă de primejdioase pentru
viaţa societăţei contemporane. E for
mula de viaţa americană şi formula
de viaţă rusească.
Amândouă impregnate de acelaş
spirit raţionalist de acelaş automa
tism, de aceiaşi idolatrie a technicei
şi a materiei. — Mirajul unui pro
gres făurit numai din materialitate
le mână pe amândouă spre un con
flict atroce, din care ar putea să re
zulte cea mai gravă şi mai nebă
nuită primejdie atât pentru viaţa

modernă cât şi pentru ceia ce nu
mim în genere civilizaţia europeană.
Viaţa modernă, din pricina inva
ziei tot mai hotărâtoare a economi
cului în cele mai îndepărtate şi mai
ascunse cute ale sale, cuprinde un
număr din ce în mai mare de su
flete pustii, cari eliberate de nenu
măratele legături ale unei morale
tradiţionale şi de mănunchiul de
principii şi reguli cari făceau pute
rea societăţei trecute, se vede astăzi
ajunsă în pragul unei catastrofe.
Salvarea nu poate veni decât delà
o reîntoarcere spre valorile morale
tradiţionale, restabilind un echilibru
prea mult zdruncinat în favoarea
maşinei şi technicei şi în dauna tot
mai primejdioasă a singurei forţe
cu adevărat vie şi creatoare care e
sufletul omenesc.
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O NOUĂ

DIVINITATE:

BANUL

de : Al. Lascarov
CJn destrămarea socială de după
*J răsboi, toate teoriile şi-au dat
osteneala să justifice o nouă stare
de lucruri, care conţinea, de fapt, o
profundă stricăciune sufletească.
Ca pe o Cenuşereasă netrebnică,
a ş a a fost gonit sufletul omenesc din
toate aceste teorii şi socoteli. Indrăsneţul şi neverosimilul primat al
materiei fu ridicat la rangul de lege
ocârmuitoare. Principiul s'a furişat
până şi în cele mai înalte foruri,
unde, totuşi, se afirmă necontenit
că grija cea mai de seamă a lor
nu e alta de cât
«perfecţionarea
fiinţei omeneşti şi promovarea ei pe
căile progresului»...
îndărătul acestor fraze însă, mate
rialismul cel mai abject (cuvântul e
la locul lui) îşi făcea jocurile, netur
burat şi ajutat din umbră de mii
de mâini harnice şi bine voitoare.
Atunci, în vastele spaţii umane,
la umbra violetă şi puternică a ade
menirilor diavoleşti, răsări şi teoria
divinităţii banului. El—banul—fu ri
dicat pe tronul de cinste, — fu pro-

Moldovanu.

slăvit şi cântecele lubrice ale unei
liturghii diabolice, — fu prezentat
ca panaceul tuturor aşteptărilor şi-al
suferinţelor umane.
Şi omenirea a aşteptat de la nou!
zeu, isbăvirea. A aşteptat, — d a r a
aşteptat zadarnic...
Mâinele omeneşti au rămas în
tinse spre o himeră, — au ostenit
în aşteptare, — au căzut apoi dezi
luzionate şi obosite dealungul tru
purilor mereu însetate şi nici de
cum ostenite în chinuitoarea lor aş
teptare.
Ce putea să le aducă şi să le dea,
o închipuire? Că, dacă vom sta să
judecăm, fără prevenire şi cu suflet
senin, ce e banul de cât o simplă
închipuire, — o convenţie interu
mana, un «aranjament» pentru resolvirea unor ipostase economice?
Sunt şi azi aşezări de oameni, care
nu-1 cunosc — şi totuşi, ele îşi duc
viaţa fără acest factice zeu al omului
civilizat.
Banul,în această ipoteză modernă,
nu e altă ceva de cât expresia nă-

zuinţei de supremaţie a omului prin
materie. El este, prin urmare, chiar
înfăţişarea iluzorie a materialismu
lui uman. E un exponent, — e o
cifră, — e o ideologie fără o certă
corelaţie în lumea adevărurilor spi
rituale umane.
In această calitate, el este, deci,
un înşelător, un «trompe-oeil» — o
apă a morţilor, care după ce atrage
la sine pe cel lesne crezător, îl
scufundă apoi în besna înecăcioasă
a tuturor greşelilor şi păcatelor.
Câ e aşa, experienţa mi-o arată,
zilnic, prin pilde, una mai grăitoare
ca alta.
Mai întâi, banul îndepărtează tot
deauna adevărata mulţumire ome
nească.
El
- căruia Papini i-a zis cu
drept cuvânt, «excrementul diavo
lului», - aduce după sine o sete
mereu mărită, de el însuşi. Un ban
cere alţi bani, — aceştia, mai mulţi,
cer, la rândul lor, alţii şi mai mulţi,
— într'o galopadă fără capăt ajuns
vreodată.
Banul odată ajuns, aruncă înain
tea posesorului lui, un miraj cu
mult mai atrăgător, în care, el
însuşi — banul — stă proectat în
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neşte la un loc în gradul superlativ
iubirea de ţară, puterea de muncă
şi cinstea desăvârşită, iar în fruntea
parlamentului d-mi Sadoveanu şi
Pompei, valori culturale recunoscute
nu numai în ţară, dar şi în străină
tate, putem spera într'o epocă de
liniştire.
începem încet şi cu mari sforţări
să intrăm pe făgaşul normalităţii
de unde nu trebuia să ne abatem
nici pentru o clipă. Odată cu acea
stă nouă stare de lucruri a început,
trebue să recunoaştem, să dispară
şi legendele creiate împrejurul unor
persoane, care c h e m a t e , puse la
treabă au fost dezastroase distrugerei de speranţe ; a început să dis
pară miturile unor celebrităţi az
vârlite dintr'un capriciu al vremu
rilor în vârful piramidei de unde
astăzi se prăvălesc, fără ca cineva
să aibă cea mai slabă umbră de re
gret; în fine a început să se pună
ordine în selecţiunea oamenilor spre
a putea folosi numai cei cari au po
sibilitatea prin priceperea, munca şi
pregătirea lor să dea un randament
maxim energiei acestei ţări, risipită
până acum în mod barbar.
Toţi acei cari au fost profitorii unor timpuri de anarhie intelectuală,
de zăpăceală quasi generală, să re
intre în obscuritate de unde nu tre
bue să mai iasă niciodată atât pen
tru binele ţării cât şi pentru binele
şi siguranţa lor. Demagogia neagră,
demagogia sinistră a întunericului
este condamnată pentru totdeauna,
iar amintirea ei va fi numai amin
tirea unui vis urât. Iar astăzi când
zorile unor vremuri mai bune se
arată pentru toţi, adevărata restau-
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Sinaia : Foişorul.

rare va fi aceia a aşezării fiecăruia
după valoarea lui reală, iar nu după
svonurile şi legendele pe care le creiază cei cari vor să ajungă fără
muncă şi prin capriţiile ori slugăr
nicie politică.
Restauraţie prin introducerea în
conducerea trebilor Statului, d u p ă
cum a afirmat Prof. N. Iorga în ma
nifestul către ţară, a oamenilor de

valoare, pricepuţi a căror viaţă să
fi adus folos şi al căror nume să
aibă răsunet, prin acţiunea bine
făcătoare pentru ţară.
Atunci când restauraţia tablei va
lorilor va fi cu adevărat o realitate
în ţara aceasta, nu va mai trebui
ca nimeni să se teamă de ziua de
mâine.

Solidaritatea
internaţională
şi
BCU Cluj
/ Central University
Library Cluj

Pitorescul

Munţilor

Bucegi.

naţionalismul
d e : M.

Majewski.

untem încă dominaţi de interesul comerţul intern şi extern se şterg
suscitat de propunerea Hoover. astăzi tot mai mult şi economiile
Ieşirea Statelor Unite din splendida naţionale tind să se disolve în eco
lor izolare tradiţională şi acţiunea nomia mondială internaţională. Co
hotărîtă pentru îndreptarea crizei borârea barierelor vamale este re
europene şi în consecinţă a celei cunoscută de toată lumea ca singu
mondiale, a fost o surpriză pentru rul mijloc eficace pentru remedierea
toată lumea. Dar această interven crizei. Uniunea federală a statelor
ţie neaşteptată a marei republici europene este o problemă la ordi
nord-americane, nu este decât o do nea zilei. Aşa dar solidaritatea eco
vadă în plus că economia mondială nomică a lumii îşi primeşte în fie
constituie un tot unitar, în care păr care zi noi confirmări, totuş lumea
ţile componente sunt strâns şi indi persistă cu îndârjire pe căile dove
solubil legate între ele. Noţiunea de dite greşite şi orice pas înainte se
ţară antarhică este astăzi cu desă face cu preţul unor enorme greutăţi.
vârşire perimată. .
îndreptarea situaţiei nu poate ve
Isbucnirea ultimei crize economi ni, aici ca şi în orice alt domeniu,
ce a adus o desminţire de fapt ce decât delà înlăturarea cauzelor. Dar
lebrei teorii a americanului « pros care sunt cauzele care ne-au adus
peri ty», pe care-şi bazase Hoover în starea deplorabilă de astăzi? Răz
planul său de guvernare ; propune boiul este citat în primul rând. Dar
rea de suspendare a plăţilor dato acestuia trebuie adăogată deasemeriilor de războiu pe timp de un an nea şi pacea ce i a urmat cu lipsa
(şi acesta nu va fi decât primul an ei de organizare economică a lumii.
dintr'o serie ce nu va întârzia prea Războiul creiase în angrenajul eco
mult) este o recunoaştere oficială a nomiei mondiale două blocuri for
perimării ei. Nici Statele Unite nu midabile, care au ajuns la o orga
mai pot înainta pe calea progresu nizare neatinsă până astăzi cu toate
lui economic, atunci când celelalte sforţările făcute de-atunci. Unul a
puteri economice sunt ameninţate fost distrus, celait a fost desfiinţat
cu ruina.
prea de vreme. Liberarea părţilor
Odată cu afirmarea solidarităţii de legătura lor cu totul şi reveni
economice a lumii, o seamă de no rea la jocul liberei concurenţe pe
ţiuni şi principii sunt impuse spre scară mondială a fost una din cau
revizuire. Astfel toată lumea începe zele în plus care au grăbit situaţia
să vadă clar că graniţele dintre de astăzi.
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Răul a fost amplificat printr'o aplicare dusă prea departe a princi
piului autodeterminării popoarelor.
Cu siguranţă că atunci când preşe
dintele Wilson a aruncat în lume
această lozincă, el avea în vedere
mai ales libertatea lor politico-culturală. Dar popoarele asuprite, în
setate timp de secole de libertate
şi independenţă, au extins năzuin
ţele lor şi asupra domeniului econo
mic. Şi astfel organizme naţionale
mici şi slabe au păşit dintr'odată
pe calea protecţiunii economiei lor
naţionale, ridicând în jurul lor zi
duri tot mai înalte. Acestea, însă,
în loc să garanteze libera lor des
voltare, le-au adus criza economică
şi în consecinţă îngreuiarea proce
sului însăşi de desvoltare naţională.
Astăzi se pune problema dreptului

de autodeterminare al popoarelor
mici şi slabe în faţa solidarităţii economice de tapt a lumii întregi şi
premisele acestei probleme nu sunt
totdeauna favorabile lor.
Soluţia şi formula viitorului este
separarea domeniului spiritual al
vieţii popoarelor de cel material.
Dreptul la o liberă desvoltare naţional-culturală pentru orice entitate
etnică deosebită nu mai poate fi
contestat în zilele noastre. Dar le
garea independenţei politico-cultu
rale a popoarelor de independenţă
şi în special izolarea lor economi
că, se dovedeşte tot mai nepractică
pe zi ce trece.
Economicul trebue liberat de gra
niţele politico-naţionale. Principiul
federalizării Statelor europene este
bazat pe acest adevăr. Statele Unite

ale Americei de Nord şi Uniunea
Republicelor Socialiste
Sovietice
constituie o ilustrare elocventă a
faptelor.
In organizarea postbelică a lumii
nu s'a ţinut îndeajuns seama de
faptul că materia şi în consecinţă
economicul este lipsit de calitatea
de naţional. Materia este prin esen
ţa ei cosmopolită. Economicul care
se bazează pe ea, trebuie să fie re
cunoscut la fel.
Libertate de desvoltare naţională
în mijlocul unor graniţe politice cât
mai apropiate de graniţele etnice,
dar organisme economice superi
oare, corespunzătoare cerinţelor so
lidarităţii economice tot mai strânse
a lumii întregi, iată ceeace va ga
ranta mai mult ca toate pactele şi
convenţiile pacea popoarelor.

SINAIA:

CASTELUL PELEŞ
de: Mihai

Din istoricul Castelului Peleş.
C7)rintre primele călătorii întreprinse
* de către Prinţul Carol în Principatele-Unite, a fost şi aceia la mănăstirea
Sinaia în zilele de 5 şi 6 August 1866.
Tânărul Suveran era însoţit în această
excursiune de către Dimitrie A Stürza,
doctorul Davila şi maior Fălcoiauu.
Plecarea din Bucureşti (6 şi 18) avu
loc la 5 dimineaţa cu un poştalion tras
de opt cai. Prinţul cunoştea drumul
Ploieştilor, unde sosiră, pela 9. Aci au
torităţile îl primiră solemn, invitându-L
să viziteze şi spitalul unde zăceau doi
holerici.
Continuându şi calea către munţi, au
făcut mai multe popasuri dealungul
drumului la câteva conace boiereşti
Prima oprire a fost Ia Călineşti fru
moasa moşie a generalului Mavrus, iar
a doua la Floreşti proprietatea Doam
nei Cantacuzino, una din cele mai bo
gate femei din ţară Mai departe s'au
oprit să ia dejunul la moşia Băicoi,
proprietatea văduvei prinţese Trubeţkoi născută Ghica. Soţul acestei doa
mne eră ataşat la legaţiunea rusea
scă din Karlsruhe in 1834, în momentul
când tatăl tânărului Domnitor român,
prinţul Carol Anton de Hohenzollern,
se căsătoria cu prinţesa Iosefina de
Baden. Astfel s'a întâmplat ca prinţesa
Trubeţkoi să fie de faţă la cununia părin
ţilor Prinţului şi acum în timpul deju
nului dânsa povestea cu bucurie fiului,
multe amănunte din vremea aceea.
Delà Băicoi, o şosea bună duce prin
Câmpina şi Comarnic la mănăstirea Si
naia, dar apele mari din 1865, luaseră sau
răsturnaseră mai multe poduri de piatră
şi de lemn, aşa că trăsura trecu de mai
multe ori chiar prin vad, printre bolova
nii pe care-i rostogoliau apele furioase.
Mai sus de Comarnic, drumul agăţat
pe pante la înălţimi ameţitoare, eră de
asemenea foarte stricat, fie din cauza
alunecărilor de strate, fie din cauza
mâncaturilor de ape, aşa că pe alocuri
trecerea devenise grea şi periculoasă.
Graţie căişorilor neobosiţi şi îndemânărei surugiilor chiar şi locurile cele
mai periculoase fură trecute cu bine

Deodată valea se lărgeşte şi ochii
fermecaţi ai înaltului Vizitator zăresc
pentru prima dată, urcată la aproape
1.000 m înălţime singuratica mânăstire
Sinaia, ridicată pe un picior de munte
dominat de puternicul masiv al Bucegilor, ale căror creste pleşuve păstrau
încă netopită zăpada, cu tot anotimpul
înaintat.
Curând se aud răsunând şi clopote-

schitului, spoite proaspăt cu var alb, I
se serveşte un prânz fruga , căci de
mult trecuse ora 7 seara Lista de
bucate cuprindea : mămăliguţă, păs
trăvi şi pui fript. Pâinea fusese adusă
de către călători, fiindcă in întreaga
regiune pustie era imposibil de găsit
ceva de ale mâncărei.
Odihna de noapte n'a prea fost res
tauratoare, mai cu seamă că a doua
zi la 5 toţi erau în picioare, căci după
vizitarea mânăstirei, aveau să plece şi
în spre saline. Drumul de întoarcere
până la Câmpina a fost acelaş ca şi în
ajun
Deşi n'a petrecut la. mânăstire decât
o noapte, locurile însă i-au plăcut atât
de mult încât revine şi în anul urmă
tor, iar în 1868 delà 26 Ia 30 August II
aflăm făcând excursiuni în Bucegi „De
la Sinaia urcai unul din cei mai înalţi
munţi din Carpati, Bucegiul" scrie El
tatălui Său.
In vara 1870, Domnitorul Carol vizi
tează din nou Sinaia, iar la 2 August,
1871 aduce şi pe principesa Elisabeta,
tânăra Sa soţie cu care petrece în lo
calitate întâia vară.
A doua zi perechea Princiară face o
lungă plimbare prin frumoasa pădure
care înconjura mănăstirea. Prinţesa
rămâne încântată de liniştea şi singu
rătatea acestor magnifice împrejurimi
Atunci hotărăsc ei clădirea unei case
de vară în „munţii Prahovei' aşa că
Prinţul, însoţit de consilierul privat
Abegg, caută dimineaţa întreagă un
loc potrivit în pădure pentru această
locuinţă. El crede că un teren mic va
fi suficient pe când Abegg e de părere
contrarie.
Timpul mereu frumos permite perechei princiare să ia regulat masa în
verandă sau să-Şi petreacă timpul în
mijlocul pădurilor seculare de brad,
aşa că repede scapă de frigurile care-I
scuturau la Bucureşti.
Locul favorit al perechei Princiare
şi pe care-1 vizitează neîncetat, nu e
departe de mânăstire, în pădure, acolo
unde El se gândeşte să-Şi facă o casă
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Sinaia : Valea Peleşului în anul 1866 la
sosirea Domnitorului Carol in ţară.

le, ca pentru sărbătoare. Din vârful
turlei celei mai înalte echipajul Prin
ţului fusese zărit. Acuma caii osteniţi,
urcau cu greu drumul desfundat de
ploi, care duce la platoul mânăstirei.
(Acest drum este représentât azi prin
străzile Lascăr Calargiu, Cantacuzino
şi poteca care şi-a păstrai denumirea,
încă de pe atunci, de Drumul Dra
cului).
In cetatea mânăstirei, călugării cu
Stareţul în frunte înconjurat de preoţi
şi diaconi în scumpe odăjdii, primiră
pe domnitor cu mare alai El sărută
sfânta cruce, evanghelia şi asistă în
biserică la un scurt serviciu divin. Con
dus după aceea în modestele chilii ale

Haret.

de vară. Terenul este despărţit de mă şi ca lărgime fiind prea aproape de că nu ne vom putea instala acolo îna
năstire numai prin strimta vale a Pe Peleş. Atunci în ziua de 1 Octombrie inte de iunie. Construcţia de asemenea
leşului, fiind situat aproape de conflu în urma unei noi excursiuni pe apa nu va putea reîncepe înainte, astfel că
Peleşului în sus spre cascade, împreună ceia-ce fusese hotărît să fie făcut anul
enţa acestuia cu larga vale a Prahovei
ldeia că pe acest loc — (cate era cu Principesa, se hotărăşte în mod de acesta, de sigur că nu se va putea în
probabil actuala poiană zisă a lui finitiv ca loc pentru clădirea unei re deplini în totul. Suma afectată pentru
Opler lângă şoseaua naţională) — să şedinţe de vară, înălţimea râpoasă a ls75 este considerabilă. In momentul
se construiască o casă de Ţară a fost marginei de pădure de brad seculară, acesta, pătrunderea în Valea Peleşului
părăsită din cauza vânturilor şi curen cu vederea asupra mânăstirei, situată nu e posibilă Un uriaş perete de ză
tului continuu pe care-1 produce valea. pe stânga sălbaticei şi inaccesibilei Văi padă, care nu se poate trece, o des
La 13 Septembrie, Suveranii pără a Peleşului, d'asupra locului numit de parte de Prahova. Călugării mânăstirei
sesc mănăstirea, reluându-Şi reşedinţa către călugării de acolo mlaştinea sau şi cei doi pădurari ai mei au murit ade iarnă în Bucureşti. In cursul acelei sănoaga Peleşului. Pajiştea râpoasă
roape de foame. Unul şi-a pierdut pe
ierni (1871—72), Domnitorul se ocupă aleasă fusese deseori văzută de Ei în
ătrâna sa mamă, căci nici un doctor
pentru prima dată de chestiunea clă- plimbările ce făceau d'alungul acestui n'a putut ajunge până în acele pustie
direi la Sinaia a unei re
tăţi.
şedinţe de vară şi pentru
La«£7 Mai următor o
aceasta el are în ziua
nouă scrisoare ne spune
de 23 Februarie 1872, o
că : .construcţiile au în
lungă c o n v o r b i r e cu
ceput la Sinaia, unde ne
prinţul Ghica, primul evom duce şi noi către
for al Spitelelor Civile
începutul lui Iulie. Pla
din Bucureşti, ca acea
nurile lui Doderer sunt
stă a d m i n i s t r a ţ i e să-i
foarte frumoase, dar mă
vândă un loc de casă
tem de prea marea chel
Realizarea dorinţei Sale
tuială: sper însă ca anul
a întâmpinat multe gre
acesta să putem rămâne
utăţi, fiindcă Eforia n'aîn limita budgetului nos
vea voie să-şi alieneze
tru".
proprietăţile sub nici o
La 11 Iulie 1875 un eformă
veniment capital pentru
Se căzu atunci de adesvolta rea ulterioară a
cord asupra următorului
Văei Prahovei, are loc.
expedient: Prinţul Carol
Parlamentul v o t e a z ă
să cesioneze Eforiei, în
concesia Crawley pen
schimbul celor 1000 po
tru construcţia liniei Plogoane alese, 2O00 de po
ieşti-Predeal, cu preţul
goane situate deasupra
de 42.500.000 lei aur.
văii şi a căror cumpără
In aşteptarea acestui
toare de la Scarlat Crevot Curtea nu s'a putut
ţulescu o trata Abegg.
duce la Sinaia de cât la
20 Iulie. Imediat şantie
In anul următor 1872
rul e vizitat de Domni
odată cu sosirea marilor
tor, care constată că con
călduri perechea Princi
strucţia înaintează încet
ară se reinstalează (27
din cauza ploilor neîn
Mai) la mânăstire, unde
trerupte. Lucrările de
petrece o vară «liniştită
altfel prezintă mari difi
şi veselă* deşi cu mare
cultăţi de înfăptuire cari
greutate s'au putut da
provin în deosebi din
locuinţe celor 60 de per
pantele prea abrupte
soane cari compuneau
cari sunt a se escalada ;
curtea.
din cauza fundaţiilor
Cu toată instalaţia pri
cari trebuesc duse în jos
mitivă şi inconfortabilă
foarte adânc în solul
dela mânăstire, şederea
pietros al muntelui, pre
la Sinaia li încânta şi
Sinaia, in anul 1883, când s'a inaugurat Castelul Peleş. Se văd: Castelul
cum şi din cauza nume
Le plăcea într'atâta în
Peleş, Mănăstirea Sinaia, Hotel Sinaia (Ungarth) şi vila Principele
roaselor isvoare cari pro
cât în 1872 nu-Şi reiau
D. Ghica (Beizadea Ghica), Prim Ejor al Spit. Civile.
voacă continue dărâmări
reşedinţa de iarnă dela
de teren. Aceste isvoare au fost cap
Bucureşti de cât la 29 Octombrie
impetuos torent de munte şi care dela tate,
conduse într'un canal adânc şi
In 1873 perechea Princiară a fost în început L-i ş'a părut parcă înadins
construcţie a trebuit să fie
streinătate la începutul verei, de unde pregătită pentru ridicarea unui mân întreaga
asigurată prin ziduri groase de pro
nu S'a întors la Sinaia decât în 28 Au dru palat.
Mulţi credeau că aceste piedici
gust. Intrarea în Ţară s'a făcut pe la
La 27 Iunie, Curtea îşi reia reşedinţa tecţie.
vor putea fi învinse şi că Suvera
Predeal.
de vară la mânăstire. Acolo perechea nu
va fi obligat să întrerupă lucrările.
Nu mult după sosirea Sa la mână- Princiară vizita în toate zilele terenul nul
La
un
moment dat coasta unui deal în
stirej Prinţul Carol cumpără prin bună de construcţie din Valea Peleşului. treg pleacă
vale cu tot materialul aînvoială dela Scarlat Creţulescu, mun Prinţul se interesa în deosebi de dru dunat pe ea.laPrinţul
numeşte atunci o
ţii Pietricica, Pâraele, Casucu, dela mul care trebuia să lege şantierul cu comisie de experţi, care
să examineze
Azuga şi două isvoare hydro-minerale, şoseaua mare. El asistă Ta lucrările pre mai în deaproape soliditatea
terenului.
pe cari apoi i le dă Eforiei în schim liminarii şi se ocupă singur de traseu. După numeroase sondagii, comisia
con
bul muntelui Pietrele-Arse zis şi moşia
Printre numeroasele personalităţi pe stată că stratul de pământ fugitiv avea
Sinaia, adică întreg terenul cuprins cari Domnitorul şi Domniţa le-au avut 5— Ş'/j m. grosime şi că cu cât sonda
între văile Prahovei, Peleşului, Pietre ca oaspeţi la mânăstire în vara 1874, se afunda, cu atât se găsea teren mai
lor-Arse până sus pe creastă la vârful semnalăm ca cea mai interesantă, fi pietros
şi mai stabil. Chevalier, un in
mare al Pietrelor-Arse.
gura lui V. Alexandri.
giner francez ataşat la C. F. R, con
In desele Lor plimbări prin pădure,
Cu sosirea anului 1875, realizarea re ducea expertiza. El face în cele din
hotărâseră aproape definitiv locul de şedinţei din Sinaia, intră în faza deci urmă—spre bucuria Domnitorului—un
construcţie al castelului. Acesta era pe sivă ; tocmai de aceea creşte şi nerăb raport favorabil, arătând că alunecă
pajiştea verde, aproape orizontală, care darea Domnitorului, căci iată ce scrie, rile erau neutralizabile chiar pe su
se întinde azi între Corpul de Gardă, El la 19 Martie: „Masele de zăpadă prafaţa mişcătoare.
Pelişorul şi arcul şoselei ce pătrunde sunt încă atât de considerabile, încât
în parcul castelului. Locul ales era la Sinaia vor trebui două luni cel pu
<La munte anul acesta sunt nume
însă nepotrivit atât ca perspectivă, cât ţin, înainte ca ele să se topească, aşa roşi vizitatori pentru vară ; otelul este
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mereu plin şi se construesc chiar câte
va vile. Vila primului efor şi a minis
trului de răsboi generalul Florescu, vor
fi primele terminate jos în vale.
La 3 August Prinţul sancţionează le
gea liniei lerate Ploieşti-Predeal
La 22 August 1875, are loc cu mare
solemnitate, punerea pietrei funda
mentale a C a s t e l u l u i P e l e ş . După
serviciul divin, perechea Princiară se
duce, urmată de un mare număr de in
vitaţi, până la cortul decorat cu cetină
şi drapele, instalat pe şantier.
Un detaşament de infanterie cu
muzică dedea onorurile. După
ceremonia religioasă un docu
ment comemoraţi^ este iscălit
de Suverani şi toate persoanele
asistente şi apoi închis într'un
tub dublu de sticlă şi plumb.
Prinţul şi Prinţesa îşi pun şor
ţuri şi cu mistria întind tencu
iala pe piatra de fundament; du
pă cele trei lovituri tradiţionale
de ciocan, Vodă Carol spune
cu glas tare următoarele cuvin
te: «sa se ridice acest castel şi
să fie cu bine terminat, pentru
a deveni leagănul
dinastiei
mele, al dinastiei naţionale*.
Trupele prezintă armele, mu
zica intonează imnul naţional şi
poporul care eră adunat jos în
vale izbucneşte în lungi şi re
petate ovaţii, iar prinţul Dimitrie Chica, primul Efor al Spi
talelor Civile din Bucureşti, dă
citire actului de fundaţie.
Cu construcţia castelului mai
departe a urmat în mod provi
zoriu arhitectul Schulz, ajuto
rul lui Doderer, care alcătuise
un deviz prea costisitor, şi care
fiind mai tânăr se supunea cu
uşurinţă dorinţelor Înaltului
proprietar. Ca în toate actele
delà venirea Sa în Ţară, Prin
ţul Carol a desfăşurat şi pentru
înfăptuirea acestei opere gigan
tice o răbdare neobosită şi 0
energie extraordinară. Cu toate
pierderile materiale şi cu toate
amărăciunile îndurate, cu toţi
cobitorii şi cucuvaiele cari în
asemenea ocazii nu lipsesc nici
odată, Dânsul nu s'a descurajat
un singur moment, n'a şovăit
în faţa nici unei greutăţi şi în
crezător în puterea ştiinţei mo
derne şi doritor de a poseda la
poalele Bucegilor o reşedinţă demnă de
El, împinse lucrările înainte cu o ener
gie de fier, aşa că ele continuară până
la isbucnirea răsboiului din 1877—78
când fură întrerupte, după ce însă se
luaseră toate măsurile pentru conser
varea părţilor clădite.
Chemat de situaţia politică tulbure,
Prinţul Carol a lipsit deseori din Sinaia
în vara anului 1876 La 8 Octombrie
El se întoarce la mănăstire pentru ul
tima dată. De la Ploieşti la Floreşti, pe
o distanţă de 12 km. noua cale terată
fiind terminată. El călătoreşte cu trenul.
De acolo continuând cu trăsura spre
Sinaia, vede podurile ale căror pile
erau aproape gata Principesa Ii iese
înainte călare, la câţiva km de Sinaia.
La 16 Octombrie amândoi revin la
Bucureşti
îndată după terminarea răsboiului, la
26 Iunie 1878, Prinţul Carol se duce la
Sinaia pentru vară, împreună cu prin
cipesa. Toţi miniştrii Ii însoţesc până
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la Floreşti, unde se dau jos din tren şi
se sue în trăsură. Din cauza bandelor
de hoţi, cari fac nesigur drumul Plo
ieşti—Predeal — diligenta care făcea
această cursă fusese atacată cu 8 zile
în urmă — Ei sunt escortaţi de un es
cadron din al 3-lea de călăraşi, ceeace
dă călătoriei un caracter cu totul par
ticular. Principesa se înveseleşte mult
la ideea romantică că bande de briganzi
ar putea fi aproape de Ei. Păcat însă
că ploaia începe înaintea sosirei Lor
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căci perechea Princiară primeşte mult.
Ospitalitatea Curţii are un caracter
măreţ cu adevărat oriental, atât prin
delicateţea de a fi cu invitaţii Lor, cât
şi prin faptul că primesc şi invită la
masă, pe toţi cei ce vin să-1 vadă şi
să se înscrie. Ei se fac din ce în ce
mai iubiţi şi apreciaţi de popor, care
profită neîntrerupt de marea Lor dăr
nicie. Seara se tace muzică, se dan
sează, se desleagă şarade, iar Casa
Pădurei serveşte la excursiuni zilnice.
Cu toate acestea sălbătecia lo
curilor este încă mare. Carmen
S} lva ne spune că „urşii veneau
noaptea în cercetare până pe
şantier, aşa că dimineaţa urmele
labelor lor largi se găseau im
primate peste tot".
Lucrările castelului n'au fost
încă reluate ; la 4 August Prin
ţul Carol scrie tatălui bău:
La 21 August, Prinţul se ocupă din nou de chestiunea
continuării castelului; El ţine
să nu se piardă lucrările făcute
şi deci nu voieşte să părăsească
locul ales şi cere mai multor
arhitecţi vienezi, părerea lor de
felul în care s'ar putea utiliza
fundaţiunile executate. Arhitec
tul Lecomte este de părere ca
temeliile existente să fie între
buinţate numai pentru depen
dinţe, iar castelul propriu zis
să tie construit pe Peleş în sus.
Domnitorul pune să se pregă
tească planurile în vederea am
belor eventualităţi.
In 1878, El părăseşte Sinaia
la 21 Septembrie. Pe drum, lân
gă Câmpina, inspectează lucră
rile liniei ferate cari înaintează
acum repede, în deosebi marele
pod peste Prahova care „va fi
terminat chiar în acest an, aşa
că secţiunea Câmpina-Ploieşti
va putea îndată fi dată traficu
lui" Dincolo de pod Prinţul se
suie în tren. Prinţesa se întoarce
şi Dânsa la Bucureşti la 2 Sep
tembrie.
In anul următor, la 6 August
Prinţul Carol vine singur la mă
năstire, căci Prinţesa se duce
în străinătate pentru îngrijirea
sănătăţei. La 22 August 1879 se
împlineau 4 ani de la punerea
pietrei fundamentale a palatu
lui ; în onoarea acestei aniversări, Domnitorul hotărăşte reluarea
construcţiei, dar în proporţii mai re
duse. Noi surpări de teren par acum
excluse, căci cei doi ani şi mai bine
de întrerupere forţată a lucrărilor, au
avut măcar meritul să arate că funda
ţiile şi terasamentele terminate erau
foarte solide. Stricăciuni se constata
ră numai la câteva canalizaţii cari se
înfundaseră; zidăriile însă nu prezen
tau nici crăpături, nici lăsări în adân
cime sau aşezări.
Principala greutate pentru urmarea
mai departe a lucrărilor, sta în stabili
rea unui drum care să urce până sus
la baza clădirei. Ca materiale de con
strucţie trebuiau să se întrebuinţeze
numai cărămidă şi lemn, lără piatră.
Lucrările au fost încredinţate lui Stbhr,
ajutat de tânărul architect Schulz.
Tot în vremea aceea (29 August 1879)
se termina Casa de Vânătoare sau
Casa Pădurei — azi Foişorul — care acum putea fi locuită; în jurul ei se luT

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Sinaia : Castelul Peleş, în silele

noastre.

la Sinaia.
O companie din l-iul batalion de vâ
nători este în curtea mânăstirei şi la
sosire Le prezintă armele
Suveranii îşi reiau acum din nou re
şedinţa în modestele chilii ale schitului,
căci casa pădurei unde se duc imediat
în plimbare nu este încă locuibilă. Şan
tierul de construcţie al castelului II
găsesc complect acoperit de iarbă, de
vreme ce lucrările erau oprite de atâta
timp.
Aerul şi mediul au o influenţă bine
făcătoare asupra Prinţului şi Prinţesei,
fericiţi de a se odihni câtva timp în
acest încântător ţinut, de care-1 leagă
atâtea amintiri.
„Sinaia şi-a reluat vechea şi draga
ei fisionomie ; peste tot spirit şi veselie :
vizitatorii se duc sau vin cu grămada.
Fiecare zi aduce noi plimbări, noi des
coperiri sau noi excursii- spune Car
men Sylva într'una din descrierile Sale.
Viaţa la Sinaia este foarte variată
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CELE T R E I CRIŞURI
vederea trasărei parcului din jurul cas
telului, începea în momentele acelea.
Construcţia castelului urma acuma
cu mare activitate, lucrându-se fără
întrerupere din 1881 până în 1883.
Graţie marelui număr de lucrători,
zelului antreprenorilor şi sumelor im
portante cheltuite de Rege, monumen
tul Palat şi dependinţele fură termi
nate, aşa că la 7 Octombrie 1883, avu
loc solemnitatea inaugurarci, la care
a luat parte poporime din Ţara întreagă
şi numeroşi invitaţi streini.
Ceremonia începu conform tradiţiei
la 9 dim. prinlr'un serviciu divin, la
biserica mânăstirei. în prezenţa Mitro
politului Primat şi a numeroşi înalţi
demnitari Români şi streini In faţa
castelului un batalion de vânători cu
drapel şi muzică dădeau onorurile.
Dupe sfinţirea apei şi dupe cântarea
unui Te-Deum, generalul Creţeanu şe
ful casei militare a Regelui, a dat ci
tire următorului document de inaugu
rare :
Eu, Carol I Domn şi Rege
Cu Elisabeta Regină

Sinaia : Regele Carol I, Prinţul Carol
şi Domniţa Ileana în anul 1911.

era Ia amenajarea parcului, prin plan
taţii, prin construire pe dreapta în pă
dure a unui lac şi unei cascade, etc.
Dupe o lună şi ceva de şedere la Si
naia, la 13 Septembrie 1879, Suveranul
chemat de treburi se întoarce definitiv
la Bucureşti.
Aniversarea naşterei Sale din 1880
(20 April' Prinţul o serbează făcând o
excursiune la Sinaia cu Principesa şi
cu suita. Pentru prima dată este po
sibilă călătoria cu trenul pe întreg
parcursul Bucureşti-Sinaia abia ter
minat.
La 29 April perechea Princiară se
duce din nou la Sinaia pentru 15 zile,
iar la 16 Iunie îşi reia acolo obicinuita
reşedinţă de vară Prinţul vizitează zil
nic şantierul şi plin de nerăbdare con
stată că construcţia merge încă prea
încet, i e aceia El ordonă ca lucrările
să fie împinse cu mai mare vigoare
şi ca stimulent îşi petrece tot timpul
Său liber „sus pe schelăriile cele mai
ameţitoare conducând în persoană lu
crările Nu îndrăsnesc să spun că nu
mă urcam şi eu câte odată, dar numai
de bucuria de a-mi fi recăpătat picioa
rele şi de a mă putea servi de ele, apoi
repede mă coboram, să-mi reiau flecă
reala cu vechiul meu prieten Peleşul,
scrie Carmen Sylva"
•Asupra felului"cum au mers lucrările
în ultimii ani de construcţie ai caste
lului, tot Carmen Sylva ne spune :
„Erau Italieni zidari, Români pentru
terasamente. Ţigani salahori. Albanezii
şi Grecii lucrau în cariere, Nemţii şi
Ungurii ca dulgheri, Turcii ardeau că
rămidă. Au fost maeştrii Polonezi şi
cioplitori în piatră Cehi. Francezii de
semnau, Englezii măsurau, astfel că
pe şantier se întâlneau sute de costume
naţionale şi se vorbeau patru-spre-zece
limbi ; se cânta, se înjura şi se certa
în toate dialectele şi pe toate tonurile ;
era un amestec nostim şi sgomotos de
oameni, de cai, de boi şi de bivoli*.
La 15 Mai, după ce noua linie ferată
Ploieşti-Sinaia, fusese întreruptă în 15
locuri diferite din cauza ploilor, Suve
ranii se reîntorc la Bucureşti.
Nivelarea terenului şi umpluturile în

Dupe o silinţă neobosită de doi ani.
în luptă cu un tărâm
nestatornic
străbătut de isvoare, isbutit-am a pune
la poalele Bucegiului, temelia acestei
clădiri, în anul mântuirei 1875, iar
al Dom n iei Noastre al IX lea.
Zidirea s'a oprit pe timpul răsboiu
lui pentru Neatârnarea României.
Inlrat-am în această casă a noas
tră în anul mântuirei 1883, iar al
Domniei Noastre al XVIl-lea, datu-iam nume: „Castelul Peleşului".
Acest document transcris pe un per
gament cu litere artistice de însăşi
Regina, se găseşte expus actualmente
jos în Vestibulul de onoare. El fu is
călit de către Suverani, Mitropolitul
Primat, de diversele personalităţi pre
sente, etc. Cu ocazia aceea s'a distri
buit invitaţilor şi o medalie comemo
rativă, azi foarte rară, executată de
către marele gravor berlinez Kullrich.
In timp ce muzica intona imnul na
ţional şi soldaţii scoteau urale nesfârşite
din piepturile lor, întreaga adunare se
îndrepta spre intrarea castelului. Acolo
Stöhr, maestrul şi executorul operei,
prezintă Regelui, pe o perniţă de ca
tifea, cheia castelului artistic lucrată.
Cu dânsa Suveranul deschise uşa de
onoare, admirabila operă de artă în
ceeace priveşte canaturile de lemn
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scluptat, cât şi armătura metalică ar
tistic şlefuită.
La dejunul de gală care a avut loc
imediat după aceea în splendida sală
de mâncare a castelului, Regele a toa
stat primul cu următoarele cuvinte me
morabile : „Am clădit acest castel ca
semn durabil că dinastia liber aleasă
de naţiune este adânc înrădăcinată în
această frumoasă Ţară şi că recom
pensăm dragostea poporului Nostru
prin încrederea nelimitată pe care o
Avem în viitorul scumpei Noastre Pa
trii, îndeplinesc deci o datorie sfânta,
o dorinţă vie, ridicând în această casă
a Noastră, cu vin românesc, primul
pahar în onoarea şi pentru Jericirea
României'.
Aceste cuvinte fură primite de asis
tenţă cu entuziasm delirant. Ca răs
puns beizadeaoa Dimitrie Ghica, pre
şedintele senatului, prim Efor al Spita
lelor Civile din Bucureşti şi creatorul
Sinaei moderne împreună cu Regele
Carol I, închină în numele Naţiunei
pentru dinastie. Pe urmă Vasile Aiecsandri, în toată gloria talentului său
strălucitor, pronunţă următoarea alo
cuţiune : „Din stămoşi când un Domn
sau un Boier mare intră în casă nouă
poporul se adună în faţa uşei şi îi
urează: să ai atâtea odoruri şi atâtea
biruinţe câte grinzi şi câte cărămizi
sunt în casă, atâta fericire şi atâta
glorie, câte grăunţe de nisip sunt in
ziduri. Aceiaşi urare tradiţională o
facem astăzi M. M. L. L. în numele
Naţiunei întregi Fie ca binecuvânta
rea dumnezeiască şi dragostea popo
rului să fie totdeauna oaspeţii Lor, în
noua lor lor casă, încântătoare ca o
poveste a Peleşului".
Castelul Peleş aşa cum se prezintă
el astăzi, nu este cel inaugurat la 7
Octombrie 1883, care era mai mult în
stilul unui chalet elveţian. Regele Carol,
care a fost—nu numai de fapt ci şi în
suflet—un mare senior, a dorit să facă
din reşedinţa Sa de vară o operă de
săvârşită şi nepieritoare. Pentru acea
sta El n'a şovăit de a cheltui cât a tre
buit pentru a duce la bun sfârşit acea
stă măreaţă întreprindere. Graţie spi
ritului Său activ, inventiv şi doritor de
perfecţia ideală şi graţie colaboratoru
lui Său neobosit şi priceput arhitectul
Carol Liman — autorul actualului Cas-
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(Urmare la pag. 90).

Castelul Peleş : Salonul de muzică. Regina Elisabeta (Carmen Sylva),
D-na Băicoianu, Maestrul George Enescu şi G, Dinicu.

