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Mlcltt-1 nouquet : Mâmhtlr<"!l Hiu
. aia lu 1 8,1,0, adică acu 111 , oo ani, ( Dc·scmn î11 t·rt•1p11 ,1
alb de acuarelă diu r8,to). Originalul în B tecn Universit.nţii R<'gl'ic Perdi1;:111d l cl �1_51nJ

naia, că este „Perla Carpaţilor"; noi băştinaşii, îi spunem în clcohşte „ Ifr
gina staţiunilor române de vilegiatură şi turisnt".
Căci Sinaia, după afirmaţia câtorva savanţi şi oameni de specialita�,·
streioi 1), se bucură de o particularitate preţioasă, rar întâlnită chiar în ţn
rile cu veche organizare turistică, ca de exemplu Elveţia, Franţa şi Italia.
Acolo, n1ai toate localităţile de acest fel, cuprind trei-patru străzi fn1moa!-�.
cu vile şi oteluri monumentale, iar restul îl constitue aşa zisul „oraş vechiu'
în genere puţin estetic, puţin higienic şi mai ales puţin confortabil. Pe din(�
la Sinaia, nu există propriu zis un oraş vechiu ; toată întinderea acestui
centru mai tânăr ca o sută de ani, cuprinde numai străzi frumoase, în. �
bunătăţite an de an, pitoresc aşezate, cu numeroase vile sitnpatice nst
pite I* întregu-i cuprins, multe împodobite cu grădini atrăgătoare su perb
1. - Franci.a Regaud, foat P�dintele Clubuh,li Alpin Frauct
z
• ; p, D1u11c•1'11il. fo�l
Secretar f�neral al Tourlq•Cluţ;lllul Franţei, Cllfe a vizitat Rina ii, in 1, 2-1, �i 11lţ1L
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lnfloritc în anc�timpul 7ălcluros. de sigur nu exagerăm afirm:'ind, că în timpul
verii o va :-tă ';-1 strălucitoare grădină de flori minunat colorate, acoperă Sinaia.
'l'nntt• acestea sunt cnlitnţi bine apreciate, în deosebi de vizitatori slreini
JUt'll'U 11w1 numeroţ.i, dintre cari w1ii au rămas cu adevărat îndrăgostiţi
de tocalitalt>. l>ar şi alte împrejurări favorabile - aer plăcut ozonat, climă
rik<1rc)as:î ck munte îuall, confort, posibilitate ele exctttsiuni pitoreşti pentru

a:

fac pe vilegiaturistul . care a vizitat-o odată, să
n'o mai uite şi să nu-i 111ai pl�că a. se duce aiurea.
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In anul trecut -la 8 April 1939 - s'au împlinit 100 de ani dela
naşterea şi 25 ani dela moartea Regelui Carol I, ?Ilarele e1 Intemeetor,
:-ăvâr:,;it tlin viaţă la 27 Septemvrie IC)I4 în C�telul Peleş. .
�inaia a mai v.i.zut murind pe Regele Ferdmand Intreg1torul de Ţară
�i pc �oţ1a Sa Regina :\!aria
.\poi în Sinaia ::;'au născut : ::\fajestatea �a R�ele wrol II {la 16 Oe
tomvrie 1893 în Ca::;telul Peleş) şi :Măria Sa :\larele YoeYod ::\Iihai ::\foşte
nitontl 'l'ronului. Deci de existenţa acestui oraş ::;e gă.se$C legate cele tna1
de seamă întâmplări ale României contimporane.
.\-; ezările regale, P e l e ş u I, P e l i ş o r u 1 �i F o i � o r u 1, de can
'ţ'ara ş1 Sinaia sunt - cu drept cuvânt
atât dt m�dre �i? u câstiga,
deci o tradiţie : ele au acum ceva, din arhaismul C o z 1 e 1 lu1 lCtr(.-ea-cel
Bătrân (a se vedea fot. din acest Cal pag. XXIII!, din măreţia X<' a tn•
ţ u 1 u i (id pag. XXXI). ori din se\·eritatea � u c e,. i i Im Ştefan-(_-el
::\Iare , pentru Româm, aceste castele sw1t un simbol. Iar cu,·intele pro
fetice rostite de Fondatorul său Regele Carol I că, leagănul Dinastte1 Ro
mâne va fi Castelul Peleş, s'au adeverit, că.pătând de mult justa lor sem•
nificare, căci toate evenimentele de seamă ale Familiei uoastre regale, in
acest Castel istoric s'au petrecut.
In lucrarea noastră „Castelul Peleş" am făcut pe larg istoricul n-gc:
cului şi monwnentalului palat, al cărui plan pare a fi fost 111sufl:.1.t dl· în
suşi munţii uriaşi care-l străjuesc, atât este de armonioaslt legătura dintr\'
munte şi clădire.
Am arătat acolo (pag. 8-9) cum a decur!> în Lilele de 5 şi (> Au
gust 1866, prima călătorie la Mănăstirea Sinaia a Domnitorului Carol I
de curând venit în Tară - care peste noapte a fost g:1zduit într'una din chilii,
proaspăt văruită din ajun pentru acest scop. In acel momcnl, Smai,t ca
localitate nu exista: în afară de , Ha n u 1 1 u i I a n c li 1)" dm \ aka
Iancului - cam pe unde se află azi Banca Albina
nici urmii. de altă Io
cuinţă omenească stabilă, nu era care să poată primi �i gă1.d111 câţiva că
lători, afară de ::;ingură Mănăstrirea, ridicată pe un Yârf d(• deal gola7, de
unde păre1. că supraveghiază întreaga \'ale a Prahovei C.ttunul Isvor,
compus din vre-o 30 familii, se afla pe Prahova mult mai jos, cam la .! km
distanţă de 1\'[ănăstire: el era prea sărac şi mizerabil ca să fi putut acliipc,s t1
trecători
Deşi tânărul Domnitor n'a petrecut la �Iănăstire de cât două 1,ile,
ele au fost hotărîtoare pentru întemeerea localităţei, căci locurile I-au plăcut
atât de mult încât a revenit şi în anul următor, iar în 1868 dela 2<, la 30
A u g li s t I I a f 1 ă m f ă c â n d e x c u r s i u n i în B u c e g i „Dela
Sinaia, urcai unul din cei mai înalţi munţi din Carpaţi, B u c e g i u I" scrn:
El tatălui Său.
Exemplul bun este deseori imitat, mai ales când vine dela oa men1
mari, aşa în cât mulţi Bucureşteni cu stare, începuseră să imite cu a5idui ·
tate pe Domnitor, vizitând şi ei din ce în ce mai numerosi '.\lănăstire a
Acest fapt sili pe Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti, proprietara regiunei
să construiască între anii 186()-1871, primul ei otel-o t e l \\• i n d s o r,
pe locul actualului o1lal Regal-pentru popasul chervanelor şi pasa gerilor
Qari nelncetat treceau ;yu. la bli în Transilvania, sau se opreau aici. 'fot
t

la 1790, a existat pâ1111 iu 1870, ndi�.i

fi era un bun ad.,Apost pentru cili

Otelul Cnr3i1n:m terminat in I Sii.

•

t-.u, pe. cu,· i1t•)1"/-0rii ci nu-l socolosc ideal, care este totHşi mulJttmitot·,
''•" spc�aHf.1 wui di,�î•o!ldri mai periecte î1i t1iitorul apro'fJ1ai.
I.a 2; �[ai r,'i:!., perechea Princiară revine la Mănăstire pentru întreaga
1. - t�ltt:n,1,ii,• 1:năce.iuu arhimandrit, Sinaia, 1 88 r.
l c-romomllml �i{on : Preumblihile la Sinaia sau descrierea pe scurt a poziţiu
..._ ct-lor m:n 1rumcn:s�• ,,Ic $ii ,1iei, cori .se pot vedea fiind in apropiere, Ploeşti 1885.
Ioan 1;. '811.h:� : Din pbiul rcle�ului, Bucureşti 1 893.
Arhimandntul Xifou, Mănăstirea Sinaia r6Q5-1895, Bucureşti 1895.
Al. G Glle�,-.cu : Eforia $pitalclor Civile din Bucureşti, Bucureşti 189q.
AJ. G. \�l\k'lC"''u: Sinaia Jt'IQ_5- 1805, Bucureşti 1903.
lllba1 Hor<t • lu munţii $inaici, Rucărului şi Branului, Bucureşti 1910.
• Mihai Har,•t : Castelul Peleş, op. cit.
.. : Iuchinare Regelui Perdin:md I. în „Al treilea Anuar al Bucc,
w111•1:1iia1 19 ztl.
Hard: :--in11ia v.x-he, în acelaş volum, pag. I15-u1.
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Yat,1 C11 mare greutate s'au putut da locninţe_ celor 6? pe:--oane �- com
puueau curtea. C(• departl' s11nkm ck situaţia actuala, cand pos1b1lităţile
ele gl\nlmrc confortabil.\ şi higienică ,1k orasulm. atmg cuantumul aproximativ tle jO.Otll) persoane.
.
. 1atra-.\r
_
easca
Domn
�
etatea
�a. � avut
La 10 ,\u�ust 18i5, pe prnpn
hw solenmitn.tea punerii pietrii fundamentale _a Castelului Peler, iar m 1870
a fost pusă în lucrare si linia ferată Ploeşt1-Prede:1l, care dm cauza răz
boiului clin 1877-78, n'� putut fi dată în circulaţie de cât_ la. 23 Iunie. 1879
Al doilea otel - o t c 1 $ i n a i a -a fost construit 111 1880, tar în
1H81, s'a hotărît asemenea de către Eforia Spitalelor Civile clin Bucureşti.
construirea celui de al treilea otel - o t e 1 C a r a i m a n - terminat iu
1882; atnbele situate îu Parc. După 30 ani de existenţă, aclica in 19u
otelul Sinaia devenind impropriu, a fost dărâmat şi pe locul lui s'a ridicat
actualul P a 1 a c e - Ho t e l S i 11 a i a.
Perechea Princiară care prinsese o ade,·ămtă dragoste de $inaia, căci
în superioritatea lţi a ştiut să-i guste şi să-i aprecieze calităţile şi rosturile,
a continuat cu regularitate a-Şi petrece la Mănăstire - cu toată lipsa de
săvârşită de confort - şi verile anilor ce au unnat, 1873. I8i4, 1875, 1876,
1878, 1879, 1880, 1881 1 1882 şi 1883, când s'A mutat în Castelul abia terminat.
La 29 August 187q, se isprăvise de construit C a s a d e V â n ă t o a r e sau C a s a P ă d u r e i, cum i se mai zicea, (vezi fotografia), pe
locul căreia a fost ridicat de curând noul C a ,; t e 1 F o i ş o r al :OI. Sale
Regelui Carol II.
La 7 Octombrie 1883, a avut loc cu mare fast solemnitatea inaugu
rării Castelului Peleş, la care a participat poporime clin ţara întreagă şi
numeroşi invitaţi Români şi streini
Faţă cu marea desvoltare ce, de pe atunci se î11trezărea că va lua
localitatea, precum şi faţă cu dorinţa e.,primată de unii particulari de a
construi în regiune, Eforia Spitalelor Civile, prin legile din 1872 şi 1880,
a fost autorizată să vândă în loturi mici, proprietatea ei F u r n i c a, în
tinsă din Valea Isvorul Dorului până în Valea Peleşului d'a coasta Buce
gilor, cu îndatorirea ex:pressă pentru cumpărători, de a clădi p:îuă în doi
ani. Legea din 1872, a fost pentru Sinaia asemănătoare unei lovituri de
bici, căci ei hotărât i se datoreşte rapida desvoltare a localităţei. Iar me
ritul legei a revenit întreg primului Efor de pe atunci, Principele Dimitrie
Gruca - sau B e i z a d e 1 e i 1). cum i se spunea - care a luptat din răs
puteri pentru întocmirea şi votarea ei, fiindcă şi atullci ca şi mai încoace,
piedici mari şi împotriviri dârze i s'au ridicat în cale, de politicieni răi şi
neînţelegători.
D.in punct de vedere administrativ, :Mănăstirea Sinaia făcea parte din
comuna Podul Neagului, înfiinţată la 1852, când se mutase Yama dela Breaza
la Predeal. Enorm de întinsă şi foarte slab locuită, comuua aceasta era
o sitnplă continuitate de munţi, poeni şi păduri, desfăşurate pe aproape 30
km lungime dela Posada până la Predeal. Avea şcoală şi primărie, cari se
găseau „I , a B u ş t e n i", instalate în modeste căsuţe situate pe Valea
Cerbului, cam pe locul unde se afla vechiul pichet de grăniceri din 'nai ntea
ruboiului mondial. Situapa aceasta administrativă a fost puţin schimbată
Autorul aceatolJ �. a ţ� clmtea fi norocul sAcnnouscă personal pe c!in d
l,
•• .S.. de Uceu, pe �,l:>J.mtt,,le Ghica tf pe Arhimandritul Nifou. cei doi oR ID<Jn i
...... 4m � &lţii/W.

'7,

•

.rolo orig. Io colecsi• MJlii;" liaret
Casa de \'ânătoare sau Casa Pădurii la 1879, în locul ei este ati Castelul Poi�nr ni :.\[. �- Re�elui.

-,-
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u1 1tit>4. dmd '-atek Po!"-ada :;,i l'odul Neagu]ui au fost trecute la G>marnk
de care depind până în prezent, iar c o m u n a P o d u l N c, a g u I u i
a ri'imas a se întinde numai dela I s v o r 1 a P r e d e a 1.
Ze<.'( ani mai târziu, faţă cu desvoltarea nouii a.şe-/4ări, �· a. hotărât
111ut,trca primăriei din Buşteni la Sinaia, unde activitatea crE:scandă a J,,_

Villa Blaremberg in 1879.

c..Llităţei făcea să se simtă nevoia unei autorităţi comunale cât mai apropiat(:
Tot în 1874, după dorinţa expressă a Domnitorului Carol şi odată cu mu
tarea primăriei, denumirea de Podul Neagului făsese schimbată în aceea
de Sinaia, pentru Sinaia, şi de Buşteni pentru aşezarea „La B o ş t e oi" :
deci noua comună Sinaia, cu· primăria chiar în Sinaia, dar cu şcoala pri
mară în Buşteni, cuprindea în 1874 cătunele : lsYor, Sinaia, Buşteni, Lun
cile d'Intre-Prabove şi Predeal.
Intâia villă, clădită în 1873 alăturea de Parc de însu."?i Beizadeaua,
a fost dărâmată în toamna anului r9rr, când pe locul ei s'a construit
in 1912 Casinoul Sinaia, mărindu-se Parcul cu întregul teren al ,illei �i
.,•a mutat pe la spatele Casinoului, cea mai veche stradă a oraşului - str.
Mănăstirei - aşa cum există şi az:.
Villa doua, ridicată în 1874 de Generalul Florescu, este actuala villă
8tirbey din faţa Pieţii Unirea; a treia a fost villa Colonelului Costiescu,
zidită în 1875 tocmai pe str. Carol şi devenită mai târziu ,�illa Luter.
După aceste trei ,l)rime locuinţe boiereşti de Yară, eşiră ca din părn�t
vilele: Catargiu şi Boerescu în 1876, Costinescu în 1878, Blare.mberg m
1879, plus altele mai mici, aşa. că în 1880 când s'au terminat şi Băile de Hy
droterapie din Parc (dărâmate în 1934), tânăra localitate număra în total
vre-o 30 vme şi case, plus cele două oteluri. Acest rezultat a făcut pe Dom
nitor, să dîspună în acelaş an, ca Sinaia să fie declarată comună urban �,
de care depindeau i;.i satele din jur : Isvor, Gura-Pădurei, Poiana Ţapulm,

...

1t,tn• Praho\e şi 1,rcclcal. ne ele Sinaia nu s'a despărţit de c:'\t în 1$.'\ll.
t•hn<I �nh•!t• formar/\ la un loc comuna nunlă Predeal, cu reşedinţa in rn:
dt;al p:în11 în 188q, când primăria a fost mutată în .-\2mp 1), iar Sinaia
1i\ m1\�l·�c definitiv comună urbană cu satele pendiute Gura-l1ădurii şi lsYor.
,\('t•stcn dot11t, împreună cu Furnica şi Cumpătul, formeaiă ,1ctunlment�
îu ,\fnd\ dt• centru
cele patru suburbii sau mahala.le ale or�ulni.
Am i-diiţat în cele de mai sus, etapele principale :1le desYoltării ora 
-;,ului Si11aia, creaţiunea Regelui Carol I şi opera Eforiei Sp. Ci\·ile din Hu
rurcşti, care îndrumată de voinţa dană şi înţeleg.Zi.toare a primului sau t>for
l'rincipde Dimitrie Ghica, şi în largă măsură ajutatJ de unii proprietari
mult iubitori ai localităţei, de administraţia Casei Regale. de Căile l;erate
Ron1âne şi de Primăria oraşului, a reuşit să faci în aproape 75 ani. fru
moasa staţiune pe care o lume întreagă o adm.iră.
Locul pe care-l ocupă oraşul, era deci până acum i5 a.ni, o ime11S:1
poiană lipsită complet de aşezări omeneşti stabile (:unri't de mănustir€' �i
de Hanul lui Iancu), însă cuprinzând pe imensul spaţiu opt stane de oi. de:-
părţite între ele prin poeni şi livezi, întretăiate de gn1pe sau bud1.:.>te de ar
bori. Poiana, după formă �i aşezare purta diferite denumiri şi ,u1ume · po
iana Spintecată, care există şi azi dincolo de 'I(. Peleşului 1.1 începutul Gurii
Pădurii ; Gura Pădurii, fiindcă de acolo în spre Buşteni se întindea o pil.dml.'
deasă şi întunecoasă; poiana Tancului, de la Hanul lui Iancu, din faţa Sa
natoriului militar, în sus până în str. Brătianu şi d'asuprn; poiann „ Pc
Dos" spre Valea Zgarbureî; poiana Subţioara; poiana l.ati\. etc.

Băile de Hidroterapie, foste in Parcul Sinnin, terminntE' in 1880.

Fotografiile cari însoţesc acest modest studiu lasă să. se întrevadă,
că pe vremea Regelui Carol I, acum 55 a.ni şi chiar pann acum vre-o 30
ani, Sinaia nici pe departe nu era împădurită cum este azi, ci ern o regiune
de lumină, pe care soarele de răsărit şi miază-zi, o încălzea şi o înveselea
1,

pt1Uf t

S.itul Iutre-Prnbon,, u luat numele de At.u1,ta, in anul
C;lrel Azuga.

1881 c,u\tl s'aJllcut i11au85

�.-u priso.-1inţă, cât c ziua tle lungă, de dimineaţa până seara. Pe timpul acela
nu se.- .u11.ea că în Sinaia este umezeală, aşa cum se plâng acum unele per
sonm•, mai mult din necunoaşterea localităţei şi în orice caz din spirit de
imitaţie. Căd Sinaia nu e umedă; dacă în oraşul de azi sunt şi puncte de
mai 1111\H' umiditate, vina nu este a localităţei, nici a aşezării ei, d a
oamenilor, cari au plantat prea mulţi arbori, iau lăsat să crească fără mă
/;llTl\, astfel că se găsesc viile complet acoperite de pădure, ceeace e stri
c-Mor nu ntu11ui perspectivei şi caselor însăşi, dar chiar şi proprietarilor cari
:;e adăpostesc la umbră veşnică din proprie voinţă. Autorităţile respective
s'au sczisat de mai mulţi ani, de acest fapt stricător şi în orice caz puţin
plăcut, dar până în prezent, rezultatul obţinut este foarte slab, ceeace în
seamnă că nu toţi proprietarii sunt ·convinşi de necesitatea absolută a defri
şării şi că nici autorităţile n'au pus probabil destulă vigoare în aplicarea unei
măsuri salutare, de interes general, pe care o lume întreagă de vizitatori ne
proprietari, o reclamă.
Sperăm, că vederile vechi şi atât de interesante cari ilustrează acest
articol, vor reuşi să convingă şi pe acei cari până în prezent nu s'au lăsat
convinşi. Incontestabil că din cauza acestei împăduriri aproape generafo:ate,
Sinaia pierde şi din punct de vedere estetic, căci sunt părţi întregi ale ora
şului, cari au devenit absolut invizibile de la distanţă.
In luna Octomvrie 1933, au avut loc la Sinaia mari solemnităţi pentru
aniYersarea cincantenaruluj Castelului Peleş, sub !nalta Preşedinţie a M.
Sale Regelui Carol II, fiu şi mare iubitor al Sinaiei
Majestatea Sa nu pierde de altfel nici o ocazie de a-şi manifesta in
teresul pe care-l poartă localităţei, îndrumând-o - ca şi marii Săi Prede
cesori - şi ajutând-o, ori de câte ori trebue să aibă loc un eveniment im
portant, hotărând ca acesta să se p)treacă în Sinaia, cum a fost spre exem
plu la 25 Oct. 1937, înălţarea la gradul de Sub-Locotenent a Marelui Voevod
Mihai, şi altele.
De doi-trei ani, ni s'a cerut în continuu de către mai mulţi cititori,
un articol relativ la istoricul Sinaiei şi un altul de descriere a oraşului. Pu
blicaţia noastră care ţine de Calendar cât şi de Enciclopedie, nu putea lăsa
să treacă aniversările din 1939 şi 1940 1). fără să le menţioneze în legătură
cu întemeerea şi desvoltarea Sinaiei. Iată motivul pentru care am aşteptat
până acum spre a publica acest articol - aşa de mult dorit de unii citi
tori - astfel ca evenimentele pomenite să rămână veşnic prezente în opera
aceasta de lungă perseverenţă şi din ce în ce mai consultată, pe măsură ce
volumele se înmulţesc.
Numele celor cari au muncit cu neînfrântă dragoste şi entuziasm, la
ridicarea acestui colţ mândru al Tării româneşti, trebue să fie cunoscut
şi totdeauna cu respect pronunţat.
Altlzi, graţie noului ritm de guvernare introdus cu atâta măestrie de
li. Se Rfcele Carol II, Sinaia se află şi ea în plin stadiu de progres, fiindcă
,._,. actual - Cesat Popescu - este un om entuziast, devotat intere·
tltW' ••IM fPl'gif,? fi doritor de mai bine, a cărei activitate c� nstr_uc
• 1eurt1 duratl căci nici n'a împlinit doi ani de pnmanat,
# ytlol li aimţi. Incontestabil că multe mai sunt încă de
JI, lapllUllo sec, atJJ de la R e s t au r aţi e.
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foto orig. tn rolcr113 M1hBI Ila, c,t

SiJrnin spre C,1std11I 1\:leş
ucu111 'i" aul
ln , S81.
Se veric 1 11 primul piau jos, dela stânga la clrcaptn : otelul Siunlu cu rlepentlin\cle şi villr1 l'rlncipcl11i l). Chka pcsll- ş11S<'II. tontl"
dispărute azi. Apoi str. Mânăstirii şi nlecn A rbimnntlrit Ni(on, carl urcă lfL )Iânllstirc•, in fiin\i'i şi nd. l,n mijloc sliin�a. )[,lnăstire,, �innh,.
cu cele două biserici şi două cadrilatere, iar sns în stâni.:a primul traseu ni străzci Furn!cn şi primck începuturi nlc suburbiei cu ncelu�
nume: sus Io dreapta se vede Castelul Pclcş, aleea Carmen Sylvn, drumul Sf-ta ,\na şi it1 fund de tot, abia 1,/lrlll(lu se, Cnsn de vl\111\tonre.
Jos l"l tlreapta de tot este Vfllca Pclcşului şi strada care urcă la Palat numită azi slr. Re,::lnn 1Iarin, fostn -;tr. Prilntulul. Ve\\ţrt
lttntă cam clin faţa gării Sinain, de pe panta )(nntelui Piscul Câinelui.

•

Foto OrlJ!', ln colrr •� Mihai

Sinaia spn: Castelul Peleş
acum 55 ani
în loamna n1111l11i 1/lf\,.
Se \·ede, îu primul plan, jos, dela stânga la dreapta : Otelul Sinaia cu 1h:pen<lln\clc sal,;;; prl1m•lc vllk· pc 111.-. i\lnrd, Sp,H,1 1• Mll1:1t
C�:1 tac11ziuo şi peste şosea villa D. Ghica. Apoi str. l\Iânăstirii şi aleea Arhimandrit Xifon, în fiin\11 şi nzi, 11r<'n1icl 111 J\1/i11fc,tl11·. l,n
DllJl �c Mânăstirea Sinaia, iar la stânga ci şi în sus prima fază clin suburbia Furnica. rn planul ele s111, M111ttcl<• ;\-1<,ltimuc cu hodlcllt·
sc1'Vl.11d de Cazarmă batalionului de vânători care făcea de gardă vara la Castel, ceva mal joe olttn Conncn Sylvrl, drttrnul St-ta Anii •'
în fine drenpta sus, CMtelul Peleş. \'erlere hrnt11 de pe pimti-i )fu11tel11i Piscnl C'liinelnf <'nm prin rlrr•pt11I (kolnl11f "iilvk Sln11in.

11:i.ţnda <11:11pn• Sa villei Iordache Ionescu în 1885, fostă în josul Mânăstirii, azi
rJI.IJpărutli Se remarcă. perfect, turnul, care era identic cu acela al Castehtlui Peleş.

în programul sau <le activitate , să ai b ă ne a p ă r a t în ve d e r e
d e b v <J J t ar e a t uri s t i c ă a s t a ţ i u n e i, căci noul element de
viaţă �i pr<Jgres în lumea modernă - t u r j s m u 1 cu toate ramurele lui
,-st{-' adevărata şi s i n g ur a raţiune de existen ţă şj mai ales de
de v,,ltun· a Sinaiei în viitor .
'iuu,rn
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