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PREFAŢĂ 

“Cred că nu este de prisos de a arăta mai înainte de toate 
cine este autoarea acestei scrieri, căci nu toată lumea de la 
noi o sti, sai 0 cunoaste numai după nume. 

D-na Mite Kremnitz este văduva mult regretatului Dr. în 
medicină Kremnitz, fost medic primar al spitalului Brânco- 
venesc şi unul din cei trei medici distinsi, cari ai căutat, pe 
A. Sa Regală Prinţul nostru mostenitor, când acum câţi-va 
ani se afla grav bolnav. 

Sarierile în limba germană ale D-nei Kremnitz suni, încă 
de mult foarte apreciate, nu numai în străinătate si mai cu 
osebire în toată Germania, dar şi la noi, cunoscută ca tova- 
răse de muncă literară a Carmen Sylvei, traducătoarea neo- 

_bosită si pricepută a mai multor autori români, 
Iată cum se exprimă între altele un mare ziar român din 

capitală, ocupându-se de această scriere : 
„De când“ „Idem“ s'a despărțit de „Dito“, întrerupând 

sirul de nuvele şi schiţe din Carpati, în care una făurea fon- 
dul realist gi cea altă dedea forma gingasă a poesiei,— „dem“ 
a plecat în Germasia şi a scris singură câte va romane. In 
multe din acestea, amintirile din România, a doua patrie a 
scriitoarei (e fiica celebrului profesor german Bardeleben), . 
ai un rol de căpetenie. Prin ele distinsa scriitoare presintă 
streinătăţei, tara, poporul şi obiceiurile române, cu dragoste 
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sinceră si cu multă pătrundere; un caz destul de rar astă-zi, 

când diferiţi scriitori de contrabandă fac tot posibilui, ca să 
se acrediteze svonul despre caracterul semi-barbar al popo- 
rului de la porţile Orientului“. | 

„Chiar si cartea recentă a D-nei Kremnitz („Kânig Carl 
von Rumânien. Bin Lebensbild. Breslau 1908), începe prin 
o caraocterisare severă, dar destul de nemerită a poporului 
român, arătându-i scăderile ca si calităţile, în raport cu ta- 
racterul Domnitorului ete“. 

Intreaga carte coprinde vorbe de acestea bune la adresa 
Românilor, pe cari une-ori îi compară cu niste copii destepti, 
dar nelinigtiţă. 

Apreciarea insemnătăței acelei puternice personalităţi, ce 
sa urcat pe tronul României, e făcută cu judecată matură. 
“Toate episoadele din viaţa Domnitorului, legate de împreju- 
rările politice interne şi externe, toate zilele triste şi cele de 
mulţumire se însiră într*o povestire usoară şi vioaie, etc. 

Toate naraţiunile foarte precise şi bine conchise ale D-nei 
Kremnitz sunt basate numai pe fapte positive si pe date au- 

-tentice. | 
De o importanţă mare şi de un interes deosebit mai alea 

pentru toţi Românii fără nici un fel de deosebire, este re- 
producţia numeroaselor corespondențe urmate în diferite pe- 
rioade si ocasiuni între Prinţul si mai târziu Regele României, 
cu Augusta sa Soţie (în timpul -campaniei din 1871—1378), 
cu părintele şi cu fratele lui, Leopold, cu Impăratul Wilhelm 
al Germaniei, cu fiul lui, Prinţul Mostenitor, cu Împărații Na- 
poleon şi Francisc Ioseph, cu Tarul si Sultanul. 

Mult distinsa scriitoare descrie şi luptele grele duse de 
Prinţul Carol în interesul demnităţei naţiunei şi armatei ro- 
mâne, înainte şi după începerea r&sboiului din 1877—1578: 
cele pentru respectarea integrităţei teritoriului român si con- 
tra retrocedărei Basarabiei, contra impunerei de către congresul 
din Berlin, ca să se acorde ovreilor în mase drepturile poli- 
tice pentru resolvarea cestiunei Căilor ferate Strousberg, ete.



  

Firul povestirei e continuat până la 1899, terminând cu 
serbările jubiliare din 10 Mai ale acestui an. 

Conchizână, nu mă pot opri de a mărturisi în toată sin- 
ceritatea, că nici o altă traducţiune nu 'mi-a procurat atâta 
plăcere si atâta mulțumire sufletească ca cea de faţă. 

Zraducătorul,



 
 

 



REGELE CAROL AL ROMANIEI 
UN SIMBOk Ak VIEŢEI 

Nu este ceva rar. ca 0 viaţă să se scurgă mai 
minunat ca un roman, dar rar este, ca soarta unul 
om să stea în contrazicere cu caracterul săi, 

Chiar spiritul liber al unuia din cet mai mari fi- 
losofi ai nostri se îndoeşte că poate există o dispro= 
portiune (nepotrivire) desăvârsită între caracterul 
şi soarta unui om. 

Cine însă urmăreşte cursul vieţel hegelui Carol 
al României şi îl compară cu disposițiunile şi cu 
capacitățile sale, este incercat de a găsi posibil o 
disproporţie desăvârşită între caracter si soartă, 
— ba de a' atribui chiar o mare parte a resultatelor 
fără exemplu ale Regelui. 

Viețuirea lui exterioară stă, întrun contrast, dia- 
metral cu caracterul s&i din nastere, fără să/l fi 
putut vre o-dată modifica. 

EI s'a desvoltat numai prin sine însuşi. 
Toate disposiţiunile sale arăta, că sunt isvorite 

din însuşirile aduse pe baza transmisiunei ; — încli= 
nările sale sunt înrădăcinate în tradiţiune.
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EI fu smuls din calea obicinuită a filor princiari 
si chemat să creeze un drum independent şi noii 
într'o țară necunoscută, într'un popor fără tradiţiuni 
monarhice, a cărui statornicie /v găseşti tocmai în 
continua lui schimbare; acest om rezervat si cum- 
penit se văzu nevoit să'si afle şi să întemeieze el 
singur o normă de guvernământ. Personal proto- 
tipul ordinei şi exactităței, deveni Principele unei 
ţări, în care totul era în desordine si fără stavilă, 
dar genial. El, care după firea sa nu se abate 
vre-o-dată de la principiul iui Aristotel: „Calea mi- 
jlocie e cea mat dreaptă în toate“, deveni Regele 
unei țeri în care de la temperatură până la viaţa 
sufletească totul se mişcă între extreme. El. în care 
totul era temperat şi logic, se puse în fruntea unei 
națiuni, în cari şi astă di există cele mai mari 
contraste. 

Nicăeri deosebirea între stăpân si supus nu este 
mai mare ca aici, şi totuşi România e dominată de 
un curent democratic produs de cultura modernă şi 
de o concepție liberală si grandioasă, pentru care 

multe state apusene o pot invidia. Totul în ţara a- 
ceasta e interesant în gradul cel mai înalt, nimie 
nu e tipic, ci totul individual, nimic legat de forme 
fixe, ci totul ai o continuă desvoltare, pornită din 
isvoarele pământului cel negru şi mult roditor. 

Un popor, abia chemat la conştiinţă, si-a dat o 
constituţie dintre cele mai liberale si a circumscris 
mult prerogativele coroanei, ast-fel în cât bărbaţii 
de stat străini credeai atunci, că sub aceste res- 
tricţiuni cel mal! expert principe nu va putea domni 
prosperând. 

Şi iată un tenăr principe german, care, nici măcar 
printr”o scoală specială n'a fost pregătit pentru a- 
ceasta, a stiut totusi de a conduce statul la inde» 
pendentă şi glorie. 

Prin ce? . 
Pătrunzând adânc în istoria vieţei sale cine vae



încercat de a zice: Nu prin însuşirile sale positive 
deşi foarte însemnate, ci prin cele negative, prin 
lipsa de greşeli cari adesea ori sunt agăţate de 
aceste. însuşiri. 

Nu prin ceea ce a fosti ce a avut, ci prin ceea 
ce n'a fost şi n'a avut! Nu prin cuminţenie şi bu- 
nătate, nu prin energia voințe! şi-a cucerit locul în- 
istoria universală, ci prin aceea, că cu tot simţi: 
mentul înaltei sale posițiuni, cu toată marea sa cu- 
minţenie nu avea nici o asprime pe lângă multă 
bunătate, şi nici o slăbiciune; -- prin aceea, că a 
putut suporta, aştepta şi suferi mai mult de cât 
ori-care alt muritor; — prin lipsa, de patime, — şi 
mai mult prin persistenta si constiinţa datoriilor 
sale lăsând a fi dirigiat numa! de puterile propriei 
rațiune. 

Ast-fel a ajuns stăpân pe acest atât de neclintit 
neam de Latini, iar prin puterea sa extraordinară 
de a conduce strict obiectiv, după cele mai înalte 
principii statornicite ; a putut să se impună până şi 
Româniel. acestei țtri înzestrată cu atâtea mari dar 
critice calităţi. 

Supt împrejurările anevoioase, în care Principele 
Carol avea, să fondeze staiul lui, o personalitate 
mai puţin rece şi mat mult impulsivă ar fi avut de 
sigur să sufere un naufragiu. Numai o corabie vin. 
gioasă de oțel, .ca aceea a A, Sale a putut resista 
tutulor furtunelor 

Spre a trece prin lume. este oportun, ca cine va 
sa ia cu d6nsul o mare provisiune de precauţiune 
şi indulgență, — „aşa ne spune filosoful înțelepciunei 
vieţe!“. 

Pentru un Regent, sunt şi mai importante virtu.- 
țile. precauţiunei şi indulgentei, Regele Carol nu 
avea trebuință de a le lua cu sine, el le a avut 

„chiar în sine: precauţiune veghetoare precum şi o 
neobosită indulgență! | 

Si nu numat acea indulgență şi tolerantă proprie
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tutulor oamenilor mari, ci si aceea isvorită din iu- 
birea crestinească, din smerenia adâncă a inimel. 

Dacă dar să desemnăm cu două cuvinte scurte 
superioritatea si caracteriatica Regelui nu.putem 
alege mai bine de cât acele ale filosofului : „Prin 
precauţiune şi indulgență a dobândit succesele sale“. 

legele Carol s'a născut la î), Aprilie 1839, ca 
fiul al 2-lea al Principelui Carol Anton de Hohen- 
zollern-Sigmaringen şi a soţiei sale Principesa. Io- 
sephina, născută Principesa de Baden, din care u- 
nire conjugală, din cele mai fericite, s'au născut 
sease copii. — Principele Carol Anton de Hohenzollern 
a scris odată cu ocasia candidaturei fiului stă cel 
mare la tronul Spaniei, între altele următoarea : 

„Nu distincţiunea familiei noastre, ci lipsa unor 
defecte, comune altor dinastii ne-a asigurat posiţiune 
istorică“. Această părere este prea modestă. ea 
însă ridică foarte mult şi foarte fin valoarea ne: 
gativului. 

Principele Carol Anton a lăsat ca moștenire fiilor 
sl, caracterul săi mândru şi drept. Ei au fost ca 
şi dânsul oameni! sănătos! şi neprefăcuți, interior şi 
exterior nobil fără tristă moştenire a multor înaltă- 
născuţi şi bogaţilor: „Egoismul si lăcomia castel 
domnitoare“. Ei din contră ai fost fără spirit de 
caste şi fără prejudicii ale pnsiție! lor, fără deser- 
tăciune şi fără a-si preţui prea mult calitățile. Spi- 
ritul care domnea în casa, Printului Carol Anton a 
fost acel al moravurilor celor mai nobile şi al edu- 
caţiei celei mai înalte, apreciând foarte mult aşa 
numitele virtuţi cetăţeneşti; simţimântul de fer al 
datoriei şi supunerea absolută asi fost deşteptate de timpurii în copii! lui. Disciplina, simplicitatea şi ordinea dominav în castelul Sigmaringen, prin care adia spiritul pietățel! şi cuvioşiei. Influenţa Princi- 
pese, o doamnă de un sentiment extra ordinar de- 
licat, se simţea, în toate. Un frumos simţimânt fa- 
miliar a legat pe toţi între dânşi!, si în mândrie de
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numele şi positia lor nu ai uitat un moment inal- 
tele datorii. cari îl incumbă, | i 

Copii nu auzea nici o dată alt ceva de cât că 
cea mai înaltă aristocrație este aceea a Spiritului 
si a inimei. şi că numai ast fel pot fi demni de 
marele lor nume. Si politic şi socia! Principele Carol 
Anton a fost un bărbat liberal un purtisan al u- 
nirei Germaniei supt conducerea Prusie! şi acestul 
ideal i a sacrificat in anul 1849 propria sa suve 
ranitate. 

Pornirea sufletească a copiilor avea rădăcinile el 
în adâncă cuvioşie, pe lânga aceasta a fost cultivat 
simtimentul lor pentru natură prin petrecerea mai 
îndelungată a familiei la posesiunea er de la Wein- 
burg pe lacul Boden (Bodensee). 

Cele d'intă! amintiri din copilărie ale Prințului Carol însă datează din timpul petrecere! sale în parcul si castelul Sigmaringen, înconjurate de juna Dunăre în Inzigkofen, Krauchenwies şi Umkireh, dar mai cu osebire la Umkirch lângă Freiburg în Baden, posesiunea care după moartea Principesei mame a trecut asupra Regelui Carol, si unde a petrecut ca mic băiat frumoasele zile de vară la renumita sa bunică Marea Principesă de Baden. „Principii de Hohenzollern au fost destinau milita-. riSsmului. prin care a rămas incă astăzi modul de vedere cam din evul mediu : „Că numat militarismul corespunde cu posiţiunea şi cavalerismul celor mari." Prinţul Carol împreună cu frații lu! mar mici aă fost instruită mal mult timp în diferite stiinte întrun 

princiară a fost eminamente german, cu toate că Copiil vorbea cu mama şi cu marea ducesă Stefanie, care a lost fiica adoptivă a lui Napoleon I, în limba franceză,
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Ca tradiţiune de familie domnea în castelul din 
Sigmaringen interesul cel mai viă pentru curtea impe- 
rială franceză cu care se înrudea, căci şi o bunică 
a Printului, Principesa Murat a fost franceză. Aceste 
legături de rudenie cu Napoleon III ai contribuit 
mai mult de cât cele cu Prusia la alegerea Prin- 
tului Carol ca Domn al României. 

Imp&ratul Napoleon care a asistat deja la botezul 
Principelu! Carol a rămas neîntrerupt în bune rela- 
tiun! cu casa princiară de Hohenzollern, din care 
resultă, că dânsul, care juca atunce! rolul de arbitru 
în afacerile europene. să fie consultat de către Ro- 
mâni asupra persoanei viitorului Principe al lor, 
şi să se pronunțe imediat pentru juna sa, rudă. 

In special a fost doamna Hortense Cornu amică 
credincioasă a Imp&ratului, în al căreia salon micile 
popoare sud-ostice ale Europel si-ai manifestat do- 
rinţele lor, cure cunoscând bine seriositatea si sta- 
tornicia Printului Carol, Pa recomandat întrun mod 
călduros Impăratului. i 

D-na Cornu a fost o bună prietină şi cu princi- 
pesa Josephina, ai căreia copii îi a v&dut crescând; 
cu un simţ inteligent şi cu o compătimire caldă, ea. 
a recunoscut cât de justificată a fost nemulţumirea, 
Prințului Carol, de neactivitatea care ?] apăsa în 
carierea sa de locotenent în Berlin, şi ast fel a pro- 
fitat de aceasta spre a "1 deschide lumea cea mare 
pentru activitatea sa. 

hegele Carol a dus viața berlineză de oficer de 
la 1857 până la 1866, deşi cu câte-va întreruperi. 
Mai întâiu făcea, servicii în artileria de gardă şi apoi 
în regimentul 2 de dragoni de gardă.. 

Intreruperile ai constat într'o călătorie mal înde.- 
lungată prin sudul Franciei, Africa de Nord şi Spania, 
apoi prin Englitera si Portugalia (la căsătoria fra - 
telui săă Leopold), Paris şi casa părintească de la 
Rhin la Sigmaringen sai în Elveţia. 

De la 1852 Principele Carol Anton a primit co-
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manda divisiunei 14 în Diisseldorf acolo s'a intors 
si ca guvernator al provinciei Rhinului si Vestfalie), 
după ce în urma rugămintelor Prințului Regent mal 
terziu hege, cu care era împrietenit, a presidat de 
la 1859—1862 Consiliul de miniștrii al Prusiei. 

Cu toate desele întreruperi ale vieţei sale banli- 
neze şi cu toată plăcerea pe care a avut'o de cariera 
sa militară, Pa apăsat greu eticheta curței, atmos- 
fera reacționară a cercurilor societăţei de acolo. In 
libera casă părintească şi în strălucitoare Germania 
de Sud unde 'sia petrecut copilăria, "si-a însuşit cu 
totul alte vederi de cât cele hotăritoare din Berlin. 
Atară de aceasta nu "i a fost tot W'auna plăcut po= 
siţiunea, sa personală. El aparţinea casei regale, 
de oare ce, când părintele lui a cedat mica sa țară 
coroanei Prusie!, i s'a acordat atât lu! cât si fiilor 
A. Sale drepturile acelei case, dar nu toţi membrii 
familiei ai recunoscut aceasta de bună voe. Ei au 
păstrat oare-care reservă față cu linia catolică mai 
veche a Hohenzollernilor din Germania de sud şi 
care fuvorisa atunci hotărât vederile liberale, discre- 
ditate în acel timp de către ce! dintâiă (a Prusiei . 

„Dar dacă acesti ani i s'ati părut Prințului ane- 
voiosi, nefolositori şi deşert. pentru scopul vieţei 
sale ulterioare însă, ati fost şi sunt de mare impor- 
tanţă. Relaţiunile intime legate în acel timp cu familia, 
regală erai de o valoare nepretuită, căc! mulţi ani 
singurul interes. pe care Pa avut Prusia de România, 
era de Prinţul ei. Esclusiv prin relaţiunile saie per. 
sonale a dobândit Regele Carol în timpurile grele - 
diferite înlesniri pentru ţara lui, De conducătorul 
politicei germane, contele Bismarck, n'a, fost atunci 
încă apropiat, si cu toată curtenirea, reciprocă a 
formelor, Prinţul Carol nu s'a. apropiat nici odată 
personal de dânsul. Contele Bismarck ştia, prea bine, 
că, cât timp principele Carol trăia în Berlin şi mai 
ales în timpul conflictului cu adversarii partidei 
«Ziarului Crucel» car s'aii grupat în jurul Prințului
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Coroanei.—el aparţinea acestor adversari. Afară de. 
aceasta, mult timp cancelarul de fer n'a ertaţ Prin 
tului Carol că în timpul r&sboiului franco german, 
simpatiile României au fost pentru Francia 

Cu toată admirațiunea pe care a simţit?o Prinţul 
Carol pentru creatorul Imperiului german, a păstrat 
faţă cu dânsul în afacerile române o independenţă 
perfeetă. Cu ocasia, diferitelor crise interioare. — în urmă la 188%, Prinţul Bismarek a sfătuit pe Regele 
de a desfăsura fără consideraţie puterea, statului, şi 
0 procedare energică. Regele insă n'a ascultat acest 
sfat; €l poseda o cunoştinţă mai mare a poporului 
s6u şi “si-a zis că din depărtare un geniu chiar nu 
poate nemeri cele trebuincioase pentru imprejurările 
străine. 

In schimb, relaţiunile Prințului cu Imperatul Wil- 
helm şi cu Augusta Sa Soţie ai fost tot-d'auna cele 
mai cordiale. Dar şi ma! intimă a fost prietenia 
fostului pe utunel Prinţul - Coroanei, cu Prinţul Carol 
Anton si cu familia sa. 

Intre dânşii nu domnea nunial 0 afectiune de ru- 
denie, dar şi o comunitate de vederi ; entusiasmul 
de o potrivă pentru o singură Germanie, — anti- 
patia egală contra reacțiunei şi particularismului 
prusian îi ai legat încă dela inceputul anilor 1860. 

La începutul anului 1863 se părea că viitorul 
Prințului Carol să se decidă într”o direcţiune hotă- 
râtoare spre Francia: Impăratul Napoieon Pa invi- tat pentru câte-va zile la Compi6gne, cu gândul de al pune la cale să se căsătorească cu o rudă a sa. 
Din partea Franciei însă, Sau pus nişte condițiuni, pe care Regele Wilhelm ca şef al casei, nu le-a putut aproba, si ast-fel a căzut proiectul chiar în 
cursul negocierilor, înainte ca cei interesaţi să fi schimbat un cuvânt al înclinaţiunei lor. 

Prinţul Carol a suferit atunel din causa nereali- 
sărel speranțelor sale şi cari ar fi îmbogăţit şi lărgit 

.
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viaţa sa şi fără evenimentele resboiului din 1864, 
ar fi suferit şi mai mult. 

Prinţul urma în cea mai mare apropiere eveni- 
mentele r&sboiului. Ca, oficer de ordonanţă al Prin- 
tului Coroanei a rămas de la 8 Februarie până la 
15 Maiă în Schleswig Holstein, luând parte la toate 
mişcările cartierului general, precum si la diferite 
lupte ; dorința arzătoare de fapte mari a crescut 
din ce în ce mal mult în inima sa. 

Nu este nimic mai chinuitor de cât atunci când 
un om nu poate traduce în fapte, în nici un mod, 
capacitățile sale. 

După campania glorioasă în care nu " a fost în- 
găduit Printului de a se distinge personalmente, o 
nouă descordare la cuprins, si anul 1865, care a 
fost pentru dânsul turbure şi întristătoare. 

El se ocupase cu diferite planuri pentru a scăpa 
de monotonia, serviciului şi de sociabilitatea de atunci. 
El dorea de a produce ceva chiar afară din patria, 
sa, care i se părea prea strâmptorată prin reacțiune. 

Şi pe când se ocupa de planurile nehotărâte bătuse 
deja, ora soartei sale. 

La 10/22 Pebruarie 1866 a fost silit să abdice 
primul domnitor al Principatelor Dunărene, Alexandru 
Ion Cuza, în urma unei conjurații a bărbaților tuturor 
partidelor politice ale ţărel. 

Prinţul Cuza na, corespuns speranţelor naţiunei. 
Deşi un regent inteligent, căruia ţara îi datoreste 

reforme excelente si deşi a stiut să preîntâmpine 
cu demnitate unele ingerinţe din afară, şi nu s'a 
sfiit de a desfiinţa print'o lovitură de stat legea elec.- 
torală, pentru care România nu părea încă destul 
de matură, totuşi nu era un caracter tare, ci un 
batjocoritor de spirit, căruia îi lipsea credința de 
sine şi de înalta sa misiune. | 

România avea trebuință de un regenerator ab. 
negativ şi consciincios. 

Cea mai mare slăbiciune a Prințului Cuza a iost,



16 

că atârna prea mult de numerâsele legături cu su- 
puşii s6i, nu tot-d'auna demni. _ 

El însă singur recunostea necesitatea unei dinastii 
străine, care să stea deasupra influenței boerilor 
desbinaţi. 

Moldova şi Valahia au fost de secol! principate 
elective, avend: multe familii ai cărora membrii se 
urcau in diferite moduri pe tron, şi cari nu s'aă 
supus de bună voie domnitorilor indigeni. 

Remarcabil a fost, că tocmai când. Prințul Cuza 
se hațărâse serios de a se retrage de bună voe, a 
fost detronat. Politiceşte însă aceasta era oportun, 
adecă în ultimul moment înaintea isbucnirei r&s- 
boiului ameninţător între Austria şi Prusia, care 
putea, să schimbe posițiunea tuturor statelor şi mai 
ales a Franciei şi Prusiei. 

Indată după abdicarea silită a Prințului Cuza, s'au 
întrunit Camerele române spre a alege pe un prinţ 
străin, alegând pe Contele de Flandra. Acesta însă, 
a refusat, probabil ascultând sfatul lui Napoleon, 
ceea-ce a agravat şi mai mult situaţia. Chiar unirea 
Principatelor a fost amenințată. Rusia influenţă, pe 
Moldoveni, din cari unii au tost adversarii unirei, 
şi Turcia concentră trupele pentru a năvăli în Va- 
lachia. 

Imp&ratul Napoleon a consiliat pe trimisul român, 
loan Brătianu, de a se duce direct la Diisseldorf, 
unde a ajuns la 30 Martie st. n., oferind Prințului 
Carol Anton de Hohenzollern tronul României pentru 
unul din fii să. Prinţul ereditar era legat de patria 
sa, Prinţul Anton se afla într'o călătorie spre Pa- 
lestina, iar Prinţul Frederic era, incă prea tânăr. 

Doamna Hortense Cornu, după cum s'a mai zis, 
inițiatoarea, acestei propuneri, — a avut în vedere 

exclusiv pe Prinţul Carol, căruia îi a scris imediat 
aceasta, persistând energic în grabnica sa plecare. 

Insuşi Prinţul s'a şi decis repede de a primi co- 
roâna, ceea ce a surprins foarte mult, căci în na- 
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tura sa era de a esita tot-d'auna înaintea unor do- 
cisiuni importante, 

Aşa dar el a fost hotărât chiar în cea dintâi 
oră de a accepta alegerea României, 

În casa princiară însă a predominat o sovăire, 
care a fost şi mai mare din partea sefului familiei, 
Regele Prusiei. | 

Nici plebiscitul din România, care sa pronunţat 
aproape în unanimitate pentru Prinţul Carol de Ho- 
henzollern, nu a contribuit de loc la vre 0 decisiune 
a Regelui Wilhelm în această, afacere. 

Permisiunea directă însă n'a dat'o nici-odată Re- 
gele. Dar în cele din urmă, după o stirăgănire ca: 
racteristică de mai multe săptămâni şi după ce 
D na Horiense Cornu a scris niste scrisori aprâpe 
disperate, şi fiind că conferinţa puterilor aflată atunci 
în Paris s'a pronunțat contră Prințului Corol, a 
găsit Contele Bismark forma, sub care se putea re- 
gula această afacere spre binele tuturor interesa- 
tilor. El a acceptat candidatura încă din capul locului. 
Prinţul Anton a consimţit chiar pentru a înlătura 
cestiunea responsabilităţei a Regelui Prusiei, ca fiul său să rămână într”o legătură mai desprinsă cu fa- 
milia prusiană. Contele Bismarck însă a declarat, 
ci aceasta este o concesiune prea mare, si netre- 
buincioasă, căci dânsul a avut tot-d'auna în vedere posibilitatea unei nereuşite. Ori el singur a zis Prin- 
ţului, că drumul înapoi îi va rămâne tot-d'auna 
deschis intrun mod onorabil ori ce sar întâmpla. 

Inainte dar! 
Regele Wilhelm n'a dat oficia] permisiunea sa, 

şi nici preşedintele consiliului de ministri prusian 
nu s'a declarat oficial pentru primirea coroanei Ro- 
mâniei. Dar Regele a imbrăţisat pe Prinţul cu un 
„Dumnezeiă să te păzească“, — acordându'i un 
concediu până la sosirea demisiunei sale Cel mai 
Srav scrupul pe care Pa obiectat Regele a fost, că Pe a este nedemn pentru un principe din casa Hohen- ASMOTEC $n 

9 CENTRALĂ 9 

cca fa | UNIVERSIIARĂ 
3, ast» a



18 

zollern de a se supune suzeranităţei unui Sultan ; în 
cele din urmă însă a consimţit cu reserva tacită. ca să, se desfacă de ea prin puterea armelor, si de a cuceri pe câmpul de bătae, complecta, independență a t&rei care Pa ales. 

Din toate părțile era teamă că călătoria alesului Prinţ în țară depărtată să nu întâmpine piedici în drumul ei. Pentru a ajunge mal curând în România, el trebuia să treacă prin Austro-Ungaria, care tocmai atunci se înarma contra Prusiei ; dar asupra grăb- niciei au stăruit mai înainte de toate si bărbaţii de Stat ui României, pentru a dobândi „un „fait ac. compli“. de oare ce, după cum am zis. conferinta din Paris se pronuntase contra unuj print strein, pe când Rusia si Turcia, era gata la cea mai mică turburare a iinistei de a intra în Principate. 
Din când în când circulau prin presă. stiri alar- mante ; în Moldova at fost destui separatişti cari nau văzut în unire de cât desavantagiile lor per- sonale şi n'ar fi fost de loc contra intrărei trupelor ruseşti. Asa dar graba era întradevăr foarte ne- cesară, căci s'au pierdut deja şease săptemâni cu meditatiile si răsgândirile. 
Pentru a şterge pe cât a fost cu putință urma sa şi a dobândi un paspori, Printul Carol a plecat mai întâiu în Elveţia, 
Congediarea sa din casa părintească îi a fost foarte grea. Mult iubita mamă n'a aprobat din fundul inimei hotărârea, sa, sufletul ei delicat şi nobil a resistat acestui caz extraordinar şi nici fraţii lui nu Sal împăcat cu această întreprindere aventuroasă. Dacă Austria ar fi avut un interes vital de oprirea | Prințului, o putea, face fără, greutate. EI a străbătut tara sub numele de Carol Hettingen, în vagonui de clasa II a a căilor ferate ŞI în mal multe rânduri se temea de a fi descoperit, bunioară în Saizburg, unde a întâlnit în sala de asteptare pe mai mulţi ofiţeri cunoscuţi şi nu si a putut aminti destul de repede
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pseudonimul lui, precum şi în Baias unde din causa 
transportului de trupe a fost nevoit să astepte 24 
ore sosirea vaporului spre josui Dunărei. 

Prinţul Carol Anton a dat fiului lui, care d'abia 
împlinise 27 ant, doui din funcţionari! săi încercată: 
Pe Baronul de Mayenfisch şi pe d. de Werner. Nici 
unul din ei mat avut vre un rol politic. Interesele 
baronului erai pe tărâmul arheologiei, iar ale d-lui 
de Werner pe cel al administraţiei In tot ce re- 
clama posiţia sa politică, Prinţul Carol a r&mas să 
se consulte cu sine însuşi şi cu consilierii români, 
Dar cu tot patriotismul lor, Românii ati fost pururea, 
oameni de partide şi cu puţină experienţă în marea 
politică externă. Ast-fel fu mărginit numa! la pro- 
priul săi tact, ceea ce a fost pentru dânsul avan- 
tajul de'a se putea întări foarte repede. Posiţia lui 
semăna cu aceea a unui om care, împins în va= 
lurile apei fără centură de plută : „ori să înveţe numai 
de cât cum să se menţie pe deasupra apei, sau să 
se înece.“ Regele Carol nu s'a înecat; el a desco- 
perit de-odală în sine ceva inconştient, ceva nouă: 
un talent polilie superior. - 

Cei mai mulţi oameni trebue să învețe perfec. 
tiunea lor. Din când în când creează natura pe 
câts un om, care ca nemuritorul Mozart îşi cunostea 
singur arta sa. 

Prinţul Carol însă. înainte de a ajunge la clavirul, 
adică la politica; şi la arta de a domni nu şi-a în- 
chipuit că ştia deja: cum să mănuiască, cum să pro: 
cedeze. 

Impăratului Napoleon îi a scris deja în cursul că- 
lătoriei sale, că în vederea marelui său exemplu, 
îndrăsneşte de a conduce la noroc şi la glorie pe 
națiunea care a ales prin plebiscit, Impăratului Ru- 
siei a scris, că România numa: subt umbra si subt 
scutul marelui imperii vecin a putut deveni ceea, 
ce este. Sultanului îl a exprimat speranţa că va 
păstra buna sa voință Principatelor Unite (Turcia
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s'a opus atunci la denumirea de „România“, men- 
tinând pe cea a „Principatelor Unite“), legată de 
secoli prin vechi tractate cu Imperiul Otoman ; şi 
în sfârsit pe vapor la clasa II-a într'o precauţiune 
exagerată, între nişte saci cu diferite mărfuri. a 
scris Impăratului Austriel că nădăjdueşte în buna 
sa voință, dorind relaţiunile cele maj amicale cu 
puternicul stat vecin. 

Cea d'ântâiii impresie pe care a făcut'o România 
asupra junelui Prinţ, a fost cuceritoare. Totul era 
alt-tel de cum își închipuise, avea ceva din farime- 
cul Orientului şi se depărtase de realitatea obici- 
nuită, 

Pe lângă aceasta era și luna lui Mai ! Cerul al- 
bastru si un soare strălucitor peste sesurile înver- 
zite ale ţărei;- o disposiţie de Duminica a Rusaliilor 
plutea deasupra Dunărei şi oraşului T.-Severin, nume 
ce reamintea Principelui trecutul vechilor Romani, 

Necunoscut a ajuns din vapor pe țărm. 
Desi o mulţime de lume curioasă staţiona pe lo- 

cul de debarcare, nu'si dedea însă nimeni seama de 
momentul istoric. poate nici Ioan Brătianu trimisul 
român, care printr”s intâmplare fericită făcuse dru- 
mul de la Baiaş împreună cu Prinţul si care pre- 
sentă aci întâiele omagii noului Domnitor al tărei sale. | 

Brătianu era într'adever omul, care să destepte în Principe interes pentru nouii săi supuşi. Frumos şi abil, înzestrat cu grația firească a omului de sud, 
cu inteligenţa ascuţită a rasei latine şi cu incom- parabila putere de adăptare a slavului, Brătianu a reuşit cu ajutorul idiomului francez, pe care îl vor= 
bea perfect, să introducă pe tenărul s&ă stăpân în nouile împrejurări. 

| România a fost desbinată de către partidele po- 
litice si dacă în momentul alegere! şi sosirei Prin- 
țulul străin ca în ori care momente istorice ale 
vietel unui stat, patriotismul inăbuşegzte desbinările,
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când însă a trecut pericolul acut, flacărea se aprin- 
. dea din nou. | 

Şi nimic nu era mai natural, de cât ca, fie-care 
partidă să fie voit să, câştige cu totul pentru dânsa 
pe tenărul Domnitor! 

Brătianu a avut cele mai bune disposiţiuni pen- 
tru a ajunge aci. dar n'a reuşit. 

Conştiinciosul Prinţ şi Rege n'a uitat nici o dată, 
că el trebue să rămână Domn imparţial pentru toți 
supușii lui, neschimbat şi otelit a avut pururea în 
vedere înaltul principii unui Domnitor : - „Dreptul 
egal pentru toţi!“ Adesea ori în anii următorii s'a 
reproşat, că a fost prea indulgent cu oposiţiunile, 
chiar cu cele antidinastice. 

Când în luna lui Maii a, anului 1866 sosise în 
frumoasa sa ţară si a continuat calea în tinpul 
nopței spre capitală, într'o trăsură deschisă de postă, 
alăturea cu Brătianu, a trebuit ca întreaga sa în- 
troprindere să i se pară foarte primejdioasă şi în- 
drăsneață. Deja aspectul oraşului „T.-Severin Pa, 
învăţat că mai înainte de toate trebue să lase cu 
totul la o parte aprecierile curat prusiene. 

Privirea sa clară si destul de ascuțită îl a arătat, 
că omul subt alte condițiuni ale existenţei sale, de- 
vine alt om. Tot ce era, exterior Şi neimportant s'a hotărât să le depărteze păstrând numai valorosul 
al principelui străin: „Statornicie, sublimitatea in: 
terioară şi demnitatea“. E] observase numa! de cât neîngrijirea acestui orăşel, care n'a avut stradele 
drepte. nici pavagiul şi nici o regulă în construc- 
ţiile sale. 

Cât de mult puteai să folosească căile ferate pe 
întinsul şi splendidul pământ nelucraţ! Ce mare a- 
vantagii ar fi adus o populație mai deasă ! Visurile 
viitorului bazate pe import şi export, au agitat 
gândurile sale. 

Trăsura cu opt cat trecea prin ori-ce parte peste câmpii, doui surugil îi goneai chiuind Si strigând,
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plesnind cu lungile lor biciuri, friurile şi hamurile 
se rupeau adesea ori în cursul noptei, reparându-le 
cu fringhii. 

Mereu sai întâmplat felurite accidente. | 
Prin micile riuri caii trecu în fuga şi dacă apa 

intrase în trăsură într'o parte, ea eşise pe de altă 
parte. La riurile mai mari ai fost întrebuințate po- 
duri plutitoare, şi acestea cam defecte. Poduri fixe 

n'au fost aproape de loc. La fie-care trei ore s'a 
schimbat surugii şi caii. In unele staţiuni, când te- 
legraful nu şi-a îndeplinit datoria, caii trebuiau a- 
duşi de la păsiune. 

Aproape 24 ore a durat călătoria în trăsură prin 
tara sa, cu o scurtă întrerupere în oraşele mai mari, 

unde fu primit cu un entusiasm desevârgit. Această 
călătorie îi a arătat originalitatea ţărei şi marile ei 
contraste. ! 

Cât de culti erau toţi acei bărbaţi, cari eşiat în 

pragul vilelor si frumoaselor castele, ca să'l bine- 
venteze ! Cu toţii vorbeau trei sati patru limbi. lar 

în apropierea acestora se iveai colibele mici săpate 
pe jumătate în pămâut, din care eşeati aproape tiriş 
oamenii r&ă îmbrăcaţi, dar cu fete frumoase, încon- 
jurate de plete lungi cu ochii negri şi trişti, oameni 
cari nu ştiau de cât o singură limbă, streină celui 
nou venit. 

Pretutindeni a fost aci frumusetea formei şi cu. 
lorei, dar cu osebire încântător şi interesant ai fost 
acei ţ&rani iscusiţi, cari în frumoasele lor costume, 
călări pe mici si iuți cai s'a alăturat de cortegiul 
princiar. 

Şi femeile călăreau şi goneaiă caii lor după tră- 
sură şi ale căror broboade fâlfâiati ca niste steaguri. 

In seara de 21 Maiii sosise Prinţul Carol pe mo- 
sia Golesci. 

Capul acestei aci statornicite familil patriotice, a 
fost unul din cel tre! locotenenţi, car! până la so- 
sirea Prințului conduceai guvernul.
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Aci 48 chilomatri de la capitală era să se odih- 
nească Prinţul Carol, înainte de a'si face intrarea 
în Bucurescl. 

Această intrare s'a transformat într'o serbare a 
poporului. Pe jos, călări, în trăsuri multe si strălu- 
cite precum şi în căruţe ordinare la întâmpinat 
zecimi de mil de oameni. când subt escorta miliției 
şi sutimi de săteni câlări s'a apropiat de marginea 
orăşului, un entusiasm ameţitor a cuprins pe toti, 
căci era norocul şi viitorul cari îşi făceau intrarea; 
cu o presimţire adâncă sufletească -cu o încredere 
neexplicabilă unor oameni naturali şi simpli i sa 
făcut acea ovaţiune. 

Deşi era armata înşirată în dealungul strădei prin 
care trecea, totuşi populația entusiasmată a pătruns 
pretutindeni printre rânduri. Nici o silă nici o eti- 
chetă şi nici o solemnitate n'a fost aci; un popor 
de bună cuviință, stăpân pe sine, atic frumos se 
înghesui în jurul Domnitorului lui, a cărui tinereţe, 
frumusețe şi nobilă gratie putea să înflăcăreze şi 
pe un popor mai nepăsător. 

Fisonomia sa expresivă avea o expresie sudică, 
se părea că natura la creat pentru noua sa ţară, 
numai albastrul ochiului care contrasta cu părul stă 
închis şi cu sprincenele sale întunecate, indica, ori- 
gina sa germană. 

Bine că „o demnitate, o înălțime“ Va ţinut atunci 
si în tot-dauna departe de „veri ce intimitate“. Nici 
odată n'a, intrat cu nimeni în intimitate. Cu cât a 
fost îngăduitor şi mlădios în afacerile politice, cu 
atât de neînduplecat şi neapropiat era în ceea ce 
privea propria sa persoană. 

In cea dintâiu seară la Golesti a semnat primul 
act a] guvernului un decret de graciare şi prin 
care s'a redat libertatea şi demnităţile Mitropolitu- 
lui Moldovei, care cu Crucea ortodoxă în mână a 
înscenat o demonstraţie de stradă. Miniștrii spriji- 
nind acest decret el Pa semnat — dar când el Pau
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rugat ca, să ţie intrarea lu! în capitală în uniforma de general a refuzat pur şi simplu. | 
In fracul negru decorat numai cu ordinul Casei 

Hohenzollern a intrat în biserica Mitropoliei, şi după ce Pa bine cuvântat clerul, a jurat înaintea repre. 
sentanților (&rei că va păzi legile României apărând drepturile ei şi menţinându ! neatins teritoriul. 

Cea dintâi impresie pe care "i-a făcut'o oraşul s6i de reşedinţă n'a fost tocmai grandioasă, Din partea apusului, pe unde a intrat, lunga stradă (a- tunci Podu-Mogoşsie!) nu îi a oferit vre-un tabloi total. De la marea şosea a ajuns în principala cale, în care, pe cât putea observa peste capetele mul- timei, pe lângă unele edificii de palate în „mijlocul curților şi grădinelor, nişte căscioare originale cu un singur etaj, — nişte colibe pe jumătate dărăpă- nate alăturea de locuri virane, toate fără Nici 0 regulă, insă îinbrăcate cu frumoasa verdeață a lu. ne! lui Maii, Bucuresti este oraşul salcâmilor, cari erau tocmai înfloriţi. Parfumul lor a pătruns prin toate acele flori cn care supușii lui Pană înecat. Trandafirii Pasi împresurat în cantităţi colosale şi de o mare frumusețe, pe care nu o oferă de cât părțile r&stritului. 
| Dar pavagiul nu Pa lăsat să ajungă la o im- presie deplină. El a fost aşa de defectuos, în câţ era un moment încercat să, dorească: „Mai bine de loc“, 

Această dorință însă ar fi regretat?o în timpul toamnei şi iernei, când sar fi nomolit în grasul şi negrul pământ. Caracteristic a fost nenumăratele Mici biserici acoperite în toate părțile cu tinicheaua albă strălucitoare. 
Prinţul a Ocupat tot acea casă în care a locuit Prinţul Cuza, si unde a fost făcuţ prisonier în li- -nistea nopței. Funcţionarii curţel si servitori: pre- decesorului săi ai asteptat. Casa era fără nicl-o aparenţă, părţile din prejur neingrijite, si din fe-
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restre s'a văzut o tabără de țigani. Dar in aceiaşi 
casă deşi în urmă mărită prin noui clădiri, locueste 
şi astă-zi Regele României după un timp de 37 ani 
si mai bine 

El a dobândit o dragoste atât de mare pentru 
acoperişul e'. care Pa apărat în zilele fericite, în 
cât nu se îndură săl schimbe cu altul. 

El r&mâne, pe cât e posibil, credincios obiceiuri- 
lor sale, îi place să continue a clădi peste cele 
existente. Naturalmente nu at corespuns cu trebu- 
ințele lui nici gospodăria nici gra'durile şi nici 
serviciul, dar aceste erau cea mal mică grije a sa. 

Binele lui propriu şi toate cele exterioare nu Pai 
preocupat, pe cât timp avea de lucru cu afacerile 
mai serioase. In antipatia sa contra solemnităţilor 
şi contra tot ce e menit de.a produce un efect, 
există o înrudire cu junele săă popor. Şi Românul 
este un om natural neprefăcut, și aceasta mai ales 
prin marea sa inteligenţă. 

Situaţia politică şi economică a ț&re! a fost. foarte 
rea. Cu o francheță admirată de însoțitorii s&i, a 
exclamat Prinţul Carol: Tara poastră oferă tot ce 
se poate dori, si cu toate acestea n'aven nimic! 
Afacerile comunelor, şcoalelor, ale agriculturei, sil - 
viculturei şi mijloacelor de comunicaţiune sunt ne- 
glijate, cu un cuvânt țara noastră se află în sta. 
rea cea mai primitivă“, 

D-l de Werner zicea că în recunoaşterea acestor 
lipsuri se arată dorința de a le înlătura, este însă 
mai uşor de a critica. de cât de a indrepta, iar ca. 
lea de prefacerea vechilor şi ruginitelor obiceiuri 
este lungă şi anevoioasă, 

Românii ai avut în sine ceva de la nerăbdarea 
copiilor talentati. Ceea ce ai apucat cu un simţ, 
inteligent, ai voit să o traducă numai de cât în 
fapte ; ei n'au apreciat deosebirea între vointa şi 
realisarea, între cuvânt şi fapt. 

Ei au voit ca toate împrejurările țerei, toată or.
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ganisatia administrativă să fie ridicate printr'o sin- 
gură lovitură la nivelul culture! vestice. Ei au cre- 
zut că o pot face prin crearea de legi, pe când 
totul depindea de aplicarea, acestora. Semnul tine- 
reței prea multă grăbire şi nerăbdare ii au carac- 
terisat 

Usor descurajaţi ca toţi oamenii ' viuot când nu 

se arată imediat un resultat, au si învinovâtit pe 

Prinţul, care negreşit nu putea corespunde numai 
de cât tutulor asteptărilor prea exagerate. 

În aceste s'au rădăcinat dificultăţile interioare cu 

care a avut să lupte Prinţul Carol în cel d'in- 
t6i an. 

După cum am zis deja România a fost de secoll 
o țară electivă; fie-care familie notabilă şi bogată 
se credea pe aceeaşi treaptă, sociala pe care se afla 
Printul de Hohenzollern. Ca cea dintâi bază pen- 
tru fondarea unei dinastii el a trebuit să plănteze 
simtul, că dânsul, deja prin naşterea sa se afla dea- 
supra supușilor săi. Intrun popor cu cugetări de- 
mocratice si încă din răsărit nuera aceasta, aşa de - 
uşor, mai ales că în această privinţă România nu 
a avut nimic oriental Fie-care partidă politică a 
voit de la început să vază pe Principele în capul 
el si personal numai pentru dânsa dar nici de cum 
în capul partidei adverse dispusă fiind deal com- 
bate împreună cu aceasta din urmă. 

A. Sa însă s'a ţinut de la început pe deasupra 
tutulor partidelor ŞI curentur lor, ca a treia putere 
impartială, pe lângă cea compusă din guvernul şi 
representaţia poporului. 

| România însă a început să recunoască imparţia- 
litatea sa tocmai după zeci de ani. 

rect și Tăblător nu ei pozici, nepersonal, co 
subt asemenea împrejură Oras Să domnească jurări. Ori-care si 

i | chiar cel mai genial ar fi avut trebuintă de a se documenta,
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pe când tocmai timpul şi împrejurările nu ai ad- 
mis aceasta. 

Un adevărat bărbat de stat elădeşte pentru viitor, 
avend conştiinţa că cu greu va putea culege ro- 
dul semănăturilor. sale. Tocmai generaţiunile pos- 
terioare il vor bine cuvânta. Astfel gloria după 
moarte este unica ţintă şi unica consolare a oa. 
menilor mari. A lucra pentru actualitate fără a se 
gândi la viitor este o ispită care se apropie la toti 
Junii Domnitori 

Principele Carol insă condus de natura sa in- 
stinctivă şi prevăzătoare, n'a devenit nici odată vic- 
tima, ei. 

Cele dintâi stiri după intrarea sa în Capitală. spu- 
neau că Turcii de lângă Rusciuk stai gata de a 
trece Dunărea spre a năvăli în România, câ ar- 
mata română nu este pregătită pentru r&sboiu și 
că până şi grănicerii de atunci ai început a se 
resvrăti, crezând că guvernul nu ii poate întrebu- 
ința de cât în districtele lor de la hotare. 

Contele Bismarck a consiliat la început pe Prin- 
cipe de a se arăta bine-voitor atât cu Rusia cât şi cu 
Turcia. Aceasta din urmă nu voia până atunci să re- 
cunoască pe Principe, iar Prinţul Gorciacolf primind 
foarte rece pe misiunea specială română, îl a re- 
prosat că Rusia n'a fost înstiințată la timp ca Francia, 
despre calătoria Prințului. 

Ast-fel dar, Principele a stat răi si cu Rusia şi 
cu Turcia. Nici uu stat afară de Francia n'a arătat 
o adevărată bună voință pentru România, dar chiar 
buna voință a Imp&ratului Napoleon pentru Princi- 
pele Carol a fost foarte condiţională, 

Inainte de a se încheia pacea cu Austria, contele 
Rismarek s'a gândit în treacăt de a se profita de 
atingerea cu România, spre a amenința unitatea 
monarhiei habsburgheze prin răzvrătirea naţionali- 
tăților din Ungaria. In acest scop au sosit în Bucu- 
resci generali! Thiir şi Eber. Principele Carol însă,
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a fost ca tot-d'auna cu precauţiune şi a r&spuns, 
că unica sa misiune consistă în îndreptarea com- 
plectă a trei sale, cu desăvârşire sdruncinată moral 
si financiar. a 

“Cea d'întâiu grije a sa pentru terminarea recon- 
struirei. interne a statului, a fost de a realisa Con 
stituţia. Bărbaţi! tutulor partidelor au fost uniţi în 
primul minister al Prințului, si cu toate certurile 
între conservatori şi democrați, cari simpatizau atunci 
cu idealul republicej, e! s'au unit patriotic sacri- 
ficând vederile lor personale şi de principii, până când 
la 26 Iunie 1866 a fost votată Constituţia. In aceasta, 
sa prev&dut după dorinta Prințului un drept de veto 
al Domnitorului şi ca ventilul siguranţei, sistemul 
a, două camere. Desbaterile ai amenin'at numai un 
moment liniştea ţărei, şi aceasta când ultra liberalii 
au voit să introducă în Constituţie un articol pri: 
vitor la drepturile politice ale ovreilor. Curentul contra 
acestei disposiţiuni a fost aşa de tare în tară, în 
cât spre a preveni exceselor serioușe, a trebuit ca 
paragrafele respective să fie înlocuite printr'un arti - 
col care refusa tutulor necrestinilor dreptul de cetățen. 

Tot atât de important ca Constituţie a fost pentru România, recunoaşterea ei de către Turcia, care a constituit pentru dânsa cea mai bună garanţie de stat. Insuşi bine-voitorul Imp&rat al Francezilor a comunicat Prințului la 23 August 1866 că nici un împrumut român nu va, putea reuşi în Paris, înainte ca Turcia să fie recunoscut Suirea sa pe tron. O lipsă ne mai auzită de bani paraliza adminis trația ; nici solda, si nici lefurile n'a fost plătite de luni întregi, ast-fel în cât Prinţul a. trebuit să în- drepteze toată ţinta sa asupra aceste! recunoașteri, Când a căzut cel dintâi minister 1), compus din bărbaţi! tutulor partidelor, Prinţul a însărcinat cu compunerea, noului Cabinet pe bărbatul care până 

  

1) Lascar Catargiu. (Nota traducătorului).
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atunci conducea negociarea cu Turcia şi care din 
wartea tutulor fusese acuzat. că ar fi prea de tot 
turcofil 7). 

Principele Carol a urmat adesea ori aceeaşi tac- 
tică chemând la putere sau în jurul s&ă personal, 
elemente privite de nesigure ; şi tot-Vauna s'a a- 
deverit acest curaj prin deplina reuşită. El mal stia 
cât de mult se schimbat vederile opositiunei, ase- 
menea ştia că farmecul relaţiunilor sale personale 
prefăcea pe adversari în partisani. 

Al doilea minister a cărui guvernare n'a durat 
de. cât seapte luni a avut principala misiune de a 
realisa, recunoaşterea, Prințului de către suveranul 
seu. Printr'o întâmpinare reciprocă, precum. şi prin 
ajutorul energic al ambasadorului francez din Con- 
stantinopole s'a stabilit o înțelegere prin corespon: 
dență. Fie care "şi-a păstrat punctul săi de vedere 
Marele vizir vorbea de <moldo valachul Prinţ Carol», 
„de poporul român“, „de Principatele cari format 
o parte nedespărtită a imperiului otoman“ pe când 
Pr nţu! Carol a adăogat la această din urmă frază 
cuvintele : „In marginele capitulaţiunilor şi tracta- 
tului din Paris din 1856. : 

Printwo călătorie a Prințului la Sultan, care voia 
să'i înmâne în persoană firmanul a fost învins pe-. 
ricolul cu care ameninţa 'Turcia. ă 

Cât de mult insă s'a petrecut în lumea cea altă, 
între ziua în care Prinţul Carol a scris cea dintâi 
scrisoare Sultanului, p2 care a reluzat dea o primi, 
ŞI ziua de 12 Octombrie 1866 când A, Sa s'a așezat 
alăturea cu Padișahul, care, aproape nedumerit "i-a 
înmânat acel firman. 

R&sboiul austro-prusian s'a săvârşit devenind 
avantagios şi pentru acest vlăstar al familiei glo- 
rioase a Hohenzollernilor. 

Acest răsboiti :nsă a adus şi destulă durere. Pa 

  

1) Ioan Ghica. (Nota traducătorulul).
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venit grei de a nu putea urma armata în calea ei 
glorioasă, şi căreia a apartinut zece ani. dar şi mai 

dureros pentru dânsul a fost perderea iubitului săi 
frate mal mic. Principele Anton, mort ja 24 iulie 
1866 la Kâniginhof în Boemia, în urma rănilor pri: 

mite pe câmpul de luptă de lângă Kâniggrătz 
Dar Prinţul Carol a devenit mai înainte de toate 

„român“, şi ţara cerea de la dânsul sacrificii Pre- 
tențiunile ce s'a făcut zilnie de la activitatea sa, 
au fost unica consolare pentru durerile suferite. 

El a căutat de a se familiarisa personal eu țoate 
stratele poporului s&i, cutreerând ţara în toate di- 

recțiunile si tot WVauna în modul original românesc, 
cu caii de postie El a acceptat ospitalitatea boerilor 
cu vază pentru a putea pricepe mai bine şi a a: 
precia vederile lor, după ce a văzut modul de vie- 
țuire în propriile lor case. El a visitat cea mai mare 
parte a mânăstirilor, de care :este atât de bogată 
tara sa. ! 

El. se cufundase atât în limba cât si în religia 
greco ortodoxă a ţtrei sale; şi la toate asezămin- 
tele pe care le a găsit s'a apropiat cu pietate, tot- 
dauna, dorind de a; complecta cele în fiinţă. 

Chiar în armată, pentru care a avut o solicitu- 
dine specială, s'a, silit .de a ţine cont de individua- 
litatea poporului român. 

Printul Cuza, după cum se ştie, a fost resturnat 
print”o revoluţie militară adecă prin trădarea unor 
oficeri. Unul din primii paşi ai corpului oficeresc, la 
venirea în ţară a Prințului Carol a fost, spre a'l 
ruga printr'o petiție colectivă ca să goneasea din 
armată pe toţi oficerii compromisi. 

Prinţul Carol cu obicinuita sa prevedere s'a gândit 
la, consecinţe, si a hotărât de a nu aproba această 
cerere, ci de a fi indulgent cu culpabilii. După ce a 
accentuat în respunsul lui, că militarii trebue să 
se ție deparie de politică, a zis că e venit pentru a
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creea un viitor iar nici de cum pentru a judeca 
trecutul | 

Tractatul cu 'Turcia a acordat României dreptul 
de a avea o armată permanentă de 30,090 oameni. 
fără însă a se mărgini pe lângă aceasta. ţifra mi- 
litiei, împrejurare de care s'a folosit Prinţul Carol. 

Serviciul militar obligator era introdus, a trebuit 
insă să se ție cont de marea lipsă de braţe pentru 
munca agricolă. din care trăia ţara. Numai oa 
treia parte a .miliţienilor a rămas în serviciu subt 
arme iar două treimi congediaţi. 

Printul a găsit instructorii francezi, cărora, în 
acest scop împâratul Napoleon le-a a acordat, con- 
gedil. iar când a expirat aceste congedii, "l-a rugat 
de a'i trimete alţii, cu toate că a luat ca model 
$coala prusiană, că a comandat tunurile Krupp şi 
puştile cu ac. . 

In cele din urmă a reuşit Prinţul Carol, cu toată 
indispozițiunea produsă în Francia ca Regele Prusiei - 
să'i trimită ca sfătuitor pe un oficer superior pru- 
sian. Mult timp însă n'a putut densul r&mâne aci, 
şi aceasta din cauza hârţuelelor ivite cu simţimântul 
de nationalitate al Românilor, simţimentul propriu 
tutulor naționalităților ma! mici. Această, experienţă 
a hotărât pe Prinţul de a recurge cât se poate mat 
putin la ajutorul streinilor. 

Puterile mari manifestati între dânsele în privinţa 
României un fel de gelozie: 

In Francia se susţinea că România se află în a- 
pele ruseşti. Rusia nu atribuia Prințului catolic şi 
pe jumătate francez, de cât simpatiile franceze. 
Rusia, dispunea de diferite mijloace spre a se face 
neplăcută în România, —în Moldova, prin separatiști 
şi mal înainte de toate prin cestiunea averilor mo- 
nastiresti. 

Când în anul 1863 Prinţul Cuza a trecut aceste 
averi în posesiunea statului, ai protestat puterile 
mari în interesul monastirilor de la Muntele Athos
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si în acel al sfântului mormânt. Statul român a Şi 
fost atunci gata de a plăti patriarhului din leru- 
salim o sumă de 150 milioane de lei turceşti care 
insă n'a fost acceptată ca suficientă; si ast-fel după 
niste nesăvârsite negocieri de mai mulţi ant nu s'a 
plătit nimic în cele din urmă. 

Cu o atenţiune neobosită şi cu o răbdare nesleită, 
Prinţul Carol a trebuit să urmărească zi cu zi toate 
curentele, să observe toate simptomele pentru a 
deveni stăpân pe greutăţile interne crescânde, si pe 
năpăstuirile din afară. 

Primele alegeri pentru cele dintâi camere, cari 
trebuiau să se constitue pe baza nouei constituţie, 
au fost ca resultatul unei votări perfect neinfluen- 
țate o surprindere tristă pentru t&nărul Prinț. O a 
treia parte din deputaţi erai cuzisti, adversarii di- 
nastiel noul, o a treia parte antiguvernamentali şi o 
a treia parte ministerială. Cu o asemenea compunere 
a corpurilor legiuitoare a fost grei de guvernat. 

Prinţul a văzut că în mijlocul inamicilor exteriori 
cari înconjura nava sa nu mai putea conta niej 
măcar pe propriul sti echipagiu. 

După atâtea cuvinte entusiaste cu care a fost 
serbătorit, acest resultat a produs un efect si mai surprinzător. Marile mase ale poporului ati crezut, 
că prin sosirea sa vor dispare imediat, ca printr”o 
minune, ca într'un basmu, toate greutăţile, foame- 
tea, cholera şi distrugerea locustelor, cari bântuiati 
tara în vara, acelui an ? După recunoaşterea Turciei, 
toate puterile mari ai acreditat pe lângă dânsul 
representănții lor, dar faţă de care a trebuit mai 
inainte de toate să dobândească prin lupte, formali- 
tăule ce nu-i conveneat. 

La predecesorul lui, aceşti domni venea la palat 
după placul lor, anunțându-se numai. Prinţul Carol 
a pus imediat capăt acestei stări de lucruri, dis- 
punând ca fără dobândirea audienței cerută, nimeni 
nu putea intra la dânsul
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Probabil că supuşi! lui aă aşteptat ca dânsul să 
desfacă îndată legătura ţărei cu Turcia dar a- 
ceastă legătură a fost ma! înainte de toate garan- 
tia cea mai sigură. pentru statul atât de mult a- 
meninţat. 

Nevoia financiară precum şi neajungerile admi- 
nistrative nu le-a putut îndrepta cu o singură lovi- 
tură, de oare ce erai nişte vechi rele ruginite. Ra- 
portul general ce i-a fost presentat la. urcarea sa 
pe tron arată: 

„Umflarea dificitului prin împrumuturi  oneroase 
ale cărora dobânzi au îngreunat disproporiional bud- 
getul cheltuelilor ; iar strecurarea de cifre meştegu- 
gite şi nejustificate nu putea avea de consecinţe de 
cât îngreunarea crescândă a statului.“ , 
„Toate casele pubiice au fost goale şi tesaurul a 

avut să plătească o datorie flotantă de 55 milioane 
de piastri. Anul 1866 a fost solvat cu un dificit de 
52 milioane piastri. Tot atât de desnădăjduite au 
fost raporiurile asupra celor alte departamente: 
Delapidări colosale de bani publici de către casierii . 
şi directorul poştelor şi telegrafelor ; toate armele 

cumpărate din noi nau fost de întrebuințat, din 
3000 comune rurale numai 1300 at avut scoli în 
nişte localuri miserabile fără aer si fără lumină. * 

Ast-fel a, fost găsită ţara de către Principele 
Carol, si pe lângă aceasta ameninţa desfăsurarea, 

cestiunei orientale. La Creta a fost răscoală, Grecia 
şi Serbia căutaă aproprierea, cu România, si Munte- 
negru a solicitat amiciţia, ei în prevederea unui 
moment oportun spre a proceda contra Turciei. 

Prinţul Carol a păstrat cea mai posibilă reservă, 
niminea nu cunoştea atunci aşa de bine. ca dânsul 
slăbiciunile administraţiei civile si militare. Nimie 

nu funcţiona cum ar fi trebuit. La o visită a sşcoalei 
militare din lasi în Februarie 1867 a găsit-o într'o | 
stare deplorabilă, având lipsă de îmbrăcăminte şi 
încălțăminte ; la o visită neașteptată a Curţei de 

3
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Apel din Bucureşti n'a găsit pe nici un judecător. 
O convenţie de amiciţie cu Serbia a fost cu totul 
platonică iar emisarii greci nai dobândit de la 
dânsul nici un resultat. i 

Cel d'intâiă şi indispensabil împrumut nu se putea 
realisa în Paris de cât subt nişte condițiuni foarte 
oneroase (cu o dobândă de 16%.) ceea ce apăsa foarte 
grei asupra conştiinciosului Prinţ. Pe lângă acestea 
el a suferit foarte mult in cei d'întâii ani din causa 
complectel sale singurităţ ; — dorinţa sa de a avea o 
soție, a devenit din ce în ce mai arzătoare. Excep- 
tând scurtele săptămâni în care fu visitat de fraţii 
lui, nu a avut în cursul anilor pe nici un om, la 
care Sar fi putut pronunţa fără nici o reservă. 

Intre bărbaţii de stat, cel mai daproape de dânsul 
a fost atunci Brătianu dar nici acesta nu i-a fost 
un amic, cu toată încurajarea sa în ori-ce ocasie. 
De sigur că Prinţul! a trecut multe cu vederea sim- 
paticului Român, care cel dintâi Pa introdus în 
împrejurările streine ale ţărei, dar Brătianu a rămas 
-pururea omul de partid si mai cu osebire aceasta a 
împiedicat pe Prinţul de a se lega de dânsul mai 
daproape. o 

Brătianu a devenit iarăsi ministru, mat înainte 
de a' se împlini primul an de la venirea, Prințului. 
Dar tocmai dânsul a fost răi văzut de către gu- 
vernul francez, care Pa privit. de revoluţionar, şi 
de rusofil. . 

Afară de aceasta şi-a atras desaprobarta şi a 
tutulor celor Yalte puteri mari din causa măsurilor 
administrative contra, ovreilor, precum şi din acea 
asa numitelor bandelor bulgare, cari se formau în 
România, reproşindu-i-se încurajarea r&scoalei din 
Bulgaria, pe care Midhat Pasa a năbuşsit'o atât de 
sângeros. Din toate părţile a fost amenintat micul 
principat, acusându!l de turburarea păcei în Orient. 

* Nu numai Turcia se plângea, dar si din Viena, 
Petersburg si Paris a sosit asigurarea, că, cu toate



35 

că se recunoaşte dorința personală a Prințului de 
a organisa țara lui într'un mod pacinic, ministru 
Brătianu însă urmăreste ale scopuri | 

Prinţul Carol a menţinut totusi în funcţiune pe 
ministrul său, ştiind să aprecieze energia şi acti- 
vitatea sa mai ales ca ministru de r&sboit. [n cele 
din urmă însă a sosit până şi din Berlin o somaţie 
urgentă, prin care se cerea congediarea sa, de 
oare ce menţinerea lu! la minister este:un pericol 
de stat. Atunci însusi Brătianu a persistat în retra- 
gerea sa, nevoind ca pe lângă protectoratul lui Na. 
poleon, să nu piarză ţara sa şi simpatiile Rusiei. 
Aceasta, s'a întâmplat în luna Noembrie 1868. Bră- 
tianu însă, cu toată retragerea sa de bună voe s'a 
simţit personal jicnit, făcând imputări Prințului, 
Această împrejurare era să aibe nişte consecințe 
grave. Putine săptămâni după părăsirea postului de 
ministru şi în urma promisiunei date, că va sprijini 

„pe noul cabinet, el se afla deja într'o oposiiie vio- 
lentă, tirit fiind de patima, sa ; si această opositie 
nu a fost îndreptată numai contra noului minister, 
dar si contra persoanei Prințului. 

Loc. Colonel de Krenski, căruia Regele Prusiei: 
îi a acordat un concedii pentru România, spre a 
ajuta pe Prinţul Carol la reorganisarea armatei a 
devenit o ţintă a tutulor atacurilor din partea presei 
nemesurate si influențate de către oposiție. Lozinca 
a fost: .Contra Prusiei !«. 

Din prima zi a călcărei sale pe pământul Româ- 
niei, Prinţul a fost însufleţit de o dorinţă deosebită: 
De a înzestra ţara sa cu o rețea de căi ferate. In 
realisarea acestul plan însă, după cum să şi temea, 
maj târzii, poate că n'a procedat cu precauţiunea 
sa, caracteristică. El nu vedea de cât binefacerile 
viitoare, nu însă si greutăţile presente. | 

Inceputul cu construirea căilor ferate în România 
la făcut Prinţul: Cuza, printr'un contract încheiat 
cu 0 societate engleză pentru linia Bucureşti-
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Giurgiu, spre a lega Capitala cu Dunărea. Prin de- 
tronarea lui însă contractul a r&mas neexecutat. 
După stăruința Prințului Carol, şi printrun- vot al 
camerilor din Aprilie 1867, Contractul a dobânait 
în fine puterea legală. Mai înainte de a se termina, 
construirea, acestei linii, ministerul român a încheiat 
în Octombrie 1867 un Contract cu un consorţiu 
austro-englez pentru construirea unei linii ferate 
în Moldova, Acelaşi consorţiu a fost decis deja în 
anul 1862 de a prelungi până la Iasi linia cous- 
truită de dânsul în Bucovina ; iar în anul 1868 a fost acordată regelui căilor ferate Strousberg, con- cesiunea de a traversa întreaga Românie cu o cale ferată, prin care să se ajungă la o joncțiune cu 
reţeaua câilor ferate europene, si a se deschide tara „pentru comerciul lumei. A fost o intreprindere gran- dioasă. 

În acelas timp, Prinţul Carol, în vederea unei desvoltări prospere, a căutat de a se învoi cu gu- vernul turcesc pentru construirea unul pod peste Dunăre, din nenorocire însă în zadar. Foarte curios era, că întreaga Românie a fost contra construirei călei ferate ; poporul sfiicios din instinctul lui faţă cu tot ce era, nouă, cel cultă, de frica năvălirei e- migranţilor streini, iar cer mai mulţi consideraă de neoportun trecerea bruscă la mijloacele de comu- nicaţie cele mai moderne, Cum să treacă, liniile fe- rate peste vastele gesuri, cari n'a cunoscut încă şoselele ? Mulţi din politicianil cu oare-care jude- cată, s'au temut de prea mare încărcare a budge- tului statului, ast fel în cât planul părea într'adever prea îndrăsneţ, când în acelaşiti timp renumele îna- inte-mergător al luj Strousberg nu era favorabil unei! întreprinderi solide. 
Chiar Brătianu, care ca prim-ministru conducea cele d'intâiti negocieri cu Strousberg n'a fost un sprijinitor convins al construcției căilor ferate, din contră ne-ma! aflându-se la putere a combătut”o, şi
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partidul s&i a reprosat Prințului mult timp si cu 
multă amărăciune această concesiune. 

Fără îndoială a îost Prinţul Carol mai prevăză.- 
tor si mai mult om de stat, de cât consilierii lui ; 
totusi a trebuit să se căiască amar că a esit odată 
din natura precum si din posiția sa neresponsabilă, 
permitendu'si de a pronunţa energic într'o zi cu- 
ventul: „voesce!“ pe lângă cel permis de: „nu 
voesce /“ 

Atât de mult a trebuit să se căiască, în cât a- 
desea. ori mai târziu s'a îndoit dacă a procedat atunci 
bine sau nu? De si resultatul final: un avânt eco- 
nomic şi împătrirea veniturilor statului, Pau justificat 
întrun mod strălucit, aceasta însă după mulţi ani 
de prigoniri şi de necunoaştere. 

Printr”'o grămădire de greutăţi accidentale, dege- 
nerase cestiunea, căilor ferate într'o stâncă, de care 
existenţa României era amenințată a se sfărâma. 
Prinţul Carol a zis în anul 1868: In termen de 
cinci ani, Bucuresci trebue să fie legat cu Europa 
printr'o cale ferată. Cuvântul săi s'a împlinit, dar 
prin ce furtuni a trebuit să treacă el însuși ! 

Prinţul Coroanei Frederic Wilhelm care se in- 
teresa foarte mult de binele vărului stă a scris 
Prințului Carol la 21 Septembrie 1869 următoa, 
rele: 

„Dup& părerea mea ar fi o necesitate urgentă ca 
să cauţi în persoană o logodnică, căci este ceva 
ciudat, ca cine-va să lase pe un altul ai alege o 
soție, când chiar cel mat bun amic nu e în stare 
de a nimeri gustul lui individual“. 

Prinţul Carol privea şi aceasta în primul rend de 
o cestiune politică. In mare naivitate a naturei sale 
normală si sănătoasă şi în absoluta sa, neexperienţă 
pe tărâmul psihologiei feminile îl s'a părut că, — 
bine înțeles, — o principesă bine crescută şi bine- 
voitoare, va, fi o fericire pentru ambele părți. 

In familia sa nu at fost de cât unirile conjugale



38 

fericite. Părinţii lui îsi erau devotați printr'o adâncă 
înclinaţiune, sora sa mal tânără principesa Maria, 
Contesa de Flandra s'a ținut pe l&ngă soţul ei de 
femeia cea mai fericită din lume, sora sa cea mal 
în verstă, principesa Stefanie a fost căsătorită la 
Berlin cu „Regele Portugaliei prin procură. Ea nu 
la vă&dut cu ochil, de cât când a debarcat la Li- 
sabona în calitate de soţie şi de Regină, şi totusi 
sai simţit amândou! foarte fericiţi, ca, şi cum ar 
fi fost născut! unul pentru altul. 

După moartea prea timpurie a Reginei, soţul ei 
nu a mai putut simţi vreo bucurie a vieţei. si ast- 
fel a fost mulțumit, când după trecerea de un an 
de la moartea Reginei a sucombat şi dânsul de 
tifos. 

Gândul lui că o urmează îl a îndulcit moartea, 
Prinţul Carol gândea că logodna sa sar putea 

realisa ca şi cea a surorei sale Stefanie. 
Prin scrisori şi fotografii au învățat să se cunoască 

viitori soți. Dup terminarea negocierilor prelimi- 
nare, Prinţul a voit să se presinte în persoană a- 
lese! sale. 

Mult timp însă a rămas nerealisat acest plan, şi ast-fel tocmai pe la sfârşitul verei anului 1869, după ce prin visita făcută Împăratului Alexandru 
II-lea în Crimea a explicat posiția sa faţă cu Rusia, 
precum si după o sedere în marea tabără de la Furceni în mijlocul armatei sale din not organi- 
sată, s'a hotărât de a face o călătorie în vechia sa 
patrie. 

Dorul stu de casa părintească în cursul acelor 
ani a fost foarte tare. Adesea orl a trebuit să se 
stăpânească, spre a nu cădea victima lui pentru toată viața. Acum însă a voit să se folosească de această primă călătorie şi pentru o vedere cu vii toarea sa logodnică. De trei ani şi mai bine n'a mai vezut pe părintii sei, numai frații lui Pai vi- sitat în noua ţară ; dar dânsul a regăsit vechea şi
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adânca iubire, precum şi interesul pentru tot cel 
privea, putându-se în fine odihni între a! lui, 

Intr'adevăr după cum s'a jurat el n'a părăsit 
tara, lui mai înainte de a o putea face pe o cale 
ferată, pargurgând linia Bucureşci-Giurgiu până la 
Dunăre. 

Prinţul Carol a mai voit. să se folosească în ori 
ce mod de această călătorie spre binele ţărei sale, 
hotărând de a face o visită puternicului protector 
din Paris. Mai înainte însă a visitat pe perechea 
regală prusiană care petrecea atunci zilele de 
toamnă la Baden-Baden. Acolo sa întâlnit şi cu 
Prințul Coroanei eare a pus capăt nehotărârei Prin- 
tului Carol, prin alegerea Principesei Elisabeta de 
Wied, dintre ceie Palte principese ce "i-ai fost pro- 
puse de către părintele lui. Lauda iubitului văr, 
Prinţul Coroanei, "l-a, decis la acest important pas. 
Ca foarte cultă, cunoscătoare de limbi şi amabilă, 
îi a fost descrisă Principesa Elisabeta, deşi nu 
prea tenără. S'a hotărât prin scris o întâlnire la 
Colonia, şi ast fel Prinţul Carol a alergat acolo, 
spre a se presenta alesei sale. — Deja după con- 
vorbire scurtă a cerut mână ei întorcându-se în 
aceiasi seară, logodit la Paris. 

Imp&ratul Napoleon a lăudat această alianţă ne- 
politică cu o Principesă dintr'o casă princiară, dar 
pe care totuşi a privit?o ca foarte politică. cu o prin- 
cipesa dintr'o casă princiară germană mediatisată, 
de care:ce nu leagă pe România în nici o direcţie. 

La. această alegere Prinţul Carol n'a avut în ve- 
dere partea exterioară, ci ș-a ales o soție de un 
spirit liberal gi de care a fost convins, că va în= 
deplini împreună cu dânsul datoriile către ţară. 

Căsătoria a fost celebrată. după câte-va săptă- 
mâni în patria Principesei, Neuwied, si puţine zile 
după aceasta Prinţul s'a întors în România. | 

Pentru a doua oară şi de-astă-datţă aleturea cu 
o Princesă plină de farmec, a întrat în reşedinţa
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sa în partea din spre apusul oraşului, care, privit 
de la înălțimea gărei Filaretului îi a oferit un as- 
pect grandios. 
“Involuntar s'a gândit Prinţul la tot ce s'a schim: 

bat de la prima sa sosire, bucurându-se de cei 60 
chilometri de cale ferată. pe cari îi a parcurs de 
la Giurgiu până la Bucuresci, si de posta admi: 
nistrată de statul român, care până atuncl se a- 
flase încă pe mâni streine. iar trupele înşirate au 
avut un alt aspect de cât cel de la prima sa 
venire. 

Cu toate acestea Prinţul nu “si ascundea că si- 
tuaţia lui a fost mai dificilă de cât atunci, si că 
înaintează spre timpurile serioase. 

In politica exterioară se părea că merge tot bine 
si liniştit, dar în interiorul ţărei ai fost multe 'ne- 
mulțumiri. Ministerul nu era omogen, între miniş- 
trii au existat rivalități si mai înainte de toate se 
afla acum în ţâră un partid care îi a fost duşman, 
avend o importanță cu totul de altă natură de cât, 
separatişti si cuzişti în anul 1866: 

Şi în capul acestul partid se afla acel om, care 
i sa părut atunci că intrupează, România, şi cel 
dint6 i dintre supuşii lu'. care Pa adorat. Brătianu 
nu s'a aflat între acel cari.ati venit să bine cu- 
venteze astăzi pe Prinţu şi pe tânăra principesă. 

La o parte, şi critic Şi duşmănos pe faţă, a stat 
partidul cel mai tare şi mai bine orgarisat, cel li- 
beral, atacând zilnic pe „străinul“ Prinţ si făcân- 
du ”1 personal responsabil pentru toate greutăţile 
politice si economice, dar mal cu osebire pentru 
calea ferată nepopulară a lui Strousberg. 

Indrăsnei s'a exprimat atunci Prinţul, că ia bu- curos respunderea în această afacere! Dar cum a fost interpretat acest cuvânt! Pentru fie care gre- 
şeală a inginerilor, pentru fie care exces al lucră= torilor a trecut prin presă un strigăt ae indignaţie 
contra tot ce a fost german. — Germanii, pe cari
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îi a trimis Strousberg în ţara nu: ai fost tot d'auna 
cei mat buni şi cei mai culți ai națiunei lor; în 
infumurarea, lor de oameni cu o civilisaţie - superi- 
oară s'au purtat rei cu poporul român, neţiind 
seamă de obiceiurile şi moravurile lul. Prinţul însă 
a avut pururea în vedere viitorul, spre a putea în- 
vinge greutăţile presentului, dar nenorocirea ce îi 
a adus Strousberg, îl era imposibil de a o preve- 
dea. : 

Prin împrejurarea că un om de încredere al fa- 
miliei Hohenzollernilor 1) era însărcinat cu paza inte- 
reselor "României la, operaţiunile financiare ale lui 
Strousberg, — şi care nu sa îndeplinit datoriile, 
situaţia Prințului sa agravat şi mai mult, 

Deja la începutul anului 1870 întro audiență 
obținută la Prinţul, Brătianu îi a declarat, că nu 
mat e stăpân pe partidul lui, care a perdut toată 
increderea în A. Sa si că 7] atacă, personal si 
violent în cestiunea, căilor ferate. In acelaş timp a 
fost ales deputat de camera Prinţul Cuza, căruia 
i s'a refuzat până atunci întoarcerea sa în țară. 

Ministerele s'au schimbat repede. 2) bărbâţii po- 
litici ţinea un limbagii ameninţător şi ai lăsat 
să se intrevază că Rusia, sprijineşte oposiţia, si că 
intreaga, situaţie nu derivă de cât din „lipsa de 
energiă“ a Prințului. Nevoia financiară Sa mărit 
foarte mult din not iar camerile şi au risipit tim- 
pul cu înterpelările si cu certurile deşerte fără a 
vota budgetele. | 

Dabia au trecut trei luni de la căsătoria Prin- 
țului, când faţă cu aceste greutăţi i-a sugerat pen : 
tru întâiaşi dată gândul, de a renunţa la misiunea 
sa si a depune sarcina Coroanei prea mult îngre- 
unată prin nerecunoştință şi neînțelegere: 

  

') Ambron (N. Tr.). 
:) La, 2 Pevruarie s'a retras cabinetul Dim. Ghica, succedat fiind de cel al lui Al. Gh, Golescu (Nota traducătorului). :
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A fost un gând primejdios, care o-dată apucat, 
trebuia să revie la orl care desamăgire. 

Niek-o schimbare de minister n'a adus vre-o în- 
bunătățire, o nesiguranţă remarcabila s'a simţit în 
toate imprejurările. Comerciul şi ori-ce altă activi- 
tate economică erat amorţite, cestiunea ovreilor 
reînviase, şi din ce în ce partidul antidinastie a 
devenit mai mare şi ma! ameninţător. 

In acest timp ai început cele d'întei diferende 
cu Strousberg. S'a constatat că atacurile oposiţiiei 
nu ai fost luate cu totul din aer, şi că la elibe- 
rarea obligațiunilor căilor ferate. Strousberg a de» 
păsit dreptul sei în prejudiciul României. 

Prinţul Carol a r&mas încremenit. 
Nepopularitatea, regelui căilor ferate a putut'o su- 
porta uşor, de oare-ce era sigur că mal târzii va, 
fi bine cuvântat pentru energia sa, dar că creditul 
statului român a fost exploatat de către antrepre- 
noril neconsciincioşi, aceasta a voit so combată 
din toată puterea sa, şi prin toate mijloacele. 

Iarăşi a căzut un minister 1) si un altul noi a 
primit situaţia nesigură; si în acest memeni isbuc- 
nise resboiul franco-german'! | 

Toate simpatiile Românilor ai fost în partea 
Francei, ale acelei ţări care le a servit de oa 
doua patrie şi de model. Dar fiind-că Prinţul Ca. 
rol a fost un Hoherzollern şi propriul seu frate 
motivul nevinovat al acestui resboiu ucigător -ata- 
curile contra Alteţei Sale sai ridicat din zi în zi mai mult. Ministerul căuta urgent o înţelegere cu Francia spre a fi pregătit pentru casul unu) con- flict oriental. Prinţul însă a retinut în acel moment țara lui de orl ce alianță cu Francia, convins fiind că armele germane ai să fie g&lori6se. 

La , August când s'a aşteptat în România ves- 

  

i) La 20 Aprilie s'a retras cabinetul A. Gh, Golescu şi cel al lui Manolache Costache (N. 7.) îi Suecodat de .
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tea, despre înfrângerile trupelor germane înaintea 
Metzului, partidul antidinastic sa încercat de a 
provoca o revoltă în scop de a depărta de la tro- 
nul României Dinastia Hohenzollernilor. — La Plo- 
eşti, un oraş, de 60 Km depărtare de capitală, a, 
avut loc această demonstraţie?) mai mult copilărească, 
si care a fost repede înăbuşită de către trupele din 
localitate. Dacă numele lui Brătianu a fost impli- 
cat cu drept sau nedrept în această revoltă a re- 
mas grei de a se hotări. 

Dacă n'ar fi sosit vestile despre glorioasa biru- 
intă a germanilor, de sigur că consecinţele acelei 
conjurațiuni ar fi fost serioase; dar biruinţa ger- 
manilor a surprins neplăcut pe toți. Apreciind no- 
rocul pentru o ţară mică şi tânără de a avea pe 
tronul ei pe un Domnitor din acel neam de resboi- 
nic! victorioși. a schimbat atitudinea multora din 
acei cari nu s'au îndoit de biruinţele Franciel. 

Putine zile după biruinţa glorioasă de lângă Se 
dan s'a născut perechei princiare o fetiță încântă- 
toare. Poate că ar fi dorit mai mult de a pune în 
leagăn pe aşteptatul mostenitor, dar e! ati fost 
plini de speranţă, că cerul îi va bine cuvânta cu 
un sir de copii înfloritori. Afară de aceasta se pă- 
rea că în acel moment de grije si nsigurantă a 

_positiei lor. a fost aproape un noroc că copilul ag: 
teptat cu atâta iubire a fost de sex femenin, care 
nu îi-a legat cu ţara, căci corentul antidinastic -a 
devenit deja ansrhic: Principalul acusat de răs- 
coala din Ploesei a fost achitat în luna Octombrie 
a acelul an de către juraţi, ceea ce presa opositiei 
a califiicat'o de un fapt patriotic. 

Din causa mâhnirilor suferite îu aceste ultime 
luni, gândul Prințului a devenit hotăritor, voind 

să abdice, se întoarcă spatele acestei ţări, căreia 

  

2) Proclamarea republicei de către Candiano-Popescu (N. Tr.)
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în curajul juneţei sale i s'a încredinţat fără nici o 
reservă, si a o lăsa în voia întâmplărar. 
Grei ia venit de a suspenda munca începută. 

El n'a putut fi descurajat aşa de uşor, având o 
natură statornică şi plină de încredere. Afară de 
aceasta nu se simţise atins până acum în demni: 
tatea sa, prin atacurile nemăsurate ale partidului 
liberal, căci el nu stia ce face. Dacă însă ar fi 
plecat era să mărturisească si sie'si si înaintea 
intregei lumi, că n'a fost în stare de a'şi îndeplini 
datoriile, ceea; ce l'a mâhnit, si cu acest gând se 
luptă. necontenit. 

“ Inainte de sfârșitul anului 1870 isbucnise o nouă 
crisă, ministerială. Din causa modului în care ai 
fost compuse camerile nu sa putut hotări de a 
proceda la disolvarea,. lor în momentele atât de 
critice, —chemând în capul guvernului pe un bărbat, 
care insă n'a fost stăpân al situaţiei. 1) 

Cu această chemare Prinţul a urmat vechea sa 
tactică de a atrage la posiţiunea de respundere şi 
în jurul lui elementele: oposante. — 

in acelas: timp însă s'a apropiat mai mult de 
planul sei de a părăsi ţara, luând insă cele dintâi 
disposiţiuni pentru ca ea în urma plecărei sale, 
să nu fie victima anarhiei. Merei se opunea sim- 
timântul lut adânc aceste! hotăriri, dar chiar pă- 
rintele lu! si Prinţul Bismarck au exprimat părerea 
că dânsul nu mai foloseşte tărei, si că compromite 
numai înaltul seu nume. 

De o lovitură de stat ca aceea a predecesorului 
sei Prinţul Cuza, nu voia să ştie Prinţul Carol, tiindu-se legat de jurământul presta: pe constituţie, nerecurgând ast-tel la ori ce alt mijloc. — Intrun lung memorii adresat puterilor garante, Prințul Carol a expus situația şi nevoile tărei, spe- 

  

1) La 98 Decembrie s'a retras rabinetul lui Manolach :he şi succedat de acel al lui loan Ghiea (N. Tr). po ae Constache ?
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rând că în interesul păcei Europi, puterile vecine 
îi vor veni în ajutor, când el insusi nu mal ştie 
ce să facă, 
„In acelas timp a compus o scrisoare destinată 

publicităței, în care a descris asemenea starea țărel, 
si a pus în vedere tutulor dorinta pe care o are 
de a crea trei un viitor. K 

Aceste mijloace însă n'ai fost tocmal bine alese, 
nici memoriul către puterile garante şi nici scrisoa- 
rea prin care se plângea în presa străină de sta- 
rea țărei, totusi însă ai avut ele un mare succes, acce.- 
lerând crisa si conducând la sfârsitul unel nesigu- 
rante insuportabile. 

În această stare de lucruri, Prinţul Carol a su- 
ferit o nouă şi neasteptată lovitură : Strousberg s'a 
declarat falit! Creditul sei a fost complect sleit în 
timpul resboiului franco german, 'nevoit fiind: de 
a suspenda construirea căilor ferate în România, 
Prin mesuri neleale şi prin aserţiunea sa, că Ro- 
mânia trebue să plătească cuponu: obligaţiunilor 
căilor ferate, ceea ce dânsul era dator pe basa 
actului de concesiune în tot timpul construcţiei, 
prin toate acestea se încerca de a acoperi desă- 
vârşitul sei faliment. 

Aceasta a fost cea mai tare lovitură care putea 
isbi pe Prinţ. După ce primi acestă veste n'a mai 
îndrăsnit dea spera la, o apropiată sa libertate. Acea- 
stă afacere trebuia să o reguleze personal, dator 
fiind de a lupta pentru interesul Româniel. 

Singura consolaţie pe care a avut'o până acum 
era, câ la plecarea sa din tară îl va lăsa ca re- 
sultat al domniei sale binefacerea unei căi ferate; 
acum însă şi această speranţă a fost nimicită. 
Mult a suferit din această causă simțimântul lui. 

Dar nici o-dată nu se iveste o nenorocire sin- 
sură ! In ziua proclamărei imperiale la Versailles 
a scris Bismarek Prințului Carol, că apelul lui că- 
tre puteri ar fi cu desăvârşire nefolositor (din ne-
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norocire însă el fusese deja expediat), si nici chiar 
Prusia nu îi poate acorda măcar un sprijin moral. — 
Dacă Prinţul nu poate găsi în ţara lui elemente 
pentru întărirea domnie! sale, din afară nu poate 
spera la, nici un ajutor şi la nici o protecţie. 
 Intradever Prinţul Carol trebuia: să se astepte 
chiar la un asemenea respuns. Din prima zi a dom- 
niei sale a aflat deja că nu se poate sprijini de 
cât pe propria sa persoană. el totuşi însă n'a per- 
dut ori-ce speranță. Dar cu această ocasie i sa 
spus lămnrit: Niminea nare vre un interes de al 
ajuta, când el însuşi n'a fost o putere, de care pu- 
teaii se tie cont cele alte şi de la care puteai să 
ceară ceva. | 

In general, şi din toate părțile, apelul Prințului 
către puterile garante, a fost privit de un demers 
nenorocit. De obicei paşii de nedesnădâjduire nu 
sunt plăcut şi nici o dată aprobaţi. Dar contra 
aşteptărilor nici discreţia n'a fost păzită: 

Turcia, nefiind lămurită, a devenit foarte sures- 
citată, fiind de părere ca în fond apelul către pu. 
terile garante a fost îndreptat contra ei; când 
însă fu desluşită, a perit această bănuială, consi- 
derând însă posiţia Priuţului de perdută şi sândin- 

" du-se numal la un succesor agreat, de dânsa. — 
Prinţul Carol a remas dar părăsit din toate 

părțile. NE 
Scrisoarea Prințului, scrisă la 27. Ianuarie 187111) 

si apărută în „Allgemeine Zeitung“ a produs în 
România o mare iritație. Prinţul spera încă că a- 
ceastă, iritaţie va fi bună, sguduind conştiinţa su- 
pusilor lui; el 'mai spera că toate elementele mai 
bune se vor grupa în jurul su. Numa! în acest 
scop, omul reservat şi care cântărea fie-care cu- 
vEnt, a recurs la condețu! 

Cea d'intâiti impresie, pe care a produs'o această 

  

1) Cătră Auerbach (N. Tr.
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scrisoare a fost aceea a urei oarbe si a unei in: 
dignări nemărginite. 

Cât de naivă a fost speranța tânărului Prinţ, că 
se va găsi cine va, care să auză bucuros aseme- 
nea, adevăruri amare si chiar să le recunoască. 
Ura pentru germani şi iubirea pentru francezi ati 
orbit societatea română, şi cu acest simţimânt a, 
fost judecat şi criticat tot ce făcea şi ce spunea 
Prinţul Carol. 

In ziua nastere Impăratului German, cu oca- 
sia unui banchet !) organisat de către colonia ger- 
mană din Bucureşti, si la care a asistat şi consulul 
general de Radovitz, acea ură adâncă contra ger- 
manismului a ajuns la erupțiune si a ameninţat 
de a provoca plecarea imediată a Prințului. 

Solemnitatea banchetului a fost turburată printr'o 
demonstraţie de stradă. Poliţia n'a găsit necesar 
de a protege pe Germani, si guvernul a avut o 
atitudine atât de pasivă, în cât trupele ai fost 
chemate prea târzii, şi atunci numai prin iniţiativa 
laudabilă a comandantului s'a restabilit ordinea. 

Consulul general german a fost uşor lovit. 
In ora inaintată a nopţei, după ce Prinţul a fost 

înstiintțat despre cele petrecute, a chemat pe pri- 
mul seu ministru, ?) îl a destituit şi îi a făcut cu- 
noscut că în ziua următoare va depune domnia în 
mâinile acelor bărbaţi, de la cari a primit'o cu a- 
proape cinci ani înainte. 

El sa simţit trădat, şi toate consideraţiunile 
ce avea până atunci pentru această țară ai tre= 
buit să dispară faţă cu catrastrofa ce se apropia. 
EI, un Hohenzollern, n'a voit să părăsească țara 
de bună voe, dar nu voia să astepte mai întâiti co- 
miterea „vre unui atentat asupra persoanei sale. 

In aceea noapte a rămas consemnată întreaga, 

  

1 În fosta sală Slatineanu, astă-zi casa Capsa. 
2) loan Ghica (N. Tr.)-
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armată ; imprejurimile palatului princiar ai fost 
ocupate milităreste. Armata r&măsese credincioasă 
conducătorului ei. 

Toţi representanții puterilor garante s'au adunat la Print, spre a fi lângă dânsul în momentul unui pe- ricol. Totul a fost pregătit pentru plecare. 
In acea oră a sosit din Constantinopol vestea, 

că trupele turcesti sunt gata de a intra în tară, 
indată ce ar isbucni turburări, sau dacă Prin'ul ar părăsi tara. 

A doua zi dimineața ati sosit după chemarea 
Prințului doui din foştii locotenenți Domneşti, cel de al treilea, lipsea din întâmplare din Bucureşti. Unul din aceşti doui a fost Lascar Catargiu. un bărbat inimos si raţionabil, un tip al nobleţei mol- dovenesti, român cu trup şi suflet, un bărbat integru. In multe privinţe el a fost contrariul lui 1. Bră- tianu, semănând cu dânsul numaj in iubirea caldă a patriei. Mai mult greoi de cât iscusit, prevă&zător Si linistit, respectat de amic şi inamic, un mare boer „din şcoala veche. | 
Lascar Catargiu, aproape cu dou&-deci ani maj mare de cât Prinţul a fost acel, care la 11 Martie 1871 nu s'a mulțumit ea, cei l'alţi bărbat politici de a deplânge din fundul inimei hotărîrea Prinţuluy, ci în limbagiul săi părintese i a dis: «Aceasta nu se poate, Prinţul nu trebue să depue Coroana !» Lascar Catargiu n'a fost un om savant sai orator elocuent, dar în tot d'auna avea cuvinte convingă - toare şi cuceritoare. Ast fel a: lovit pe Prințul la inimă când îi spunea : «Nu mai puteți părăsi acum poporul Alteţei Voastre, căruia aparțineţăi atât în timpuri bune cât şi în cele rele!» 

Şi când Va asigurat că poporul s&i nici nu Par mal putea părăsi, Prinţul a rămas atât de impre- sionat, în cât a, început să se linişteaseă, Alteța Sa însă na r&spuns nici da nicţ nu, dar» a pus ca cea dintâi condiţie ca însuşi Lascar Ca.-
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targiu să primească guvernul şi să compue imediat 
un minister puternic. Dar din acest moment Prinţul 
a fost hotărit de a rămâne şi de a birui. Natura sa 
a fost ast-fel, în cât nu a putut începe de cât ceea 
ce putea isprăvi. Grei şi încet se decidea de obicei, 
dar atunci numai spre a putea învinge. 

In ultimele luni, prin evenimentele extraordinare, 
a fost împins de la propria sa cale. Aceasta se poate 
întâmpla caracternlui celui mai tare, dar de a deveni 
cine-va necredincios sie însuşi nu poate fi de cât 
de o scurtă durată. | 

Lascar Catargiu a primit guvernul, disolvând ca- 
merile revoluționare şi a apelat în mod patrioiic la 
concursul partisanilor luf. 

„__ Multe elemente tinere din Moldova, cari până 
atunci s'au ţinut departe de politică, ai intrat în 
acel moment în viața publică, căci după cum a scris 
unul din miniştri! de atunci: «Gândul, că Prinţul ar 
putea abdica, a umplut de spaimă toate sufletele 
bine-voitoare în România, ele at văzut abisul care 
se apropia de țară.“ : 

Impins de către Lascar Catargiu, Prinţul a decla- 
rat publicamente că a renunțat la orl-ce gând de 
a părăsi tronul; şi când luă această hotărire a fost 
felicitat de către toate puterile mari, cari de almintrelea 

“nici nu lau consiliat şi nici nu Pati ajutat în ora 
primejdiej. | 

Mulțumită lui Lascar Catargiu, unul şi acelaşiă 
minister a funcţionat cinei ani. Pentru prima, oară 
în viața statului acestei ţări, a domnit stabilitatea 
atât de necesară si a produs roade bogate. Pentru 
întâiaşi dată s'a introdus ordinea în finanţe, plătind 
regulat funcţionarilor lefurile lor. Cinci ani mănoşi' 
au urmat după zilele furtunoase, în care a fost ho= 
tărit Prinţul Carol de a depune misiunea sa, şi nici 
odată de la acea primă-vară a anului 1871, cu toate 
luptele amare cu toate timpurile de r&sboiii, cari 
păreau că ameninţă existența ţărei, tronul săi nu
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se mai clătina, şi nici odată nava statului n'a maj 
fost în pericol de a'si perde cârmaciul ei. 

Deja -după, dout luni, de la turburarea serbări 
zilei de nastere a Împăratului german, Prinţul Carol 
a scris părintelui s6ă: | 

«Sunt mult mai vesel si ma! încrezător de cât 
credeam ca să fiii vre-o dată aci. Călătoria noastră 
prin ţară seamănă cu o trecere triumfală. Ministrii 
me! sunt bărbaţi de caracter, cari ati dovedit în 
momentul grei, că pun adevăratele interese ale tărei 
mal presus de popularitatea goală, şi este de re- 
marcat, că majoritatea lor ai fost partizanii cei mal 
credincioşi ai lui Cuza. Astădi se vede, că acei cari 
ati fost devotați, predecesorului meă îmi sunt si mie 
credinciosi. Ei dovedesc prin aceasta că sunt apă- 
rătorii principiului monarhic, şi nu admit ca să fii 
resturnat printr'o. revoluţie, după cum o ai aprobat?o 
la, căderea lui Cuza“, 

Mult s'a făcut în cei cinci âni al ministerului Lascar 
“Catargiu dar cestiunea căilor ferate producea ca şi 
mal înainte multe nevoie şi grijă. Construcţia era 
terminată pe jumătate, dar chiar. pe linia predată, 
ori-ce timp r&i a provocat Surpare de poduri şi de maluri. In cele din urmă, vechea concesiune după lungi negocieri a fost resiliată acordând una nous unui alt consorţiu. | 

Ani întregi în care România a- trebuit să simţă adesea ori mâna grea a lui Bismarck, care chiar prin Poarta Suzerană (1871) a exercitat o presiune asupra micei ţări, spre a accelera reşolvarea ces- tiunei” căilor ferate, cari interesa Și -pe Germania, Printul a păstrat cel mai 'mare interes acestei cestiuni dureroase ; mai înainte de toate însă, tinta lat a fost îndreptată asupra armatei, căci norul a- ameninţetor din Orient, prevedea o furtună, apropiată. ŞI cestiunea ovreilor a apărut din noi, aducând cu sine o intervenţiune diplomatică propusă de către Englitera în anul 1872. Misiunea prinţului de sigur
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că n'a fost usoară. El însă n'a mai perdut nici odată 
din vedere ţinta lui : «Din capul locului, am consa- 
crat toată puterea mea de muncă prosperitătei ma- 
teriale acestor ţări bine cuvântate de Dumnezeu. Ca 
basă pentru aceasta am luat realisarea, rețelei de 
şosele şi de căi-ferate.“ Şi cu drept putea să zică 
aceasta, căci în anul 1872 tara poseda deja 800 
km. de că! ferate, puse în circulatie. 

In viața casnică a Regelui sa ivit în timpul mi- 
nisterului lui Catargiu un eveniment grav. O soartă 
fatală a răpit pereche! princiare, micul copil în vârstă 
de 4 an'. Cu un an înainte ei, cu o mândrie legi- 
timă de părintă, au putut să/l arate tutulor rudelor 
din vechia patria în tot farmecul lui copilăresc. 

Numai speranta unui al doilea eveniment fericit . 

a consolat pe nenorociţii părinti în aceste timpuri. 
grele ; dar nici odată nu s'a ivit acest eveniment 
atât de fierbinte dorit. 

Neobosit s'a consacrat Prinţul marei familii a 
poporulul român, cu care, după cum sa exprimat” 
printr'o mulţumire publică, pentru împărtăşirea ge- 
nerală de moartea copilului sti, l'a unit o le- 
gătură si mai tare. El a dis: «<Religiunea co- 
pilului, limba pe care el o vorbea, a primit pentru 
nol o nou& consacrare, căci fie care cuvânt româ- 
nesc, ne va aduce de acuma înainte ecoul acelei 
voci, pe care nu o vom mai auzi nici odată pe a- 
cest pământ. 

In vară, după moartea micei principese, perechea 
Princiară ca si în anul 1873, a plecat iarăși în 

străinătate. Atunci Prinţul Carol a fost pentru întâiaşi 
dată oaspe al Imp&ratului Francisc Ioseph, când 
prin contele Andraşy, a legat relaţiuni importante, 

In acelasi an (1874) a mai visitat Germania și 

Englitera. | 
După aceasta urmară ani mulţi, în cursul cărora 

n'a mai părăsit țara sa, în care n'a putut şi n'a
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voit să lipsească, o singură oră de la postul săă, 
Criza orientală se apropia. e 

Dacă România a, făcut progrese “mari în admi- 
nistraţia sa interioară, dacă construcţia; căilor ferate: 
a continuat, realisâna Joncţiuni cu Austro-Ungaria 
si Rusia, dacă s'au fondat instituţiunile de credit 
funciar și s'a mărit şi îmbunătăţit armata, țara totuşi: 
nu s'a simţit destul de tare pentru a putea tine-pept încurcăturilor ce se apropia. Prinţul: n'a avut de cât o singură dorinlă ferbinte : că o pace încă de: câți-va ani să îi asigure posibilitatea de a continua. cu desvoltarea puterilor economice. ale “României. Din nenorocire însă sat reaprins certurile nimici- toare de partide. Prin perderea suferită de către „Francia, punctul de reazim al bărbaţilor liberali, aceşti din urmă ai fost descuragiaţ;, iar Lascar Catargiu a ţinut puternic în friă elementele turbu- lente, dar poporul român este lesne încrezător, şi ast fel oposiţia a: început de a deveni iarăşi puter- nică. După părerea generală, conservatori! ai stat prea mult la putere.. S'a format o coaliţie. contra guvernului, cu care s'a unit şi elementele nemul.- . mulțumite ale celor dintâiă, Atât Brătianu cât şi bătrânul republican Rosetti se alla în această coa- liție Cu atacurile nemăsurate pe eari acest din urmă le a îndreptat prin ziarul lui »„homânul“ contra Prințului, se obisinuise deja de mult Alteţa Sa.  Niei odată însă n'a lăsat să îi se intenteze o acţiune pentru ofensele sale. Niel odată n'a privit injuriile contra: modulul săi de domnit Sau contra, faptelor sale personale, în Justul simţimânt că se află prea sus pentru a putea fi atins de critice. Simţimântul - demnităței sale creştea, când a Vezut'că rodul muncei sale se coace. Nu prin vorbe ci prin fapte a des- minţit toate atacurile. - 
In anul 1875 a început o ferbere în jurul Româ- ni). Răscoala din Bosnia Și Erzegovina părea a fi numai începutul conflagraţiunei orientale. Grecia se
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înarma, Turcia vedea că catastrofa se apropia. Intre 
România si Turcia exista deja de cât-va timp o încor- 
dare, aceasta nevoind măcar să admită numele de: „România“. Suzeranitatea n'a maj fost de cât o for. malitate goală, care s'a mărginit la plata tributului. 

Faţă cu încurcăturile amenințătoare în Orient, 
Priuțul ar fi menţinut ministerul s6u, dar s'a des- 
membrat de sine, şi ast-fel în primă vara anului 1876, tocmai când Serbia se înarmase contra 'Tur- ciel, şi când isbucnise o nouă răscoală în Bulgaria, 
Lascar Catargiu, văzându-se părăsit de către majo- ritatea parlamentară a fost nevoit să presinte de- misia sa, | 

In vederea situațiunei generale, el a consiliat pe Prinţul de a se adresa la oposiţie: lui I. Brătianu, pentru formarea noului minister. După o scurtă în- 
cercare cu un minister de transiție, Prinţul urmă după sfatul lui Lascar Catargiu. | 

O schimbare complectă, a; sistemului sa produs în politica interioară a României, când 1. Brătianu 
după o pausă de opt ani a revenit în capul mi- nisterului. | 

Toţi functionarii cari ai servit sub Catargiu ai 
fost depărtaţi şi toți fostii miniştri ai fost pusi în stare de acuzare de câtre camera liberală. Intreaga tară a ajuns la o turburare, si o ură de partide 
de o putere fără precedent, a devenit amenințătoare. Cu cea mat mare bună, voinţă nu -a fost Prințului 
cu putiuţă de a pune stavilă patimelor politice ce 
s'au deşteptat, căci atunci a şi isbucnit resboiul sârbesc, aşa în cât a trebuit să consacre toate pu- terile sale dezastrului ce se apropia din afară. Apoi 
nu putea să se contrarieze întrun mod absolut cu ministerul lui, fără a periclita, existența, ţărei, măr- ginindu-se numai de a apăra personal şi pe cât era posibil, pe cei urmăriţi. Principala sa, privire trebuia să o- îndrepteze asupra evenimentelor eu- ropene. i
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In luna, lui Septembrie 1876 a trimis pe ministrul 
Brătianu la Sibiu pentru ca să salute acolo pe Im- 
păratul Francisc Joseph şi a accentua valoarea pe 
care o pune mai cu osebire în acest moment Prinţul 
Românie! pe relaţiunile amiicale cu vecina Austro- 
Ungaria. Împăratul în r&spunaul lui a exprimat 
mulțumirea sa de atitudinea României în mijlocul 
încurcăturilor orientale, sperârd încă că pacea va 
putea fi menţinută. 

Dar si la Livadia, la Impăratul Rusiei, a trimes 
Printul Carol pe primul săi ministru spre a dobândi 
o atingere cu cercurile competinte. Aci la curtea 
imperială unde toţi afară de Tarul, păreaă că do- 
rese resboiul, a susținut Gorciacoff că România 
trebue să închee cu Rusia o convenţie militară ne- 
politică. Brătianu a r&spuns că acsasta nu sar putea 
face, de cât dacă Rusia întreprinde resboiul în în- 
telegere cu puterile garante, la care cancelarul a 
r&spuns cu asprime că România trebue să admită 
necondiţional trecerea pe teritoriul ei a trupelor 
ruseşti, căci în caz contrarii s'ar refera, la tractate 
după care Moldova şi Valachia sunt o parte inte- 
grantă a imperiului osman. Brătianu însă. nu s'a 
lăsat a fi intimidat, iar când a luat ziua bună de la dânsul, Gorciacoif i-a zis: „Dacă va fi resboii, 
ne vom înţelege, căci printr'insul România nu poate 
de cât să câştige“. | 

Deja în luna lui Noembrie a sosit în secret de 
la Constantinopole D-l de Nedilow spre a negocia 
cu guvernul român o convenţiune de trecerea. tru: pelor si la o împărtăşire eventuala in acţiunea 
contra Turciei. . ! 

__ Curios a fost, că “în acea zi a sosit si un trimis turcesc, Ali Bey, pentru a dobânăi o înţelegere cu 
România contra Rusiei. 

| Ast-fel dar momentul de mult dorit şi totusi temut 
s'a apropiat. . 

România nu a voit de cât un Singur lucru : De
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a fi debarasată de suzeraritate, spre a nu mai avea 
nici măcar o umbră de .atârnare şi purtarea vre- 
unui jug, dar mai. înainte de toate Prinţul, 
vechea sa precauţiune nu a voit să se lege în nici 
o parte voind să evite. ca România să devie tea- 
trul resboiului, când vechia ceartă între Rusia şi 
Turcia ar fi să se rezolve prin arme, Ori nenoro= 
citele Principate Dunărene aii avut să sufere mult 
de la 1768 până la 1854 prin șease ocupaţiuni ru- 
seşti şi prin tot atâtea, recuceriri turcești. | 

Acum avea România propria sa armată, pe care, 
în vederea acestui moment important Prinţul Carol 
a instruit'o pentru ca să stie cum să apere Patria 
de năvălirea inamicilor. 

Dacă Prinţul Carol s'a arătat din capu! locului 
faţă cu trimişii Rusiei si Turciei refusător, totusi 
însă s'a stabilit atund în comun acord, primul 
proiect al unei convenţiuni între Nedilow si Bră- 
tianu, privitoare la trecerea trupelor rusesti. 

Tot atunci Prinţul Carol a chemat pe ministru 
său de resboii, pentru a discuta mohilizarea ar- 
matei. 

Dar câte necesităţi irebuiati absoiut satisfăcute. 
Pentru procurarea de lucruri noui, nici bani si nici 
timpul nu au fost, căci armatele rusesti se aflati 

deja pe piciorul de resboiu la hotarele ţării. Româ» 
nia s'a încercat mai înainte de toate, de a dobândi 
de la puterile garante, asigurarea neutralităţei sale, 
insă, după cum s'a prevăzut a fost totul în zadar. 
Numai Austro Ungaria i-a promis, că, dacă va r&- 
mâne riguros neutru. îi va sprijini pretenţiunile 
sale, față ou guvernul turcesc. Toate cele-V'alte 
puteri au dat r&spunsuri evasive. Prinţul a văzut 
iarăşi, că nu se poate bizui de cât numul pe sine 
însusi, inspectând necontenit trupele sale. 

Intreaga iarna a trecut fără ca să se apropie 
vre o deciziune. Nici o ţară nu s'a aflat într'o si- 
tuaţie atât de periculoasă ca România.
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In aceste împrejurări, Prinţul Carol a scris pela 
mijlocol lunei Decembrie 1876 părintelul lui ur= 
mătoarele : 
„Nici apropierea resboiului şi nici trecerea even- 
tuală a trupelor străine nu este ceea ce.mă îngri- 
Jeste întrun mod serios, ci situaţia desolată a fi- 
nancelor noastre“, 

„Insă o pace pe deplin asigurată saii un resboit 
ar putea aduce o îndreptare ; o prelungire a a= 
cestei nesiguranţe este ruina, noastră. Lipsa simtţi- 
toare de bani amăreşte sentimentele tutulor cercurilor 
îngreuind viaţa. La aceasta se mai adaugă teama de intrarea iminentă a Turcilor. In oraşele dunărene lumea s'a pregătit pentru a fugi, unele familii s'au retras deja la munte. M& silesc de a linişti pe oameni, spunându le, că avem o armată care tre. bue să fi bătută, înainte ca Turci să inundeze ţara. Oamenii bătrâni însă nu se lasă a fi convirsi despre aceasta de oare ce ocupaţiunile Turcilor sunt încă prea proaspete în. memoria lor“, 

„ Trebue însă să mărturisesc că Săndul unei nă- . văliri a 'Tureilor nu m& sperie, din contra am de- plina încredere în juna mea armată, care are do- rința ardentă de a se afirma. Tot de-odată S'ati luat toate măsurile, pentru a respinge o invazie, cu toate că mă îndoesc că generalii turci, în caz de resboiti vor comite greseala strategică de a trece Dunărea“. . 
„În ceea-ce ne priveşte pe noi însusi, nu vom ataca pe nimeni, si vom face tot ce ne va fi cu putință, spre a, împiedica ca România să devie tea. trul resboiului“. 
Rusia zorea în cursul ernel la fie-care moment semnarea convenţiunei, pe când Turcia în noua sa constituție promulgată atunci, a tratat pe Prinţul Carol de «șef» al unei provincii privilegiate, aţițând atât de mult simţimântul demnităţei Românilor, în
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cât scuturarea de la suzeranitatea Portei nu numai 
că era permisă, dar chiar necesară, 

După dorinţa lui Brătianu, Prinţul a cerut Şi lui 
Bismarck un sfat asupra convenţiunei cu Rusia, 
inainte de a se decide ca să o semneze. Bismarck 
ia răspuns, că după părerea sa, o antiteză între 
Austro Ungaria si Rusia nu este probabilă, şi că 
pentru România o trecere convenţionala a trupelor 
ruseşti, este preferabilă unei expuneri a ţăre! față 
cu Rusia, cu toate acestea însă nu este vre un motiv 
de a proceda cu grabă. 

In urma acesteia încheierea convenţie! a fost din: 
„nou amânată, cu toate că comandantul Suprem al 
armatei ruseşti trimisese deja în luna lu! Decem- 
brie pe un oficer la Prinţul spre a lua o înţelegere 

„privitoare la amănuntele militare ale trecerei tru: 
pelor. 

Dar iarăşi au reînviat speranțele păcei, crezându se 
că o conferință ar putea înlătura diferențele, ast-fel 
în cât intrarea neașteptată în ţară a trupelor rusesti 
la 23 Aprilie 1877 st, n. a surprins pe toţi. 

Convenţiunea însă fusese deja semnată de şeapte 
zile de câtre împuterniciţii ambelor state, dar îi 
lipsea încă votul stipulat al camerilor. Afară de a- 
ceasta trupele române se aflau într'o posiţie expusă, 
si dacă Turcia ar fi respuns la intrarea Rusiei, 
printr”o trecere imediată a Dunărei, de care se te- 
meaiu toti, România ar fi devenit teatrul resboiului, 

Incă la 2 Aprilie st. u. Prinţul a scris părintelui 
lui : 

„Inainte cu puţine zile se părea inevitabilă is- 
bucnirea iminentă a resboiului. Astă-zi luceşte o 
nouă rază de speranţă. Trista noastră stare finan- 
ciară ne a silit de a reduce la minimum efectivul 
armate! presente, ast-fel de exemplu, pe când gar- 
nisoana de la Calafat nu are de cât 900 oameni, 
în Vidin şi împrejur se află concentrați 40000 turor. 
Nouă ne trebue 18 zile pentru a întruni la Calafat
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20000 oameni cu antileria necesară. Această, putere 
militară ar fi suficientă pentru a putea menţine 
acest punct important. ..* | 

„Calafatul ajungând pe mâinnle 'Turcilor, Vala- 
chia mică este lăsată în voia întâmplăre! Și devine 
ieatrul restoiului. Ei am depesat la Petersburg ca 
să fim înstiințaţă despre declaraţia resboiului cu 14 
zile înainte“. 

„Aceasta, însă nu. s'a întâmplat, dar norocul ne-a 
fost favorabil Turcii n'a trecut Dunărea şi Ro- 
mânia n'a devenit teatrul resboiulu“. 

În art. II al convenţiunei încheiață, cu husia se 
zice: „Pentru ca nici un inconvenient sat pericol 
să nu resulte pentru : România din faptul trecerei 
trupelor ruse pe teritoriul săi, guvernul Majestăței 
Sale Imperatorul tutulor Rusilor se obligă a men- 
tine şi a face să se respecte drepturile politice ale 
Statului Român, ast-fel cum resultă din legile inte- 
rioare şi tractatele existente, precum şi a menţine 
şi apăra integritatea actuală a României“. 

Aşa dar Ruşii ai intrat în ţară ca amici. Fratele Împăratului a avut comanda supremă, și însuşi Im- psratul împreună, cu trupele sale ai călcat pământul 
Românie", primiţi fiind ca liberaţori şi apărători. 

Prinţul Carol însă nu sa ascuns nici un moment, că până când România nu va fi recunoscută de pu- terea beligrantă, posilia sa va r&mâne piezisşă. Toate asigurările de rudenie si de prietenie ale familiei 
imperiale nu lati consolat că, n'a putut încheia 
până acum un tractat de alianță cu puternica îm- părăție a Tarului. Amabilitatea în relațiunile 'Ţa- rului si manlor duci cu Perechia Princiară nu. ai amăgit pe Prinţul în această privință. Gorciacoff m'a voit să stie de o cooperare a Românilor. Pro: punerea din partea Românie, făcută în cele din 
urmă fu respinsă prin Cuvintele pline de orgolii : „Rusia nu are necesitate de ajutorul armatei române, trupele sale Proprii sunt mai mult de
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cât suficiente spre a ajunge la ținta fixată de 
către Împăratul“. 

In acest timp la 1022 Mai la a douăsprezecea 
aniversare a sosirei Prințului Carol în ţară, Romă- 
nia a rupt ultimul lanţ cu care a fost legată de 

'Purcia declarându-se independentă. 
lată ce scria atunci Prinţul Carol părintelui lui: 
„Aceasta a fost singurul mijloc demn pentru ţara 

şi persoana mea, dupa ce Europa a admis ca ho- 
mânia să fie atrasă în teatrul de resboiu. Specta, 
tori linistiţi nu puteam şi nu ne era permis de a 

rămâne. Nu puteam suferi, ca să .fim tratați de 
provincie turcească, şi ca să atărnăm de gratia 
altora n'a fost demn de mine“. 

Dat aceasta a fost un pas necesar si față de 

Românii, supuşi lui. 
Pe când întreaga tară era ocupată de ruşii, cari 

ai intrat pe pământul îngrăşat de singele ' eroilor 
ei, pentru întâias dată pe basa unui tractat tre- 
buia să se arate celor dWintâii întrun mod clar 
deosebirea între altă dată şi acum. Chiar celui mai 

re voitor trebuia să fie fost învederat, cât de 
imenșă importanţă a avut pentru țară streinul Prinţ, 

inteligentul Hohenzoller. Chiar straturile de jos au 
recunoscut. câ acest Prinţ este cu totul alt-fel de 

cât Domnitorii din 'nuintea lu', după ce ai privit 
cum puternicul Tar, a căruia putere pe pragul 
Orientului a ajuns ca un basmu din poveste, a să- 
rutat mâna Principesei lor si a îmbrătţisat pe Prin- 

ţul. Domnitorii predecesori ai Principatelor danu- 

biene au trebuit tot dauna să părăsească tările lor, 
îndată ce au intrat hRusi!. În timpurile resboiului 
ori ce fel de guvernare a trecut atunci în „mâinile 
comisarilor militari. 

La sosirea Impăratulu! (6: Iunie 1877 st. n), chiar 
ministri! s'aă exprimat îngrijiţi de atitudinea - pe 
care o va avea 'larul crezând că se va considera 
stăpânul ţ&rej. Prinţul Carol insă i-a linistit îndată;
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pa dar temerea lor din urmă a perit tocma! atunci, când Împăratul, care a avut cartierul general în Ploesti a făcut perechei princiare o visită, oficială în Bucureşti, fără a lua cu dânsul obicinuita, sa es- cortă, şi însoţit. fiind. ca oaspe al curtei, de o es- cortă a cavaleriei române, 
Atunet ministrii români au exprimat Prințului ad- mirâţia lor! Nu numai înalta sa origină, dar şi tactul lui a scutit pe tară de ori ce umilință, Indată după declararea independenţei, camerile au votat o lege pentru crearea de ordine si altor . asemenea distincţiuni, 
Cât de grei a putut fi pentru Prinţul în anul expirat schimbarea ministerului, atât de mulțumit trebuia să fie fost acum în acest timp anevoios, având la guvern asa numita partida, liberală, căci aceasta putea să, ceară de la țară mai multe sa. crificii, si a convinge mai uşor pe intreaga popula. ție de povară, inevitabilă, ce a căzut asupra e! de la începutul acestej campanii. 

| Acea partidă avea mat multe rădeini în popor de cât conservatorii, — Comerciul a stat pe loc cu desâvârgire, căile ferate existau numa) pentru transportul trupelor (nefiind suficient nici pentru a- ceasta şi despre care se Plângeai ruşii), întreaga Românie semăna unei mare tabere militare. A durat foarte mult timp, până, când trupele ru- seşti ai terminat marșul lor. 'Tocmaj la 22 Iunie st. n. a trecut Dunărea a 18-a divisie a corpului XIV, iar la 27 lunie a avut loc lengă Şistov tre.
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părintelui seu: „că a învins totuşi nenumăratele pie- 
dici păzind pretutindeni onoarea naţională. Acum 
ne aflăm în ajunul unei acţiuni, numai resultatul 
ei va decide asupra viitorului țărei! Eu mă încred 
în Dumnezei în tânăra Si curagioasa mea armată, 
care aşteaptă cu nerăbdare momentul pentru a arăta 
lumei ce este în stare dea face, şi că si dânsa 
posedă virtuţi militare. Până acum totul urmează 
bine şi este de sperat că resboiul va remâne loca- 
lisat si nu va dura mult... „..« . i 

Dar lucrurile ai luat curând o întorsătură ne- 
prevezută. — Deja la 23 Iunie representantul ro- 
mân din Viena a telegrafiat; de acolo că Austro= 
Ungaria nu stătueşte pe România pentru trecerea 
Dunărei că Rusia are intențiunea de a ceda Ro- 
mâniei o bucată din Dobrogea. lundui se însă în 
schimb acea, parte a Basarabiel care prin tractatul 
din Paris a fost anexată la Moldova Prinţul. pe la: 
inceput a considerat această veste ca pe deplin 
neexactă, de oare ce a fost în 'contrazicere cu tex- 
tul convențiunei, care garanta integritatea  Româ- 
niei. o Sa 

Cu toate serviciile însemnate pe cari Românii le: 
au făcut Ruşilor pe linia dunăreană, li s'a refu- 
zat ca si odinioară intrârea lor în actiune. Prinţul 
Carol se aflu pe lângă trupele sale în tabăra din 
Valachia mică, aşteptând şi observând. —în care timp 
Ruşii ai suferit două teribile înfrângeri înaintea 
Plevnei. 

Deja după cea d'intâiii bătae perdută, Imperatul 
rugase pe Printul-de a trece cu armata sa Dună- 
rea pe la Nicopoli, dar-nu s'a; regulat încă sub ce 
condiţie să se facă aceasta. Prințul a svris atunci 
augustei sale soție: „Ruşii dorese: ca să trecem Du- 
nărea, de oare-ce prin respingerea de către: Turci 
a unei brigade ruseşti, aripa lor din dreapta este 
ameninţată, “ - | 

„Deja la luarea Nicopolului trupele noastre -ată fă-
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cut bune servicii, dar e o cesiiune dacă Ruşii ne 
vor fi recunoscători........ E: ne fac dificultățile. pă: 
ralisând capacitatea noastră de acţiune, de oare ce 
nu voesce să admită că eu să dispun liber de ar- 
mata mea.“ | 

Aceasta a fost acea piedică! Prinţul n'a voit în 
nică-nu chip să încorporeze armata sa pur şi sim: 
plu cu cea rusă EI a voit să o conducă singur şi 
numai până acolo până unde o reclamau interesele 
pure ale României , 

La 19 lulie însă, după ce Ruşii aă perdut a 
doua bătălie în faţa Plevnei, Mare duce Nicolae 
a adresat Prințului României o rugăminte urgentă, 
care a inceput ast fel: „Turcii ne nimicese“ Acum 
Prinţul a putut să îi respunză cu cuvintele cu care 
a fost întâmpinat cu o lună înainte din partea Ru- 
siei: «Că crede, că Rusia nare trebuință de a- 
jutorul armatei române, de oare-ce trupele ei 
"sunt mai mult de cât suficiente pentru a ajunge 
la ținta fixată de Imperatul! » ! 

Dar România a fost însăși amenintală prin în- 
frângerile ruseşti. Se părea un moment, că întreaga 
armată imperială are să fie împinsă înapoi, şi chiar 
Împăratul era gata pentru casul unei retrageri ge- 
nerale, când de sigur că România ar fi devenit 
tea'rul resboiului. — - “ 

Ast fel simţimântul de conservare al Românilor 
cerea de a da ajutor Ruşilor. Prințul însă cu toată insistența, miniştrilor sei a esitat încă de a intra cu întreaga sa armată în acțiune, fără o asigurare printr'un tractat, neputându-se uni cu părerea, lui 
Brătianu, că trebue venit in ajutorul Ruşilor fără nici o reservă. Brătianu a susţinut pe de altă parte, că o convenţiune nouă cu Rusia, pe care Prinţul 
o dorea, putea să anuieze pe cea mai veche, care garantase integritatea României, asa în cât a cre- zut că nu e bine dea renunţa la O asemenea bază solidă.
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Totusi, printr'o neîncredere neexplicabilă, dar în 
urmă dovedită de foarte justă, Prinţul Carol a esitat 
încă de a trece Dunărea cu armata sa. Ruşii au fost 
aproape să “si pearză răbdarea ei se aflai întro 
stare desperată. 

Dacă prințul Carol ar fi învins atunci delicatul 
simtimentul al unui gentilom, care nu voeşte să 
ceară nimic de la un om aflat in strâmptoare şi ar 

"fi cerut condiţiunile grele, de sigur că ar fi fost 
acordate. — Prinţul esită numai cu venirea sa în 
ajutor: El a scris atunci Principesei : „Situaţia Ru- 
silor în Bulgaria este în acest moment serioasă şi 
dificială s'ai comis greşeli mari strategice cari nu 
se pot îndrepta asa uşor....... In orl ce caz resbo- 
iul se va prelungi. ...... Constantinopol nu va pu- 
tea fi ajuns....... Bătălia perdută înaintea Plevnei 
este din punctul de vedere militar si moral un eve. 
niment, care nu va r&mâne fără influenţă asupra 
întregului resboi. - “« 

„Perderile ruseşti sunt enorme, şi Nicopoli este,în 
pericol de a fi recucerit de câtre Turci“ lar către 
părintele lui, pentru ai arătă ce nenorocire este 
pentru România prelungirea resboiului, a adaogat: 

„Arterele principale ule vietei, Dunărea şi căile 
ferare ai devenit nefolositoare, cele din urmă ser- 
vesc esclusiv trebuinţelor armate! ruseşti. 

Tocmai pe la sfârsitul lunei lui August, după ce 
a fost primită cea d'intâiii condiţiă, că armata ro- 
mână să r&mâe sub comanda sa, a trecut grosul 
trupelor ei Dunărea. Mai înainte de toaţe Prințul 
Carol s'a dus la Imp&rat, pe care la găsit în car- 
tierul seii general pe platoul bulgar, supt arșiţa, soa- 
relui suferind moraliceste şi fisiceste din causa ne- 
norocirei acestul resboi. — 

După ce Prinţul i a declarat încă o dată în -per- 
soană, că armata sa nu va intra în acţiune de 
cât numai sub propria sa conducere, Impăratul i-a
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încredinţat comanda supremă şi a tutulor trupelor 
ruseşti înaintea Plevne). — | 

Aşa în cât, după cum era temerea până acum, in loc ca trupele române să fie încredințate condu- 
cerel ruseşti, din contra, regimentele ruseşti au fost puse sub comanda Prințului. | 

Priuțul Carol a luat comanda Supremă şi a con: dus-o într'un mod glorios până la luarea Plnvnei (28 Noembrie 1877). Dar sub ce greutăți ! Cât cu- raj, si câte Sstăruințe, cât tact si câte prevederi, reclamă această sarcină periculoasă. 
Plevna a fost punciul de nod cel mai inportant al mai multor căi ale Bulgariei de apus. Deja în primul consiliu ținut la Ploesci în ziua de 19 Mai 1877 Prinţul Carol a pus în vedere comandanților armatei ruse. că acest punct trebue să fie ocupat imediat după trecerea Dunărel, .- 
Aceasta însă nu s'a făcut întrnn mod îndestulă- tor căc! ocupaţiunea n'a fost destul de tare, ceea ce a inlesnit pe Osman Paşa de a 0 goni şi a se întări acolo în cea.mai mare grabă, înfrengând ast-fel puterea armatei rusesel, Oraşul se află într'o vale înconjurată de dealuri dintre cari cele mai 

cele artificiale. 
Principele Carol era pe deplin pătruns de misiu- nea sa precum şi de ficultăţile Situaţie! sale. Câ- te-va ore, înainte de a trece Dunărea cu tânăra sa 

inamic în ţara acestuia, a scris principesei între 
„Comanda înaintea Plevnei nu este un lucru uşor, are s& coste lupte Singeroase, până când vom pu- tea invinge pe Turci este chiar întrebarea, dacă vom eşi din aceste lupte întrun mod strălucit, dar
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ei nu am putut refuza propunerea Impăratului, 
deşi aşi fi preferat de a lupta cu armâta mea sin= 
gur într'o zonă de operaţiune deosebită,“ 

„Acum trupele mele vor forma, aripa dreaptă, al 
9-lea corp rusesc centrul, şi al' 4 lea corp aripa 
stângă.“ Prinţul a stabilit cartierul se general în 
Parodim, un mic sat bulgărsc, ca de vreo 15 chi- 
lometri departe de Plevna, şi 7 chilometri departe 
de linia sanțurilor turcesti. Căsuţă locuită de Prinţ 
a fost aproape jumătate surpată fără ferestre şi 
fără uşi. Prin deşchizături a, pătruns mirosul nesu- 

- ferit de putrefacţiune ale nenums&ratelor cadavre de 
animale, stând neingropate în jurul taberei, infec=" 
tând întreaga atmosferă. 

Dar Prinţul Carol ma pus nici o dată vre-un 
preţ pe binele sei material, el a fost crescut încă 
de mic cu obiceiurile spartanice, şi nu s'a moleşit 
nici o dată singur. 
-Robusta sa constituţie i-a permis multă oboseală, 

şi numai căldura înăbuşitoare Pa, înpiedicat după so. 
sirea sa înaintea Plevnei de a dormi bine pe patul 
tare de câmp. 

Pentru 30 August, ziua onomastică a Imp&ratu- 
lui Rusiei-a fost hotărâtă o a treia încercare de a 
lua Plevna cu asalt, Prinţul Carol a fost contra 
acestei intreprinderi, căci puterile de faţă nui sau 
părut în deajuns. Conducătorii armatei ruseşti însă - 
nu ai voit a fi convinşi 'de argumentele sale, si 
ast fel Prinţul în cele din urmă a cedat, nevoind 
să fie bănuit că mai înainte de toate doreşte cru- 
tarea trupelor sale de focul inamicului. 

Incerearea, asaltului asupra Plevnei n'a reuşit. 
Numai Românii cu ajuțorul: rusesc au dobândit un 
resultat, smulgând Turcilor reduta, principală Gri- 
viţa, 

Dacă acest fapt al armatei nu a avut vre o mare 
importanţă pentru luarea Plevnei, dar totuşi a, fost 
de o mare importanţă, pentru aprecierile ce sai fă- 

. - 9
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cut atunci valoarei trupelor române, precum şi pen- 
tru sentimentul demnităței lor. 0 bucurie ameţitoare a coprins întreaga tară, atât de mult apăsată prin- tr'o atârnare artificială, pentru care botezul de foc al micei sale armate a fost o zi de isbândă. Oa. menii albiţi v&rsaui lăcrămi de bucuria, care a c9- prins întreaga țară, după atâtea griji de lupte. 

Prinţul nu sa aşteptat când în seara după atac a bivocat pe câmpul luptei în mijlocul trupelor sale, că acea biruinţă să provoace o schimbare atât de mare a opiniune! publice din Europa în favoarea armatei române. Ore întregi de mare grje a petre- cut Prințul în ajunul acestut atac, de oare ce se zicea că Turcii ai tăcut o eşire şi că Imperatul spre siguranța sa trebue să se întoarcă. rep de în car- tierul seri general. Un lucru însă putea să'l stie deja atunci: Că poate fi mândru de armata, sa. Imp&ratul Rusiei a, conferit în persoană, Prințului, pentru prima sa faptă resboinică, ordinul  Sft, Gheorghe. 
| După aceasta din urmă încercare zadarnică, de a lua Plevna cu asalt, ai în eput şi comandanții armatei ruse, să, recunoască. ceea ce a susținut me- reui Prinţul Carol, că oraşul trebue să, fie asediat în regulă, şi că pentru aceasta este absolut nece- sar de a aduce mai multe trupe din depărtatul im- periti. Şi generalul Totleben, maestrul artei fortifi- 

lor; fie care soldat era înzestrat cu o lopată de “sistemul „Siman,“ pe când soldaţii turey n'a avut asemenea unelte. | 
Sspt&mâni întregi ai trecut până când au sosit înaintea Plevnei trupele ruseşti (între care era în.
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treaga gardă), spre a impresura ast fel posiţiile - 
turceşti, în cât să se taie lui Osman Pasa ori ce 
comunicaţie cu lumea din afară, ceea ce sa efec- 
tuat tocmai la sfârşitul unei Octombrie. 

O adevărată nenorocire a fost pentru trupele de 
asediu, că după o mare căldură de vară a venit 
prea timpuriu o toamnă foarte aspră. Pământul ele- 
ios se înmuiase din ce în ce ma! mult. igrasiă şi 
frigul făceau multe victime. Săracii soldaţi sufereau 
teribil prin şanţuri, multora le aii degerat picidrele, 
după ce le ati putrezit cismele din causa apei pro- 
venită din topirea zăpezei, pe când timpul ret 
continua. 

Prinţul a desfăşurat o activitate neobosită ; el 
era mereu pe drum, inspectând pretutindeni! în per- 
soană, resistănd ostenelilor fără să fie o singură, 
oră bolnav saii suferind. Mărimea misiunei si a 
responsabilitătel sale i ai dat puteri nesleite. Cer- 
cul din jurul Plevnei a fost. necontenit restrâns, si 
la 31 Octombrie i s'a trimis lui Osman Paşa cea 
d'ântâiii somaţie de a se preda. El a respuns la 2 

_Noembrie că de oare-ce n'a sleit încă toate mijloa- 
cele sale nu poate capitula. Datoria sa de soldat: 
îi prescrie de a resista până la extrem. Si într'ade= 
ver aşa a şi urmat până la 28 Noembrie. O iarnă 
foarte aspră începuse deja. Un strat gros de ză- 
padă acoperise Balcanul, devenit mormântul atâtor 
ruşi vitezi. Inainte ea Osman Paşa să fie cutezat 
a incerca cu vitejii lui învinşi de foame ultima, 
eşire desperată, trupele române-ruse ai cucerit deja, 
rend pe rend câte un loc întărit de a lungul Du. 
nărei, | | 

Asupra acele zile a scris Prinţul Augustei Sale 
sotie: „28 Noembrie este şi va r&mâne o zi neui- 
tată ! Cele trei luni depline în care am stat înain- 
tea acestei posițiuni tare şi excelent apărată, mul- 
tele osteneli şi grij!, cu care am avut să luptăm, 
sunt astă-di uitate. Cu bucurie am suportat toate
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sultat atât de grandios.“ 
„Duminică 27 Noembrie am plecat! cu trăsura la 

Bogot pentru o convoribre cu marele Duce Nicolae ; 
am discutat asupra mâsurilor ce vor. fi necesare 
dacă anevoioasa situaţie înaintea Plevnei se va mai 
prelungi, precum şi asupra eventualităţei unui atac 
simulat sau unui noi asalt. Intorcându-mă seara la 
Parodim, am găsit stirea, că Turci! aii construit un 
pod peste riul Wid. Indată am înstiinţat despre a. 
cest eveniment pe toţi comandanții: de pe întreaga linie.«: Se a 

„Luni dimineaţa. mi a trimes Imperatul o depesă a Marelui Duce, că în Plevnă se observă mişcări 
de. trupe. Imediat am pornit spre numitul riă, iar Împeratul s'a dus la centrul si m'a rugat de a îi telegrafia tot ce voi observa.“ 

„Ajungând la Griviţa, mi s'a anuntat! că Turoir au golit redutele de acolo precum. şi Bucova, şi că trupele române le! aă ocupat. Din depărtare sa auzit bubuiturile înfricosate de tunuri şi focuri de puscă. Am încălicat şi m'am dus la înălțimile de la Bucova, de unde puteam observa :bins bătălia dincolo de riul Wid: Turei-la încercarea lor de a esi. au fost opriţi de către corpul grenadirilor de gardă si apucat pe la'spate de -către Romăni; şi „fiind-că „Bosiţia întărită de la Opanez se afla încă în mâinile inamicului, ain “ordonat imediat trupelor române de a o lua cu asalt, cea-ce at făcut'o cu mare bravură. Dous redute: cu 5 tunuri şi: 7000 prisonieri au căzut 'n mâinile noastre ; cea, de a treia redută sa predat fără resistență «. „La orele 121, lupta a fost ca şi decisă. Turcit ai ridicat steagul alb, Osman Paşa a fost ranit. Mam dus imediat la victorioasele mele trupe, cari m au primit cu un mare entusiâsm.« - „Am plecat călare cu statul mei major si cu escorta mea direct spre riul Wid....... Este a- 

lipsurile si greutăţile, după ce s'a dobândit un re-
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proape imposibil de a face a descriere a tabloului 
ce mi s'a, desfăşurat: Un tabloii înspăimântător al 
resboiului. Mii de căruţe cu locuitorii fugari, morti 
si muribunzi, răniți gemând şi cari nu puteai merge 
înainte, căruțele resturnate, Supt.care zăceaui va; 
menii încă vii, — eail boii, bivolii morți si moribunzi, 
pretutinden! gemete şi miseria amestecate cu chio- 
tele de bucurie ale soldaţilor români şi TUSE... A - 
proape de pod am întâlnit pe Osman Pasa........ . 
M'am apropiat călare de dânsul, îi am întins mâna 
şi îl am spus, că am admirat brava, sa apărare, si 
că numele lui va străluci în istoria acestui resboiti. 
Deşi rânit la picior, s'a sculat in trăsură si mi a 
multumit.“ | Să 

„Acest om a câştigat pe deplin inima mea, faţa 
iul avea o expresie de blândațe şi noblețe..... .« 

Prinţul Caroi a primit din toate părţile cele mai 
călduroase felicitări — 

Ruşii s'a întrecut fără a obosi în laudele lor 
pentru armata romănă, recunoscând partea ei luată, 
la laurii de la Plevna | 

Impăratul Rusiei a trimis Prințului, după ce îl a 
exprimat telegrafic şi verbal recunoştinţa sa, o â- 
dressă oficială în această coprindere: 

„După o luptă de cinci luni, silinţele comune ale - 
trupelor aliate ai fost încoronate de un succes com- 
plect. O:man Paşa a, depus armele şi Plevna a că- 
zut. Fiind că dorese de a consacra amintirea aces- 
tei biruințe si a. participărei personale, ce Alteța 
Voastră a luat la dânsa, îmi fac plăcerea de a con- 
feri Alteţei Voagtre cu acaestă ocasie ordinul meu 
Stt. Andrei cu spade.“ 

„Rog pe Alteta Voastră de a primi insienele 
acestul ordin ca expresie une! sincere iubiri, de 
care vă asigur din nou.“ ă 

In ordinul de zi pe care Va dat Marele Duce 
Nicolae cu ocasia disolvărel armatei de împresurare . 
a exprimat din nou Prințului Carol mulţumirea
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pentru faptele sale extraordinare, recunoscând In tr'un mod strălucit bravura, trupelor române şi spi- 
ritul militar dovedit în înprejurările cele mai grele. 

Cea mai mare bucurie i-a produs recunoştinţa, primită din vechea, sa patrie. | 
Regele Wilhelm a crezut o-dată că este nedemn pentru un Hohenzoller de a se supune suzeranită, 

tei Semilunet, dar tânărul Prinţ Carol a exprimat 
încă d'atunci speranta, că va puiea o-dată să do: 
bândească prin lupte independenţa poporului seu. Acum Împtratul Wilhelm ia trimis ordinul pru. sian: „Pour le merite,“ însoțit de următoarea dopesă,: 

, „Cu cel mai mare interes am urmărit operațiu- nile si bravura, trupelor tale. Nu pot săi exprim indestul bucuria ce o simte inima mea, pentru acest succes, şi drept recunoscință îmi permit de aţă conferi ordinul mei militar : »Pour le merite.“ De oare ce stiu cât de mult este apreciat acest ordin în armata, mea, conferirea luj ii va fi de sigur de valoare. Câte pericole, osteneli şi lipsuri le at îm- părtit cu trupel€ tale, până când în cele din urmă ai serbătorit un triumt frumos prin căerea Plevnei! „ Dumnezeii. să ajute înainte !« 
După căderea Plevnei a fost disolvată armata de împresurare, comandată de către Prinţul Carol. Ruşii ai pornit peste Balcani Prinţul Carol şi Împăratul Rusiei a plecat spre casă, -Bulgnria a voit să arăte incă o-dată Prinţul Ca- rol inaintea plecărei sale, clima sa distrugăroare. Un viscol ce rare orl sa ivit chiar în acele părtă Va (inut pironit trer zile in căsuţa sa şi cândla 10 Decembrie în ziua în care Impăratul a sosit. în Petersburg a părăsit'o la un ger de 22 grade, fă- 

La 8 ore dimineaţă a, pornit. De oare-ce însănu sa găsit nici o sanie, trăsura fu înhămată cu zece
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cai, dar zăpada a fost atât de mare, în cât numai 
la pas se putea înainta. Pe lângă un sat tătărese 
calea obicinuită trebuia părăsită, luând drumul 
peste câmpie, acoperită cu o mare cantitate de 
zăpadă. Aci Prinţul a întâlnit -un mare transport 
de prisoneri cari d'abla se mai puteati tiri înainte, 
iar multi din ei căzuseră deja, nemai având pute- 
rea de a sta în picioare. | 

Prinţul a încălicat, sperând că va putea înainta 
mai repede, precum şi pentru a scăpa de priveliş- 
tea nesuportabilă a chinurilor lor, pe care nu le a 
putut alina. Dar fie care pas înainte arăta alți morţi 
si muribunzi. — Turci. precum şi Români, cari es- 
cortau pe prisonieri, amic şi inamic, uniţi la moarte! 
Acest drum a, fost mal îngrozitor de cât un câmp 
de bătălie! Calul sei se ridica în două picere, ne.. 
voind să treacă peste toate acele cadavre....... A 
tunci Prinţul descălică mergând o bucată pe jos, 
spre a se încălzi. —-La apusul soarelui a ajuns 

“pe platoul de la Nicopoli acoperit cu desăvârsire 
de cadavrele luptătorilor. 

O privelişte îngrozitoare! 
Si cea dintâii primire în țara lui fu împiedicată 

atât prin ghiaţa ce curgea pe Dunăre, cât şi prin 
marea masă de zăpadă. 

Trecerea marelui riă de la Nicopoli la 'Turnu 
Măgurele a durat ma! mult de cât o oră. Salupa 
rusească cu abur oferită Prințului în acest scop de 
către Marele Duce Alexi a fost în mai multe rîn- 
duri in pericol de a fi sfărâmată de ghiaţă. Prinţul 
a stat necontenit gata de a sări peste bord, în 
caz dacă s'ar fi intâmplat una ca aceasta: De “pe 
țermul român, 0 mare mulţime de oameni ai ur- 
mărit înspăimântați și nerăbdători întoarcerea peri- 
culoasă a gloriosului viteaz. i 

Inainte de a ajunge Prinţul în Bucuresti, începuse 
topirea zăpezei, şi intrarea lul triumfală s'a termi- 
nat ca şi la 1866, la Mitropolie, unde Biruitorul
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încoronat cu gloriă, fu salutat cu mare entusiasm 
de către clerul şi representanţii poporului. Princi- 
“pesa i-a eşit înainte la o diştanță de câte va ore. 
Ea s'a sacrificat în cele patru luni de despărţenie 
îngrijirei răniților, împărțind fericit laurele cu ca- 
valeriscul soţ. 

, Cu căderea Plevnei nu s'a terminat „campania ; 
Ruşi), cu tot timpul nefavorabil, au realisat trece» 
rea grandioasă a Balcanului, ajungând după nişte 
lupte uriase pe neaşteptate înaintea Adrianopolului 
şi a portilor vechiului Byzanz. 

Dar şi Românii ai continuat cu asediul fortăreţe- 
lor dunărene, forțând importanta predare a Vidinu. 
lui şi Belgradjicului. ” 

Deja în primele zile ale -lunet Ianuarie, Poarta a început a face propuneri de pace, trimițând mij- locitorii ei la Marele Duce Nicolae si la Cazanlâc, 
în scop de a dobândi un armistițiu. Prinţul Carol a găsit de cuviinţă, ca îndată ce se va ivi cestiu- nea armistiţiului, să stăruiască, ca şi delegaţii ro- mâni să ia parte la negocieri. 

Dar toată precauţiunea a remas . zadarnică. Ru- “sia ma recunoscut pe România de putere beligrantă, de cât numai trecători Si numai în timpul propriei ei strâmptorări. 
Deja pe la Sfârşitul lui Ianuarie 1878, sosise în Bucureşti generalul Jenatief, spre a comunica Prin- tului, că Rusia cere înapoierea celor trej districte anexate României prin tractatul din Paris. Prințul Carol a considerat aceasta pretenție ca imposibilă, de .oare-ce Imp&ratul Rusiei, la cea dintâi intrare pe teritoriul tomân, s'a obligat so- lemn printr”'o convenţiune de a respecta integrita 

micului stat a adus trupelor ruse nişte servicii a. tât de mari in momentul pericolului. Dar -diploma- tia rusă a avut un respuns la toate: „Teritoriul
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respectiv din Basarabia, şi pe care îl cerea a 
fost cedat o-dată Moldovei iar nu României, 
fiind smuls Rusiei printr'un tractat (cel din Paris), 
din care pa mai r&mas în vigoare de cât da- 
bia o singură disposițiune“. = 

In alte discuţiuni diplomaţia rusă nici n'a mat 
voit să intre, susținend>: că hotăririle 'Tarulut 
sunt irevocabile». — In: cele din urmă România a: 
fost chiar amenințată. 

Prinţul a sperat totuşi în simţimentul de dreptate 
al arului, scriindu i în acest sens. 

Contele Ignatief pe l&ngă propunerea, ca Româ- 
nia, să cedeze Basarabia, în schimb cu o bucată a 
Dobrogei a atins şi o altă cestiune a viitorului. 

Ca fără intenţie a menţionat posibilitatea alege- 
rei Prințului Carol pentru tronul Bulgariei, între- 
bând chiar, cum ar sta Prinţul faţă cu această 
eventualitate. Prinţul Carol a r&spuns evasiv, tra- 
tând această afacere dilatoric, totusi însă sa sfă. 
tuit cu sine însuşi, examinând ceea-ce ar putea fi: 
atât pentru cât şi contra unei uniunei personale. 
Adesea ori s'a impus competentelor sale. priviri geo: 
grafice, aparițiunea naturala a ambelor ţermuri dună- 
vene, reflectând în cele din urmă însă, că un asemenea 
mare plan politic nu s'ar putea realisa,, de cât prin: 
tr'o rezămare profunda pe Rusia. pe când ea căuta 
în acel moment de a'i răpi o bucată din ţară. 

La 19 Ianuarie 1878 s'a încheiat armistițiul, care - 
a precedat pacea del San Stefano. Imputernicită ro- 
mâni! nai fost admisi la nici una din negocieri, 
si ast-fel atât Prinţul cât şi poporul ai declarat 
unanim că nu pot recunoaşte tractatul încheiat fără, 
dânşii Camera şi senatul au declarat asemenea în- 
imun singur glas că nici o-dată n'ar putea con- 
simţi la cedarea Basarabiei. 

Rusia însă n'a dat nici-o importanță protestului 
României, trecând fâră consideraţie peste dreptul 
fostului ei aliat. Prinţul s'a adresat atunci la Imp&-



7% 

  

ratul Rusiei, după aceasta la, Imp&ratul Wilhelm şi la Prinţul Moştenitor al Germaniei, dar toate stă- ruințele ai fost în zadar, de nicăeri nu i s'a, dat Yre un ajutor sati sprijin. Fără voie își amintea apelul zadarnice pe care Pa făcut deja de două ori în cursul domniei sale la puterile garante. E] a sim- țit foarte adânc amărăciunea posiţiei sale după cum o arâta Prințului Coroanei: al Germaniei prin rindu rile următoare: 

„Procedavrea Jhternuluti rusese na pus într'o posiție penibilă fații cu țara ea, şi se aude reproşarea : , De ce când ni sa cerut ajutor, nu au pus mai îctâă condițiile? Deja prin con- tenținhea asupra treceri ariatei ruse ni sa asturat întegritatea teritoriului nostru... Ă 
“ Arnistițiul a fost încheiat fără a ne lua în consideratie şi fără a ne întreba despre dorinţele noastre, “ 

Indată ce a, fost cunoscut în România textul trac= tatului de la San Stefano, indignarea contra mo- dului de procedare al Rusiei a luat nişte dimensiuni amenințătoare în toate cercurile populaţiunei. In ca- meră au urmat interpelări violente, iar presa ataca cu străjnicie pe puternicul stat vecin. Prinţul Carol s'a convins curând că nici un pro- test n'ar ajuta, gi că nici congresul pentru al că- Tuia întrunire au lucrat toate puterile nu mai putea “scăpa Basarabia. 
Ast-fel toată, tinta sa a fost de a sStăvila cres- cândul curent de dușmănie contra Rusiei, recunos- Când că aceasta este nefolositor şi vătămător ; fiind pătruns ca om politie de principiul : „de a se su- pune inevitabilului:, dar a pus tot în mişcare, pen- tru ca România cel putin să'şi poată representa ea însăşi interesele sale la acel congres. In acest scop Printul a trimes pe Brătianu cu scrisori la Viena şi Berlin. 

Atitudinea, României a indispus în acesţ timp
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> atât de mult pe cei dn Petersburg, în cât a sosit 
amenintarea : „Că dacă România va voi să protes. 
teze contra articolului VIII din tractatul de la San 
Stefano, privitoare la calea etapelor ale ruşilor prin 
România, Împăratul. va dispune desarmarea, armatei 
române. 

Această provocare a fost prea tare, şi unicul şi 

posibilul respuns, pe care Pa găsit imediat Prinţul, 
a fost: „Armata română care a luptat atât de 
glorios subt ochii Împăratului, poate fi nimicită, 
dar nici o-dată desarmată !“ 

Situaţia, Prințului a fost mal mult de cât serioasă 
de oure-ce 'armata rusă a ţinut ca şi ocupată, a- 
ceastă mică tară, aducând din ce în ce mai multe 
trupe sub diferite pretexte. | 

În întreaga Europă şi chiar în parlamentul en- 
glez s'au discutat amenințările Rusiei, Prinţul Carol 
insă stia, că numai sprijinul moral al puterilor nu 
i ar putea ajuta si prin urmare a dispus ca să se 
facă toate pregătirile militare, pentru ca în cazul 
unu! atac rusesc să poată retrage guvernul si tru: 
pele sale în Valachia mică. 

Printr'o întâmplare ciudată, încordarea ce domnea 
intre România şi Rusia s'a accentuat Si mai mult 
intre Impăratul si Prinţul, amândoL fiind de opo- 
trivă nevinovaţi. 

Prinţul Carol a felicitat printr'o scrisoare pe Im- 
păratul Rusie! pentru terminarea răsboiulu! s ngeros 
și pentru încheiărea de pace, predând această seri- 
soare consulatului general rusese din Bucuresti, 
spre a fi expediată la Petersburg După trecere de 
câte va săptămâni însă a aflat din întâmplare de 
la Prinţul de Battemberg, care trecea prin Bucu: 
reşti. că Impăratul Rusiei sa plâns, că Prinţul Ro- 
mâniei nu la felicitat nici măcar pentru încheierea 
păcei. Prinţul Carol cercetând imediat despre soarta 
scriscrei sale. a aflat, că ea a fost încredințată 
unui adiutant imperial, care s'a bolnăvit grav îa
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cursul călătoriei sale. rămâind în Viena. Ast fel a- 
ceastă scrisoare cu data de 9 Februarie a ajuns 
tocmai la 27 Martie în mânele Ţarului. Acesta a 
mulțumit imediat după primirea ei cu cea mai mare 
amabilitate, accentuind însă iarăşi. că cu toată a- 
fecţiunea sa pentru Prinţul şi Principesa, încorda- 
rea ce domneste între ambele guverne a devenit 
din vina României, şi este în contrazicere cu ade- 
văratele ei interese. - | 

A fost cu totul zadarnic ca România să spere la 
un sentiment de dreptate şi. echitate „desi Prinţul 
înti'o scrisoare adresată părintelelui -săi a scris 
între altele : 

„Orientul. se află în Jata unei. crise noită, în care tava mea, 
mulțainită atitudinei ei energică, nu ca fi păgubită. + 

Aceste însă ai fost speranţete optimuste. Brătianu sa întors 
desamigit din călătoria sa de la Berlin şi Viena. Printul Bis- 
nare: i-a 2i5 că Basarabia este pentru Rusia o condiție „sine 
qua non.“ În urma căreia marele bărbat de stat a “consiliat pe 
România de a se. înțelege cu Rusia înaintea îuceperei - congresului, 
Ascultând acest sfat şi cedând de bună voie cele trei districte bu 
sarabene, ca putea dobândi alte avantaje. 

Prinţul Carol a înțeles îndată, cât de practice ar fi de a asculta sfatul Prințului Bismarck renunțând 
la resistența, nefolositoare si fără rezultaţ față cu prea puternica Rusia. In politică este stabilit : „de a apuca, ocasiunea şi a nu persista, doctrinar asupra unui drept pierdut“. În acel moment, pentru o ce- dare repede a României, Rusia i-ar fi acordat mare avantaji. Dar Prinţul Carol a rămas Singur si ne- înțeles cu intenţia, sa. Brătianu se ferea de o în- torsătură îndrăzneață şi de o înțelegere nepopulară cu Rusia; El a voit să protesteze până în ultimul moment şi de a continua cu resistenţă, cu toată nefolosinţa ei. El a sperat la asigurările platonice ce veneati din Englitera şi la posibilitatea unui
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resboi anglo-rus. — Ast-fel Prinţul Carol a fost 
nevoit să lase neascultat sfatul lui Bismarck, măr- 
ginindu se de a preveni ingrijat ivirea vre-unui 
conflict între Români şi trupele. ruseşci, aflate în 
taberile din apropierea capitalei, ceea-ce ar fi pu- 
tut să provoace isbucnirea ostilităței. 

Când în fine a avut loe congresul din Berlin 
(1878), Prințul Carol a trimis si pe delegații lui. 
între eari unul era Brătianu. EX insă nu au fost. 
admişi la şedinţa, în care Europa a avut să decidă 
asupra celor trel districte ale României. 

Prinţul Carol a recomandat încă o dată cu căl- 
dură lui Brătianu, ca, să, se înțeleagă pe cât va fi 
cu putinţă, cirect cu Rusia. Brătianu însă spera 

„până la sfârşit, că Europa se va opune pretentiu- 
nilor rusesc]. Ă 

Marele puteri însă au consimţit fără scrupul la, 
cedarea Basarabiei, si după îndemnul Franciei atu 
mat pus României o altă condiţie grea, inainte de 
ai recunoaşte independenta. Ele ati pretins, că Ro- 
mânia se acorde drepturile cetăţenesci locuitorilor 
ei ovrei. _ 

Lordul Beaoconsfield a găsit respunsul cel mai 
just la întâmpinarea Românilor : | 

«In politica resplată pentru cele mai bune ser- 
vicii, este adesea ori ingratitudine». 

Situaţia creată României de către congresul din 
Berlin, a fost mai rea de cât cea din înaintea 
campaniei! Dacă bărbaţii de stat români ar fi as- 
cultat pe prevzttorul Prinţ, ar fi fost scutiţi de 
aceasta. Ă E 

Cea, mai mare mâhnire pentru" toți părea a fi. că 
o egalitate a israeliților, la care tindeaă deja băr- 
batii libera'i, să fie acum “impusă de către streină- 
tate, si încă ca condiţie pentru recunoasterea in- 
dependenţei, câştigate pe câmpul de bătae prin 
sânge şi fer! Despăgubirile acordate României de 
către congres: „Gurile Dunărel cu Insula Şerpilor:
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si Dobrogea până la, linia Silistra n'a fost nic! de 
cum prețtuite pe la început, ba încă si mai mult: 
In cercurile politice ale României a fost un curent 
puteruic, care a găsit un ecou energic în presa, 
contra acceptărei acestui dar nepoitit. Prinţul a 
descris părintelui lui situaţia ast-fel: 

„Luptele p= care le a susținut România în cele din urmă hui, 
şi pe care va mai avea de a le susține sunt incomparabil mai 
serioase de cât cele înaintea Plevnei şi Vidinului... Este trist, 
că Europa sileşte pe un fentr-şi aspirator. stat, care olinioară a 
dovedit vitalitatea sa întrun  vesboiăi sângeros, la cedaria muri 
provincii“ Multă răbdare şi moderațiune sunt necesare pentru a 
putea suporta o asemenea procedare. Când sai făenț cunoscut ar 
ticolele privitoare la bomâma, indignatia a fost aşa de mare, în cât oameni că mai linăştiți aă declarat că, de cât să dotân- dească independența eu acest pre, mai bine venmnță bucures la ea“. | 

După ce mi trecut primele momente de supărare, ei cui devenit mai raţionabili, înțelegând că nu _se pot reserăti conlra vointei EMropei. a. | 
„Teritoriile de peste Dunăre nu ne ati Jost date ea o co pen- sare pentru Basarabia, noi le aceeptăm ca o despăgubire de res- boii, şi find-că Furopa ui le oferă din propria ei initiativă, Constănţa este un port frumos şi populația de acolo se simte fe ricită de a fi unită cu Romănia“. 

Greutățile pe cari le făcea Europa înainte de a recunoaşte independenţa Românie', au devenit mai mare de cât le putea prevede Prințul Carol în anul 1878. Asemenea şi resistenta ce s'a ridicat în Ro- mânia contra, emancipărei ovreilor a fost mult mal tare de cât,o putea, presimţi cine-va. | După aniversarea zilei de la Griviţa, consiliul de ministrii a rugat pe Prinţul de a adopta titlul de: « Alteță Regală, care corespunde mai mult Dom: nitorului unei țeri a cărei întindere si populatiune întrece unele vegate europene. Puterile au recunos-
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cut îndată acest titlu. Prinţul Carol însă a scris.: 
că ar fi fost mai just, ca România, după cum a 
urmat altă dată Belgia, să se fi ridicat îndaţă la 
rangul de Regat; dar tocmai după trei ani în urmă 
a urmat proclamația de Rege. 

Cedarea Basarabiei s'a efectuat fără vorbă, a- 
decă : Toate autorităţile române s'a retras la 1 
Octombrie din cele trei districte perdute, şi câte va 
zile în urmă, în scop de a ocupa atenţiunea pub- 
lică într'o altă directie, s'a organisat o serbare de 
vietoriă cu o intrare triumfal a truvelor în Bucu- 
resci. o 

Era o adevărată mângâere pentru Prinţul că a- 
tât în ţara cât si în streinătate sa recunoscut dem- 
nitatea sa şi a poporului sei. păstrată în împreju- 
rările atât de grele. Mai ales o scrisoare a Prin 
tului Coroanei al Germaniei i-a procurat o mare 
bucurie, şi în care a zis între altele: 

„Puterea Rusiei, după ce aţi făcut colosului Îmtperiu serviciul 
de scăpare, este criticată în. general. Nu pot pricepe ce nare în- 
Zeves putea să aibă de acea bucată a țărei........ “ 

„Că mam gândit faarte mult la tine în timpul congresului 

şi apoi în timpul grei al desbaterilor asupra cedărei Basara- 
biei ; aceasta o sti tu. 

Întradins nu am scris, de oare ce uu ştiau, cum nași fi pu 
fut exprima faţă cu ast fel de procedări“. | | 
„Am fost convins d înainte că ai să şti să apuci. situația şi 

Isevurile după con trebuia. Indoit de tare însă te a lovit sehim- 
barea provinciilor de oare-ce prea mult ai căutat să te bănu- 
iască ca imigrant, de lipsa de sentimente patriotice. Mulţu- 
mit bă Dumnezeu, se pare că vepresentanții țerei sai supus cu 

resignațiune necesară, ast fel în cât ai scăpat de o. adevărată 

yrije. Bine ar fi, ca România să. se grăbească de a profita de 
toate foloasele, cari totuşi le va putea trage din săraca Dobro- 

ea, prin constructiună de poduri, canaluri. şi porturi, ceea cea 

constitui o nouă eră a guvernului tei“. - Dacă reuşesc asemenea, 

întreprinderi, atunci într'adevăr va fi creată o compensație pen-



80 

în cele părăsite, şi poate că avantajul” ca fi în pavtea voastră. 
Aceasta o dorese din toată inima“: 

Luarea în posesie a Dobrogei a avut loc pe la 
sferşitul lunet Noembrie, la care act solemn a asis- 
tat Prinţul. — După sfatul Austriei s'a trimis acolo 
un numer mai mare de trupe; -— această precau- 
tiune pe care a recomandat-o Irperatul Francise 
Iosif pe basa, experienţelor sale în Bosnia şi Erze- 
govina s'a dovedit ca, netrebuinciosă ; — populaţia, s'a bucurat de a deveni română. 

În cursul ernei, înaintea, alegerei Prințului de Battenberg ca Domnitor al Bulgariei, sa pus ia- 
răş in vederea Prințului Carol din diferite părți po- Sibilitatea propriei sale candidaturer. A. Sa însă a respins acum energic ori-ce propunere. — Posiţia lui faţă cu Rusia nu eră nici de cum .amicală, în România a dispărut orl-ce simpatiă pentru ia, şi fără sprijinul eficace al Rusiei nu se putea înte- meia nici-nu tron în Bulgaria. 

Mult timp a trecut, până când representanția po- porului a voit să se aproprie de îndatoriile impuse de către congresul din Berlin : „Resolvarea cesti- unei ovreilor“. — A sosit primăvara (Arilie 1879), şi Prinţul Bismarck întrebase deja cu un ton cam ameninţător, când are se fie resolvată această ces- tiune ?—gi chiar înainte de a disolva camerile, spre a face loc constituantei, singură în drept de a pro- ceda la o modificare a constituţiei. Dar încă înain- tea de a realisa aceasta din urma cestiune în fa- voarea necreştinolor, temutul cancelar al Germa- niei a declarat, că buna voința sa, pentru România depinde de rescumperarea liniei ferate strousber- giane. : 
Prinţul Cărol a scris, părintelui lui în această, privință ast-fel: 

păci se doreşte de a Ajunge în posesiunea, liniei ferate, se site însă neplăcut atins de aceia presiune. —- Cestiunea ovreilor si
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reenmperatea. cciilor ferate sunt. donă probleme ătât de mari, în 

cât nu pot Ji birnite în acelaş binipuoaee.  Relațiunile noastre cu 

Rusia na Sai îmbunătățit, cu toate că Şuralaf a marturisit tri- 

misului meu, că din partea Rusiei sai comis inele stângaci 

fată cu noi“, 

„lceur pirtinră speranță că cestiunea hotarului Debrogei ca fi 

resoleată în arantajul nostru, de oave-ce (Germania este cu 7otul 

în paitea Rusiei. — Bismarck este acel, care reține pe anele din 

marele puteri de a întra cu noi în relațiile diplomatice. — 

Pentru vecunoaştevea Serbiei, încituția către cele alte puteri d „fost 

emtnatu «din Berlin, eu obsercație că trebue se ie marcată  deo- 

sebirea între o tară cave îşi îndeplineşte îndatoriile și îutr acea 

cure cântă de ale ocol“. 

Prinţul Carol Anton, după ce a dobândit o atin- 
gere cu cercurile «“ompetinte din Germania, a. zis: 

„Nu remâne alt-ceva de făcut, de cât de a re- 
solva cu ori-ce preţ cestiunea ovreilor, cu toate an- 
tipatiile populaţiei. si cu toate marele prejudicii ale 
întregei măsuri“. 

Camerile de revisiuire, convocate în vara anului 
1879 s'ai opus de a acorda ovreilor drepturile ce- 
rute; — întreaga ţară a ajuns într'o mare iritație 
si ferberea, - ast-fel în cât numai cu multă oste- 
neală s'au putut împiedica escesele. — In publicul 
nerespunzător domnea un curent tare, care a fost 
în zadar combătut de catre minister, şi care tindea 

de a se pune în contrazicere cu întreaga Europa 
şi a refuza pur şi simplu indeplinirea cerințelor 
tractatului din Berlin. 

A fost întradevăr timpul: cel mai îngrijitor, prin 
care a trecut Prinţul Carol, agravat si mal mult 
prin atitudinea Germaniel. — El a scris: 

» Ii cazul miei vesoleări nesatisfăcritoare, cei din Berlin sint 

hofăviţi de a recurge la n înfercențiune, şi aceasta printr'o notă 

colerhiră. care ue ra preserie,. ce anume «drepturi rom ana să 

le acordăm ocreilov. — Natural eră ut asemenea pris de ridica 

| 6
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până la exterm iritaținnea în țarii, spurinil Şi Hi mult vesta 
fența, cea-ce ar putea deveni un piricol pentru îa, făcând abs 
'racție de umilirea ce ar decurge din această procedare. — A 
„poi se înpune întrebarea, dacă intervenția ar fi urmata de ese- 
enție şi În ce mol? alia se moțiimeşte cu stergerea  artico- 
'ulni 7 al eouştibiției, şi asemenea Pnglitera eu natuvraliscvea 
citor-ca. oevei. Wadlington (Francia) însă cere n resoleare vasdi- 
cală, — îar în Berlin se persistă  asupia Tescumperărei cil ferate, supt condițiuuile bancherilor de- acolo“. . 

„Cancelarul german este contra HOASTră, şi foată haina voință 
d Împăratului nu o poate schimba. 

* a făcut cunoscut guvernului român că n'are încre- dere in buna voinţa lui, şi că după părerea sa, România este încă un stat. dependent, asupra că- ruia ar trata cu puterea suzerană din Constanti- nOpol, în caz când nu sar îndeplini îndată condi- tiunile tractatului din Berlin. 
Contele Andrasy îi a accentual situația anevoioasă în care se afla România, Prinţul Bismarck însă a replicat, că în această cestiune consideră angajată, demnitatea G;rmaniei. | 
Guvernul englez cu care Bismarck s'a pus în re- laţiune în această, privinţă ca şi cu cel francez, a propus o notă colectivă, esecutabilă de către cabi- netul vienez. Cu cât însă presiunea de afară a fost mai amenințătoare, cu atăt mai mlădioase ai de- venit camerile. Prinţul Carol a seris atunai : 

Prințul Bismarck, prin mijlocirea contelui Andraşy, 

„Ci eeu-ce îngrijește pe oamenii sinceri. și fără prejulitii în pri- cința cestiunei oereâlor, este înctirearea prea mare en datorii “ proprietăților rurale. In România sut există majoratul, inoşiile Free din mână în mână, şi astfel din Zina în care opveii le von putea pâsera, cor întra da dreptul, în sfăpânirea lov, de ceea fodtte dporecile sunt în mâinele acestora. . 

Nenorocita, cestiune a ovreilor a devenit în cursul 
+
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verei o adevărată luptă uriasă, după cum s'a ex- 
primat Prinţul Carol fată cu părintele lui: 

„Pe când în interiorul țării mi se impută că aş fi apărătorul 

drepturilor ovreilor, cei din străinătate se plâng, că uu îi apăr eu 

destulă energie. Acest reproş însă mă 'atinge foarte puțin. Ei 

nu am de câf o singură cale care mă poate: conduce la țintă, și 

deasta este cea preserisi de Constituţie.“ 

Pe la sfârşitul lunei Iulie a devenit necesară o 
modificare a ministerului. Ministrul Sturdza a fost 
trimis la Berlin şi primit de către Prinţul Bismarck, 
pentru a'i supune dificultățile situaţiei. Camerile at 

fost prorogate, si prinţul Carol Anton a intervenit 
direct pe lângă Impăratul Wilhelm, scriind fiului lui 
despre aceasta la 17 lulie ast-fel: 

„Astizi numai căte-ta emvinte pentru a-ți comunică că alaltă-eri 

dn căzut pe Îupăratul la Mainau, după dineul na poftit în 

căimera sa, unde în sfârşit aim găsit ocasia le wi vorbi despre a- 

Tacerile române şi. de a recomanda înimei sale persoană ta. Îți pol 

con, fia numai, că modul de vedeve al Înpăratilui na surprins. 
şi wta bucurat înh”un grad înalt, cu toate că, spre părerea meu 
de văă, trebme să nirginese. vave-enin această impresie farorabilă, 

de oare ce este învederat, că Iupăratul ia fost ținut în curentul 

situației. Ela aruncat toată riia asupra [rugliterei, care z20- 

„teste. cestivnea otreilor fără nici u considerație, şi de la a căreia 

politică nu se poate" despărți” cec germană.“ “ 

„Când însă îl an dovedit tocmai contrariul, şi am comparat 

atitudinea aspră a Giermâniei, căre nu ține cont de „nici v îm- 

prejurare, cu inoderafiunea din ce în ce mai mare a Eugliterei, 

Imperahil sa mirat în cel mai mare grad; el nici wa voit să 
o crează şi a dis, că cestiunea. ocreilur îi este în genere antipa- 

Fică, le oare-ce cunoaşte asemenea împrejurări din. Polonia şi 

Rusia ; dacă în Timpul cunresului mar fi zăcut de rănile sale, 

Par Ţi îngăduit, ca această cestiune să fie desfăşurată la întin- 

derea de astăzi. Seuyt şi cugirinatitor : ei sit contins că cance- 

farul Imperială Pa constat pe După altul îj cerastă afacere, saă 

nu i-a expus în destul“
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„ Vigoarea. spirituală şi corporală a Împăratului. este ue udmi- 
rai. Jena momentană în uubletul luă este cu totul neâusemnatii, 

Ă Şi 7 usa: 
jur Îutrebuințarea suni baston pentru un om de 82 ani nu este 
ceva îsbitort, 

Câte-va zile în urmă serie Prinţul Carol Anton 
fiului lui următoarea : 

„În compleetarea. serisoarei ele asupra coneorbirei cu Impă- 
ratul la Mainan, îti trimet o copie a unei scrisori. către Împă FTeasa“ ses Da 

„Împărăteasa se află aci de câte-va zile, Inând parte călduros le grijile tale, 

Asupra afacerilor române a scris Imp&ratul la 13 lulie din Gastein următoarele : 

„În ceeace priveşte. pe România, ştii că, încă din capul locului fit desaprobat cu desăvârşire hotărârea cougresuluă - în cestinea oereilor, bine-înţeles numai apres conp (după aptă înnpliuită), de oare-ce un condiceam a acerile“. 
„Xabrral, că Patuuci nu piteam să mă pronunt de cât pentru esecufarea strictă a hofărârei congresul, în ori-ce ocasie însă aut cerut, ca în cestiunea oereilor să Ji se zoreasca... Întreaga această cestiuue a Fost sutstiuntă atât de violeut de căte Englitera. Lordul "Odo Rutssel în "iu obiccțiuuilor mele, mi-a idrherisăt aceasta, Şi cu i gest care înseniua neconsiuețe mentul săi. Posiția mea Jață cu cestiunea vereilor, şi de la care depinde Tecitnoaşterea vă- rul nostru de siterau de sine stătător, am eapits-o_ lăniurit Prințului” de Hohenzollern, când mi să plâns Joarte iritat contra asprimeă notei noastre, ex însă i-am spus că nota în cestiuie âută este necunoscutii. Iu urma întrebărei. mele în Ya supus Tocmai eri o nouă culresci pentu Burureşti, - prin ecdre se rată, că puterile conferinței. ay multi, daci Sar recu- voaşte numai în prisei pini desfiiuțarea articolului. restrictie, iar modul esecutăvei. ap rămâne resercat pentru mai terziit, — ast-fel ar mai împiedica Hinrie. recunoaşterea Prințului“, ! » le îusăveinez de u comunica aceasta exact în | A auchenuries, 

sd «despre aceasta mi 
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şi de a arta părerea mea : e Carol al României cu ministerul 
fi, care deşi Sa schimbat aeunt, să accepte acest morl, consimținrl 

şi ccmerile”. 

Pe când Imp&ratul german documenta atât de 
energic interesul lui pentru Prinţul României, nică 

Prinţul Bismarck nu sa exprimat mai putin favo- 

rabil în Kissingen asupra viitorului ț&rei. El a admis. 

ministrului Sturdza, că congresul din Berlin a dat 
o grea îndatorire României, dar ea trebue îndepli- 

“nită. Art. 44 constitue o parte integrantă a unui 

mate act internăâţional, si pentru un stat mic nu 

este bine de a rămâne afară din dreptul interna- 

tional ; în acest caz ia ar atârna ca de o sfoară, 

de care ori-cine ar putea trage după placul lui. 

România este înghesuită între doui vecini puternici 

si de o potrivă de periculoși, şi prin urmare trebue 

să-si procure amici - Germania si Francia, 

„Crermania nu pure pretențiună mari în cestiunea vereilo, ci 

ceve numai cea-ce roeşte Francia şi Italia. In România sunt mulți 

orci îngrămrtliţi în senele părți ale țărei. Românii ar -trebmi să 

deschiză lupta pe tărâmul economic ; se lucrează, să facă contine 

sri fondeze bănci de credit pe baza recipr ocităţei, ete.  dst-fel de 

lăuci aă contribuit muult la întărirea praprietăţei teritoriale ,pru- 

siane“ 
îi 

„Germania doreşte săi întreție velaţiuunile auiecle « en Domăânăa. 

Pe ină la un timp oare-care România a tratat pe Germania cam 

cavalierement: Prinţul Bismarel. înțelege simțimântele Românilor 

pentru Francia, ele însă ai indispus pe cei din Germania, şi un 

esfe prudent le a înulispnunte pe cine-ea, mai cu seamă când acesta este 

puternic. Spre a îmbunătăți relațiunile între Germania şi Româ- 

pia, trebue scos “din lumea cestiuuea căilor ferate. 

El sa exprimat în privinta ei ast-fel : 

„Trebue să cunuaseă cine-ca începutul acestei. afaceri, spre a fi 

pătruns de importanța ei. Nici noi şi nică Joia at este vi-
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novafă de actuala situaţie, dar odată ce există, trebue să eşim din ea în folosul ambelor părți. Interesul nostru. e Foarte însemnat, dle oare-ce este acolo angajata sumă rotundă de una sută milioane mărci. Aceste capitaluvi trebue smulse dintro sibraţie preară, în care a fost guvernul adesea ori obligat de a le apăra, ceace în fot-V'a-una a provocat o încordare între ambele state“. „Aceste afaceri ale căilor ferate aii. început eu doctorul SFrous- berg, care a atras în această daravere pe marii magnați din Silesia. Aceştia la rândul lor aă atras pe toți cunoscuți și sibal- fernii lor, Astăzi găsim între acționarii societeiței. căilor ferate ro- mâne, domnii mari şi damele curței, lachei ai acestor case mari şi chiar birjarii, cu un curent aproape întregul  Berliu ; şi mai mult de cât aceasta : însuş. Regele când a văzut că lucrurile mu mai pot merge înainte cu Strousberg, a trebuit să întervie pentru a salva pe unii din marpaţii silesiani. Aruncă sa adresat dară Bleichrăder. Acesta a fost destul de bogat, neacând trebitințe de a se amesteca  întyo stfuație îuciwcată, el însă a făcut-o totuşi, Jiind-că a fost PUgat,. precum şi pentru onoarea dobândită priu aceasta. EI a luat afacerea în mână si acu suntenui datori de a îi ajuta. Regele însă a Jăent şi mai mult, Îl a fost silit de a veni în ajutor domnilor din Silesia prin caseta sa particulară. Prin urmare este tşor de înțeles, pentru ce ork-cine voeşte de a eşi din această penibili afacere, Rezoleaţi dar acele două cestiuni, spre a ajunge printre statele i nclependente. Q România independentă ca rea. 0 mare Vrettate în cestiunile orientale, 

" „România are 2500 uuiliy [LL] ermane şi 5 nilioane de lo- enitori şi ar piitea avea 10 milioane. Ce putere ar deveni atunci! 

La începutul lunej August armata a evacuat cu desăvârşire peninsula, balcanică; cel din urmă. re- giment s'a îmbarcat în Rusciuc: De mare importanță 

făcută Imp&ratuluj la Viena. 
In fine la 48 Octombrie, guvernul din Bucureşti,
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s'a înțeles cu representanţii naţiunei, asupra tex- 
tului pe care a trebuit să'l aibă art. 7 al Consti- 
tuţiei, spre a corespunde cu cerințele congresului 
din Berlin, si care suna ast-fel: 

„Diterinţa de - credințe religioase și confesiuni. nu 
constitue în România o piedică spre a dobândi, 
drepturile civile şi politice şi a le exercita“. 

Negreşit însă urma această restricţiune : 
„»Naturalisarea nu se poate acorda de cât prin 

lege şi în mod individual“. 
Indată, după votarea acestei modificări s'a acordat 

indigenatul în bloc peste 800 de ovrei, cari ai luat 
parte la răsboiul din 1877 - 78. 

Prinţul Carol asteptase, că puterile imediat după 

înlăturarea cestiunei ovreilor vor pronunţa inde- 
pendenţa României, dar iată că a esit pe întâiul plan 
0 nouă cerere, acea a rescumpărărei căilor ferate. 
După lungele si penibile străgăniri at consimiit 
camerile (lanuvrie 1880) şi la pretenţiunile germane. 
Intr'un moment însă, situaţia a fost atât de critică, 
in cât Impărăteasa Augusta a făcut cunoscut Prin- 
tului Carol, prin Prinţul Carol Anton, întrun mod 
«foarte confidenţial» că pericolul este iminent, şi 
că convenţiunea privitoare la căile ferate trebue 
executată. 

O mare bucurie a oferit Prințului Carol cea din- 
tâia, călătorie prin noua sa provincie de peste Du- 
năre, unde a tost primit cu ur mare entuziasm. 

Indată, după întoarcerea sa la Bucuresti, a sosit 

şi Principesa pe deplin restabilită din străinătate, 
unde a stat mai multe luni pentru a-si căuta să- 
nătatea. Şederea în patria i-a făcut mult bine. 
Prinţul însă a trebuit să stăpânească încă dorul 
care îl trăgea la părinţii lui, de oare'ce, până când 

-nu se va pronunța oficial recunoasterea şi până 
când nu se va regula cestiunea hotarului de la 
Arab-Tabia, nu putea părăsi ţara. o 

Italia a recunoscut deja independen'a României
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în luna lui Decembrie 1879, dar inglitera, Francia 
şi Imperiul German. tocmai la S Februarie 1880 

„prin note identice. 
La 30 Ianuarie a scris Prinţul Carol părintelui 

lui privitor la starea din Bulgaria. urmăroarele : 

„Sandro (Alexandru de Baftenberip) e desperat din ecausa u- 
neltirei. panslaviştilor, cară îi îngreunează foarte mult domnia ; 
—— ummai eu Bulgarii singuri Sar împriea bine. EI mi-a deschis 
inima sa și mi-a jăluit suferinţele pe „cari Te înduvă. Ră Pam 
îndemnat să aibă citraj şi răbrave, tiebue îns x mii rfurisese, că. 
sihiația Di nu e uşoară. Il este hotărit de a rovli deschis «le- 
spre acele uneltiri” en Împăratul Alexandru, care îl inbeşte,. La 
sfârşitul. hei hr Martie se întoaree în capitala sa, une za fi 
“deschis. Arhinarea Naţională aleasă din noă, eave mr e mult mai 
mă de cât cea precedenti“. 

„Câf timp va iri: Împăratul Alerendru, el ra esereita o în-' 
Jhuenţă favorabilă în Bulgaria, după moartea sa însă, fatul se 
pa schimba“ a 

  

„A spus ni Sandro, care ave o mare încredere în mine, ră 

  

dacă ca avea puterea de a trece peste acest. Pimp de sujerințe, ribdarea: şi perseverență sa vor fi bine răsplătite. Poate însă că ut rlți „ai văbilarea pe câre am aruPo că şi pe cure o ame, _ „Cavalerescul Prinţ Alexandru, dupe cun este cunoscut wa dsuf'o, dar “i-a maă lipsit şi »precduţirnea“, fără cure, răbdarea — adică inhilgența — unt. ape dre-un resultar. | 
N 

După ce în sfârşit a recunoscut şi Germania in- dependenta Românier, Prinţul mostenitor german a scris Prințului Carol: 

„ Positia voastră. Jaţiă cu Rusia 2a fi Joarte rea, cică cu. cât cinta se poate încrede în simți mintele mdrinimoa cu atât mai puțin e cu putință aceasta față cuc cihe-oa: ohsecură 
4 

se ale Tapului . 
mpi ct gpureeruul lui, 
cu o Drivire nejrirtinitoare apicăturile a- | „entilor, cari sunt uctiri îș foate direcțiile în sensirl. pansla- viştilor, şi arată în cele di uri Pivernului, că: este rm posibil de a desaproba si voma SIDE lesaprobu ŞI părăsi pe compatrioții lor, atât de mul înain-
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taţi. Trebue să creadă cine-va, că Rusia este deja destul de mare 
spre a avea destul de lucrat în interiorul ei! Bulgaria ni se a- 
rată ca o provincie rusească, care aşteaptă numai un semn, spre 
a se lăsa a fi încorporată, şi cu anevoie va fi în stare Batten- 
berg — ori-cât de multă pricepere şi resoluțiune ar poseda, — de 
& porni contra apei ruseşti“. 

„Apropierea noastră de Austro-Ungaria, urmată în toamna 
trecută, a fost sub ast-fel de împrejurări de sigur un pas nemerit, . 
care dă de gândit imperiului Țarului. Numai dacă am isbuti ca 
să reținem pe Francia de la alianța cu Rusia, de atât de mulț 
dorită —am putea zări pretutindeni garanţiile de pace. 

Nimenea nu doreşte răsboiul, pentru că fie-care are încă mult 
„de lucru la sine şi destul de mistuit din consecințele ultimelor 

lupte sângeroase. Mai înainte de toate noi Germanii nu voim nică 

un răsboiti, de oare-ce prin cel “din urmă răsboiiă am obținut maă 

mult de cât am cutezat de a o spera tre-o-dală, şi nu avem: tve- 
buinţă de măririle ; cea-ce voim şi ne trebue, este pacea, şi numai 
„când vom fi atacați, ne vom apăra, — ceca-ce ar - plăti foarte 

scump turburatorul de linişte“. 

Imp&ratul Germaniei, încă la 5 Martie st. n. după 
ce imediat în urmă a trimis Prințului ordinul Vul- 

turului Negru, exprimase vechia sa amiciţie, prin 
următoărele cuvinte: 

Berlin, 5 Martie 1880 

Bunul meu văr, 

„In sfârşit am ajuns la ţinta dorințelor noastre de mult sim- 

zile. Lupte grele şi neâmbuturătoare a costat, ca să ajungimi di a 

fe vedea de sine stătător îm bine. Dortse ca să se îndeplinească 
proierbul : „Ce durează xiult, devină bun! | 

„Simpătiile pe care le-ai siințit tot:d'auna pentru tine ca Io- 
henzollern şi pentru persoana ta, nu le-ai tăgăduit nici odată, 

dăr ude mulți voesce să ajungă la âceaş ţintă, şi fie-care urmează 

drumul bă, trebue mult tip şi ore-căre sacrificii, până când în 

sfârşit pot fi strânşi toşi întrun loc. Pentru aceasta trebuia să 

zdibovese şi ei spre a putea, să te vicunose în fața lumei !“
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pDumnezeă să rea binecuvântarea sa gnvernului tei, acum. de . PP „1. , , Se , sine stătător, să binecuvinteze pe tine, pe sotia și tara ta“. 
"Oredinciosul tăi văr şi amic, a 

: ” Wilhelm. 

Prinţul Bismarck s'a exprimat privitor la dobân- 
direa independentri ast-fel . 

„Ultimul răsboiă, fără îndoială, va fi causat țărei Alteţei V'oa- 
stre multe răni, dar va fi avut şi o consecință foarte precioasă 
pentru încercarea simțimântului de demnitate şi eoinicie armatei“, 

„Că achisițiunea adusă de pace, făcând abstracție de regularea 
relațiunilor cu Poarta, mai fost echivalent cu Yaptele şi cu vitejia 
armatei Alteţei Voastre. regale, o regret împreună cu A. Voastră, 
dar față cu imensitatea şi împortanța puterilor de care este în: 
conjurată România, şi cu dificultăţile de a asigura între ele un 
modus vivendi, care ar. putea asigura o pace momentană, nici 
ei mam ştiut vre-o altă cale practică -pe- care S'ar fi putut ajunge 
de a dobândi pentru România atantagiile mai marit, 

„Dificultatea. situaţiei istorice este acea, că dincolo de Dunăre 
fipsese “punctele naţionale de legătură, iar dincoace populatia cona- 
-tională aparține. ainbelor mari “vecini, cu cari de a trăi în pace, 
este o necesitate pentru consolidarea stărei de Ineruri, remâind tof- 
Vauna ținta politicei României, de a avea pe unul din ei de a- 
liat. In această situaţiune istorica dobândirea Dobrogei a fost 
nu pisaller (lucrul del: mai ră cel mai extrem), a cărei parte 
favorabilă — posesiunea. coastei de mare, — va deveni mai valoros 
prin desoltarea stărei actuale de Lucruri, . 

Ca domn independenț, şi general glorios, Prinţul Carol, după o, absenţă de peste 14 ani, (în toamna 
anului: 1880), a sosit pentru întâiaşi dată iarăși în Berlin, eare îi a servit mulţ timp de locuință, desi nu de, patrie. Sederea sa acolo era hotărâtă numai pentru un timp scurt, de oare cea fost împreună, 
cu Principesa oaspeţi ai Perechei Imperiale la Pots- dam, unde au fost primiţi cu vechea lor dragoste de rudenie. El însă a venit să vază noua capitală, 
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a Germaniei, si dacă regimentul care i-a fost oferit 
se aflase la Metz, fratele săi însă era în garda din 
Berlin. Asemenea a visitat şi pe Printul Bismarck. 
Acesta Va sfătuit, că faţă cu pericolul situaţiei sale 
să nu se arate Rusiei prea aspru; cuvinte pe de- 
plin corespunzăteare cu propriile simțimânte ale 
Prințului Carol. | 

Această, călătorie, ce conducea pe Prințul Carol 
la Berlin a început cu o visită făcută Impăratului 
Francisc Iosif la Ischel, care asemenea îi a oferit 
un regiment austriac, şi s'a terminat cu o petrecere 
strălucită în Elveţia în cercul cel mai restrâns al 
familiei. Aci s'a regulat succesiunea, tronului român. 
EI a convenit cu părintele lui, ca dreptul succesiu- 
nei al fraţilor lui si urmasilor acestora să fie acum 
recunoscut oficial din partea casei princiare Holien- 
zollern. 

Aceasta s'a făcut mai târzii printr'un schimb de 
scrisori, cari ati fost presentate camerei române. 
Membrii casei princiare vizate de constituţie s'a 
declarat gata de a lua succesiune în caz eventual. 
Camera si Senatul ai mulţumit Prințului pentru 

această nouă dovadă a griji sale spre binele Ro- 
mâniei. Preşedintele consiliului de ministri, expri- 
mând sinţimântele trei, a zis într'o cuvântare: 
„Perechia princiară deşi încă în floarea vieţei şi cu 
speranta împărtăşită în întreaga fară de a dob indi 
urmaşii, —resolvând totuş succesiunea Tronului. —a, 
ajuns la apogeul eroismului şi al abnegaţiunei“. 
„Deja pe la începutul anului 1881, ministrul ple- 

nipotenciar român din Berlin a anuaţat, că repre- 
sentanţil marelor puteri ai exprimat părerea, că 
România se poate ridica acum la rangul de Regat. 
Piinţul însă dorea de a amâna acest act solemn 
pentru ziua de 10 Mai, la care a consimţit si mi- 

misterul. Evenimentele neasteptate însă au scurtat 
" acest termen. | 

La 1 Martie Împăratul Alexandru al Rusiei a că- 

4
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zut. victima unui atentat nihilist. Sguduitura asupra, 
acestei crime, se simţea în toată lumea cultă. Par- 
tidul oposiţiei din România a atacat cu această o- 
casiune pe cel liberal, fost altă-dată revoluţionar şi 
în special pe ministrul preşedinte, reprosindu-i că, 
în inima lui adorează încă ideile republicane si anti- 
dinastice. Ca respuns la aceste atacuri a apărut 
îndață declaraţie Regatului ca, singurul mijloc eficace de apărare. Prinţul a cedat atunci dorinţei miniştri- lor săi şi la 14 Martie România, însăş s'a ridicat la, rangul de Regat. Parlamentul luase iniţiativa şi 
propunerea a fost îndată formulată într'un proiect de lege subt un entusiasm nesăvârşit. Ea suna ast-fel : | | 

Art. 1. România ia tiţlul de Regat. Domnul ei Carol I ia pentru sine si moştenitorii săi titlul de Rege al României. 
Art. II. Mostenitorul Tronului va, purta titlul de Principe Regal. | _ După ce a fost votat în unanimitate acest proiect, ambele. Camere, cu înaltul cler în cap Sati dus în corpore la palat, unde Prinţul, în vederea tutulor a sanctionat prin semnătura, sa această lege, pu- nând ast-fel Coroana, pe „operile vieţei sale si ro- stind următoarele frumoase cuvinte: 

„Mare şi solemn este momentul, în care representanții națiunei ai venit în jurul Mea spre. a-Mi. supune hotărârea unanimă a Corpurilor legiuitoare. E] începe o foaie, nvuă în cartea în care „Stă scrisă viaţa Poporului român şi ncheie o perioadă plină de lupte şi de greutăţi, dar şi bogată în bărbătești silințe în eroice fapte. În, acest moment voii repeta ceea ce am voinţa naţiune a fost „pururea călăuza Dommiei- Mele. De 15 ani sunt Domnul încunjurat cu dragoste cre | aceste sentimente, ailele bune le-ai învesplit, așlele negre le-ati în- Zărit între noi. Mândru . m fost ca Domn. sai Ap. acest 

i Mândru dar ani fost ca Domn, scump Mi-e aces Ie, pe care ş au, revărsat în /7ecul raze de glorie şi de mărire, pentru viilor însă,  Iomâns . y ȘI . 
7 să, România a, e ezut că este necesar Şi conform 

„ SPus tot-d'auna, căi 

A și. cu, încrederea națiunei ;*
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cu întindeiea, cu însemnditatea şi cu puferea dobândită şi mami 
festată prin acte neîndoelnice, şi cari ai înălțat numele ei, de a 
se proclama în Regat. Nu dar pentru Mine personal, ci pentu mărirea ţărei ele primesc titlul, care exprimă dorința ced moi 
vie care arde de atâta finp în peptul fie-cărui Român, dar care 
nu schimbă întru nămse legăturile strânse stabilite între . națiusie 
şi Mine şi cari ai dovedit cât suni de mari evenimentele ce le-am 
petrecut împreună. 

o 
Fie ca primul Rege al României să se bucure de aceaşi iubire 

ca acel care până astădi a fost si rămâne Domnul ei; căci pen- 
fru Aline dragostea acestni nobil și viteaz popor, cărui am dat 
inima şi sufletul Mei, este mai scumpă şi mai prețioasă de cât toate miivirile cari încongiură Coroana“. 

Cu cât de neaşteptat a fost împlinirea acestui act 
de mult dorit, cu atât mai mare si mai spontane a fost isbucnirea entusiasmului în sânul întregei populații. Marile puteri n'a întârziat cu recunoa- 
Sterea. lui. 

Prinţul Carol Anton a scris: 

„Unanimitatea cu care ţi-a Jost oferită Coroana Regală, este 
Fundamentul cel nai sigur al novel stabilități, atât de aneroios 
câștigate“, 

La 10 Mai 1881 a avut loe în Bucuresti serba- 
rea incorănărei Regelui. Contra propunerilor mini- 
strilor să, Prinţul a persistat, că Ciorna sa să fie 
făurită din oţel. adică în arsenal şi dintr'un tun 
cucerit la Plevna. El a voit să documenteze prin 
aceasta, că Coroana Regală română a fost câştigată, 
pe câmpul de bătălie, şi că noul Regat ar fi un stat 
“modern nelegat prin nici o. tradiţiune veche, dar 
întărit printr'o actualitate puternică pentru un mare 
viitor. _ 

Coroana Reginei a fost efectuată asemenea în 
tară. din aur pur, fără juvaeri şi neîmpodobită cu 
pietre.
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Aceste coroane ati fost sfințite la 10 Mai de câtre 
Mitropoliţii ţ&rei în presenţa Majestăţilor Lor, a 
Prințului mostenitor de Hohenzollern şi a fiilor lui 
Prinţul Ferdinand şi Prinţul Carol. La aceâstă ser- 
bare au luat parte atât toate corporaţiunile ţerei, 
cât și delegaţii tutulor districtelor, si în urma c0- 
roanele au fost duse de un imens cortegiu la Pa- 
latul Regal, unde consfinţirea a ajuns la apogeul 
ei prin cuvintele următoare, pe care le-a pronunţat 
Regele, luând în mână Coroana de otel: 

„Serbarea de astăzi consacră o operă de cinci-spre-zece ani 
plină de lupte grele, de fapte mari sub puternicul scut al consti- 
fuţiunei, homânia a crescut, sa desvoltat, sa mărit. Str uinţele 
națiunei, citejia armatei şi credința care am avut-o în bărbăţia 
poporului, ai împlinit dorințele Noastre cele mai ardiute, prin 
proclamarea Regatilui, care este garanția cea mai sigură pentru 
viitor“, | 

„Primesc dar cu mândrie ca simbol al independenţei şi tăviei 
homâniei această coroană, tiiată dintru tun stropit cu siugele 
vitejilor noştri, sfințită de biserică. Ea va fi păstrată ca o co- 
moară prețioasă, amintind momentele grele şi timpurile glorioase, 
ce am străbătut împrenmă; — Ea va ariita Jenerațiatiiilor viitoare 
voinicia Românilor din est-timp şi unirea care a domnit între 
țară şi Domn.—— Pentru Regina şi pentru Mine însă, coroana cea 
mai frumoasă este şi renâne dragostea şi încrederea poporulhiă, 
petru care nu avem de cât un gând : Mărirea şi fericirea lui.“ 

„Să ne unim dar în fața acestor steaguri, care aă strălucit pe câmpul de onoare, — în fața acestei coroane, emblemă a “Rega- gatului, împrejurul căreia națiunea stringă-se ca oștenii împrejurul 
drapelului ; — în faţa acestei mărețe manifestații, pentru care țara întreagă a alergat în capitală spre a fi martoră acestei zi feri- cită ; — să ne unii în strigarea scumpă inimelor noastre, şi care Ca isi un resunet Puternic în a 
celor mai însemnate acte : 
astăzi încoronată prin p 

cest loc sfânțit prin proclamarea 
Să Prăiască inbita noastră Românie, 

îriuţile sale civice şi militare 1“ 

După ce România sa, ridicat la rangul de regat,
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viaţa Suveranului ei a' urmat mai multi ani fără 
niscal evenimente din afară şi fără agitaţiun! in- 
terioare. 

Deja după terminarea resboiului viețuirea Regelui 
începuse printr'o luptă spre a învinge unele pre= 
tenţiuni exterioare, care însă nai mai avut nici o 
influenţă supra naturei simţământului săi. 

Munca fără odihnă şi fără o privire retrospectivă, 
economisind timpul pe cât se putea pentru a resolva 
afacerile curente, o vecinică incordare pentru a nu 
perde din vedere nici o chestiune de amănunte, o 
atenţiune ascuţită asupra, celor mai mici schimbări în 
politica, interioară, şi exterioară, aceste a fost soaria 
sa. In politica exterioară a urmat necontenit de a 
se rezima, pe cea mai puternică şi pacinică putere 
din Europa, pe Prusia, — Germania, credincios con- 
vincțiunel sale, că aceasta îl va da ajutorul cel mai 
eficace în desvoltarea, nationalităţei române. - 

Din causa multei munci, Regele n'a mai avut 
timp de a se gândi la sine însusi, desobicinuindu-se 
de a avea înclinațiuni proprii şi predelicţiunile per- 
sonale, trecând grabnic zi cu zi prin şirurile dato- 
toriilor sale. Asemenea, tot ce putea fi recreaţiune, 
o plăcere, serbări visitele înalte, care din ce în ce 
se făceati cu preferința, ospitalierei Curţei hegale, 
toate aceste, faţă cu particularitatea împrejurărilor, 
au devenit numai nişte noui sarcini ale Regelui. 

Șenin şi radios n'a fost nici-odată naturalul lui ; 
încetul cu încetul, tresurile fine si aproape trans- 
parente ale fetei sale au dobândit o expresiune a 
lipsei de bucurii, grija era scrisă. pe fie-care din 
liniile ei. El s'a desvăţat de a împărtăşi altora gri- 
jile vieţei sale. După atâtea greutăţi prin care a, 
trecut, a închis totul într'însul. 

In jurul săi nu se vorbea de bunătatea, ci numai 
de severitatea şi de neapropierea sa, deşi nici-o-dată 
n'a eşit din gura lui vre-un cuvânt aspru, ci nu- 
mai un ordin scurt şi rece. Privirea sa pătrunză-
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toare avea efectul fulgerului. Neinduplecat, corect 
si esact, după cum era el însusi, cerea să fie toți cei din jurul lui. şi fiind-că nu *si-a ertat nici-o-dată nimic, tremura tot palatul înaintea lui, Şi totusi se- veritatea sa n'a fost de cât o mască, pe care a considerat-o, de datorie. | 

Sănătatea reginei a fost tot-d'auna ameninţată, adesea ori sedea, luni întregi pe scaunul cu rotite, o stare care a apăsat foarte greu pe căminul regal din Bucuresci,. Această casă a transformat'o Regele în cursul anilor întrun palat feeric, prin adausuri - si reconstrucțiuni. Mai cu osebire camerile spaţioase ale Reginei, fabuloasa grădină de iarnă, sălele de muzică, şi atelierele pline cu lucruri de mare artă, precum si strălucirea, . preţioaselor covoare, fac un efect nedescriptibil. In aripa Regelui se distinge o sală a bibliotecei, un spaţiu de nişte proporţiuni imense şi foarte atrăgător. 
Primăvara. şi- toamna Perechia, Regală nu a 10- cuit în palatul din oraş, ci în monastirea cu ziduri groase, Cotroceni, situat într'un frumos pare, cam 0 jumătate oră, departe de Bucuresti. Maj târziu la 1893 s'a cădit acolo un palat pentru Prinţul Mos- tenitor. 
Si grădina în jurul palatului din oraş a mărit-o şi înfrumuseţat-o. 
De la monastirea Cotroceni conduce o potecă la acel mormânt liniştit de copil, unde într”o mică ca- pelă se află asezat chipul impresionabil a] acelui boboc de fetiță, pe care părinţii, atunci încă tineri, au fost nevoiţi să o înmormânteze în floarea vieţei sale, si la care peregrinat zilnic maj mulţi ani de-a rindul. 

| In toiul verei, chiar la inceputul domniei, Prințul petrecea în monastirea din Sinaia. In acea vale plăcută și grandioasă a Carpatilor, adăpostirea, simplă în sărăcăcioasele chilii călugărești ale monastirej
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orientale, lipsite de or!-ce comfort, aveati un farmec 
cu totul deosebit. 

De a'şi clădi un palat, aci în mijlocul muntilor 
atrăgători, subt brazii uriași, a fost de mult un vis 
al Regelui chiar înainte de a fi putut să/l realizeze. 

De la străbunii sei a moştenit plăcerea de dlă- 
dirile frumoase, — de a ridica edificiile, a fost un fel 
de patimă deosebită a familiei sale, pe când cele- 
lalte sporturi princiare, precum creşterea cailor, 
alergări sai vânătoarea n'a fost nici-odată aşa de 
de mult adorate de membrii ei. 

Terminarea clădirei vechiului palat din Siema- 
ringen, şi ridicarea une! hale speciale de arte, a 
constituit activitatea zeloasă a vieţei Prințului Carol 
Anton, după ce în urma unel suferințe de picioare 
a fost nevoit să se retragă din viața publică. 

Şi Prinţul Carol a găsit cea maibună recreațiune 
în construirea castelului din Sinaia. 

Prelungirea pe care a suferit-o această constructie, 
nu a causat de cât o mică pagubă materială. Cele 
dintâi planuri pregătite deja în anul 1875, au fost 
înlăturate cu desevârsire, şi ast-fel tocmai în auul 
1883 palatul a fost terminat după alte planuri într'atât 
in cât Perechea Regală a putut să se mute într'insul. 
m In toți acesti ani singura plăcere neturburată a 
Regelui, a fost de a conduce până la cele mai mici 
amănunte, construcţia acestut palat, de a urmări 
progresele ei, şi de a împărtăşi gustul lui individual 
la ori-ce fază a lucrărei. 

Frumuseţea, peisagiului si architectura în lemn 
îi au fost în toata viaţa sa cu deosebire atrăgător. 
Deja ca Prinţ tânăr a angajat în serviciul său pe 
un talentat sculptor în lemn. Aci în castelul Peleş 
Sai intrunit peisagele fermecătoare cu o sculptură 
artistică în lemn, producând un efect particular. 

Poetul român Alexandri a gravat în hala intrărei 
„a castelului care poartă denumirea sa după râul 

7
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Peleş care țâşneşte la picioarele sale următorul vers: 

„Eă Carol şi al mei popor 
„Făcut-am întrun gând si dor 
„În timp de lupte al mei regat 
„In timp de pace al mei palat. 

Şi acest castel Peleş, inconjurat cu splendizile 
brazi carpatini, cu vederea asupra înălțimelor pădu- 
roase şi asupra unui plaii cu o creastă frumos for- 
mată a împlinit cea-ce a promis Regelui. Acest castel 
n'a fost numai isvorul bucuriilor sale în anii de 
lupte, ci el a devenit încă şi leagănul Dinastiei de- 
prinzând de a zâmbi încetul cu încetul pe seriosul 
şi neapropiatut om. revă&zând soarele fiinţei sale în 
dosul norurilor de furtună, în veci amenințătoare, 
cu toate că viitorul casei sale nu sa desvoltat aşa 
de repede, după cum a visat el. 

Tocmai după zece ani de le mutarea, Regelui Ca- 
TOl în mândrul săi palat din Carpati, adică în anul 1893, s'a născut primul Hohenzoller în România, — şi nu a fost propriul săi fii, căruia îi a dat nu- mele lui, ci fiul nepotului lui, pe care încă din pri- mul moment Pa, iubit ea, pe adevăratul stă copil. | Nepotul Regelui, mostenitorul presumtiv al tro- nului, . Prinţul Ferdinand, s'a stabilit în România încă din anul 1889, îmbogăţind cu aceasta mult viaţa Regelui. 

El a păstrat o atingere intimă cu ai s6i, nefiin- du-le nici-o-dată înstrăinat. La tot si la ori-ce la privit, ei ai luat parte cea mai vioaiă. | Până la anul 1885 a avut norocul de a găsi tot- dauna casa sa părintească ast-fel cum a lăsat-o, cu toate că Prinţul Carol Anton nu mai resida în Diisseldorf, ci esclusiv pe pământul lui ereditar. „In toamna, anului 1884, Regele a putut asista în Sigmaringen la serbarea nunţei 'de aura părinţilor lui, la care ai luat parte şi perechele Imperiale şi ca pp toare ale Germaniei, petrecând în veselie cu toţi.
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Dar deja după câte-va luni, adică la 21 Mai 1885 
părintele Regelui a fost chemat de Cel de Sus, şi 
la 1888 a urmat după, aceasta grea lovitura sufe- 
rită de Rege, alta nouă. Doui Impărați germani, 
pentru cari încă din copilărie a bătut inima, sa, att 
trecut în viaţa cea vesnică. Prusia unde o nouă 
generație a intrat în toate posturile şi functiunile, 

îi a devenit d'odată si mai străină. Centrul vieţei 
sale sentimentale a r&mas mult iubita si dulce sa 
mamă, pentru care a avut simţirile cele mai a- 
dânce,— cele mai frumoase zile ale anului îi datora 
vecinătatea ei. De două ori Va fericit printr'o se- 
dere mai indelungată în România, putându-i arăta 
încă mândra creare a castelului Peleş, în al căruia 
încăperi luminoase îi putea procura o petrecere plă- 
cută. Dar la 7 lunie 1900 îi sa stins si. frumoasa 
lumină a ochilor ei. El însă a rsmas recunoscător 
că a posedat-o atâta timp, şi că a serbat împreună 
cu dânsa naşterea primului Hohenzollern românesc. 

La începutul anului 1893 Prinţul Ferdinand al 
României şa adus acasă pe frumoasa si tânăra sa 
mireasă, Principesa Maria de Marea Britaniei şi Ir- 
landei, fiica mai mare a Ducelui de Edinburg şi a 
soției sale Marei Ducese Maria de Rusia. 

homânia a fost cu deosebire recunoscătoare Re- 
gelui ei pentru această alianţă strălucită care a 
legat pe prinţul regal român cu toate dinastiile mari. 
Cu bucurie a fost salutată căsătoria Prințului Mos- 

tenitor, dar un entusiasmu, ca cel după prima bi- 
ruință de la Plevna, a isbucnit, când s'a făcut cu- 
noscut naşterea celui d'ântâiă vlăstar al Hohenzol- 
lernilor români. 

Ast-fel Regele Carol a ajuns la ţinta vieţei sale, 
fondând o Dinastie în România, întrun mod atât 
de bine şi strălucit, | 

hegele a avut într” adevăr încă câţi-va .ani de 

mulțumire sufletească pentru dobândirea resultate- 
lor sale.
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Relaţiuni foarte călduroase s'au format în cursul 
anilor mai ales cu puternicul Impărat austro-ungar 
şi cu casa sa. Rare-ori a călătorit Regele prin Aus- 
tro-Ungaria, fără a face o visită, fie în palatul din 
Viena, fie la Ischel, şi de câte-va ori la Buda-Pesta, unde se afla în garnisoană, regimentul lui. | Adesea-ori a isbutit de a limpezi. cestiunea atât 
de des ameninţăioare a Românilor din Ungaria şi 
a domoli susceptibilităţii. Fraţii conaţionali de sub coroana Ungariei sunt pentru România subiectul unui interes penibil. Fie-care măsură contra Româ- nilor din Transilvania a provocat în Bucureşti. în- trunirile protestătoare, prin care din nenorocire se puteau turbura foarte uşor bunele relaţiuni între ambeie state vecine. 
Impăratul Francisc Iosif a visitat asemenea o- dată România, după ce perechia imperială de co- roană ai visitat o de două Ori, — apoi arhiducele Albrecht, biruitorul de la Custozza, în diferite oca- siuni si arhiducele Carl Ludwig împreună cu soţia sa, Era în: anul 1896, când Împăratul a fost bine- ventat în Bucureşti, dupe ce asistase împreună cu Regele Carol la inaugurarea, largirei Porţilor de ter. Bucurestii sa arătat demn de această onoare şi-a făcut pregătiri mari. A fost o zi mândră pentru Regele Carol, când la marea paradă de lângă, oraş a putut presenta în persoană prin defilarea trupele sale Impăratului, care a avut în suita sa pe con- tele Goluchowski, fost mai multi ani ministru ple- nipotenciar pe lângă Curtea română, şi pe Feldzeug- meisterul Baronul de Becl:. 

Cu recunoştinţă a considerat acoasta ca o mare satisfacţie adusă de viaţa, sa, amintându-gt tainica călătorie prin Austro-Ungaria, şi scrisoarea, adresată din vapor Impăratuluj în anul 1866. Nici-o-dată n'a atribuit însă, vre-un Succes meritelor sale, ci tot- dauna numai Providenţei. 
Mai frumoasă, de cât ziua paradei a devenit a
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doua zi de visita a Augustului Oaspe în Sinaia cu vederea, sa, pitorească. Se stie că Impăratul Fran- cisc Iosif este un mare amic al naturei, si castelul Peles îi a oferit ceva, nou şi incomparabil. Mulţi suverani de la Nord şi Sud ati admirat deja castelul Peleş şi au locuit într'ânsul, — Perechea Re- gală Suedesă cu fiii s&, Monarchul Engliterei când era incă Prinţul de Wales, cavalerescul Prinţ Ale- xandru al Bulgariei, Prinţul Ferdinand al Bulgariei, împreună cu soţia sa născută Principesa de Parma, atât de timpuriu repausată, si afară de ei oaspet cel mai rar, nenorocita Împărăteasă a Austriei, Ca, mare entusiastă pentru natură, se plimba des de dimineaţă, prin valea Peleşului. Ea dicea într'o di ospitalierei ei regale, că nu îi place se petreacă pe la Curţile,—visita ei nu e făcută Reginei, ci Poetei. Dar nici călătoriile pe la curțile străine nu at lipsit Regelui Caiol în cei din urmă zece ani. Lo- godirea moștenitorului tronului la dus în Englitera la bătrina Regina Victoria, care îi a făcut o primire călduroasă. La Bruxel Vai aşteptat serbările în fa- milie, lângă unica sa soră. In anul 1891 a visitat Perechea Regală italiană la Monza, precum şi pe Impăratul Wilhelm II la Berlin, care cu această ogasie îi a conferit regimentul de artilerie de gardă No. 1, în care la 1857 a început cariera militară, Regimentul a organisat un banchet, la care a asistat -Impăratul şi toţi oficerir fosti câmarazi ai prinţului Carol de Hohenzollern. 
Serbările a durat trei zile. Era un Berlin nouă pentru Regele—cel Vechii a reapărut în spiritul lui, 

când la Charloţtenburg si Potsdam a depus la cos- ciugurile Impăraţilor înaintea, celor doui vitezi, cari ati fost odată pentru dinsul personificaţiunile Pru- 
siei si a Berlinului. | 

Pe Impărăteasa Frederic a visitat-o la 1894 la Kronberg. Adânc mişcat a fost de a o vedea aci în



102 

noul palat, înfrumusețat cu obiecte de arte,—şi nu 
acolo unde a cunoscut-o o-dată. 

Mai interesant de cât cele-l'alte călătorii a fost 
acea de 14 zile, pe care a întreprins:o Regele Ca- 
rol la 1898. însoţit de Prinţul Mostenitor, prin Rusia 
la Impăratul Nicolae II. Cu această ocasie a revăzut 
trupele cari la 1877 au stat sub comanda sa îna- 
intea Plevnei, împrospătându-şi vechiile amintiri din 
acel r&sboiii. La toate staţiunile atinse de trenuri în 
această călătorie. adesea-ori chiar la micele halte, 
ati fost însiraţi fostii soldaţi, având pe piepturile lor 
„Crucea trecerei Dunărei“, care le-a fost conferită 
de hegele Carol după terminarea campaniei glo- 
rioase din Bulgaria. Cu o vădită bucurie a salutat 
Regele pe aceşti bravi, şi ru s'a obosit de a îi în- 
treba, de corpurile şi armele în cari aă servit. 

Prin memoria sa fenomenală sa adus aminte - 
toate ame&nuntele acelei campanii. Tot ce s'a petre- 
cut subt comanda sa pe întinsa linie de impresurare, 
părea că îl a fost întipărit în memorie. Primirea 
făcută Regelui român în toată Rusia, a avut prin 
aceste amintiri un caracter cu totul deosebit aceluia 
al altor călătorii de monarehi, ea a fost mai per- 
sonală, mai intimă. La Varşovia, W ilna, Petersburg, 
Moscova și Chiew. unde s'a oprit Regele în această 
călătorie, au eşit trupele pentru a saluta pe fostul 
lor conducător. La Varsovia Pa primit cu o mare 
solemnitate guvernatorul general Prinţul Imeritinsky, 
un militar superior, pe cât de amabil, pe atât de 
insemnat, care deja la virsta 'de 32 ani a fost îna- intat la gradul de general, iar în timpul asediului 
Plevnei â fost setul statului major al Regelui. La 
grandiosul banchet a pronunțat cuvintele frumoase 
pentru binele Regelui, „fost comandant superior al armatei unite ruso-române, care ne-a condus la bi-. ruinţă *. | 

Bine dispus prin toate aceste amintiri a sosit Re- sele în Peterhof. unde Impăratui înconjurat de toţi
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marii Duci, Va primit nu numai întrun mod solemn 
dar şi foarte cordial, conferindu-i regimentul rusesc 
Wologda, care s'a luptat înaintea Plevnei alăturea 
cu Românii. Acelaş regiment care la 30 August 
luase parte la asaltul trupelor române asupra re- 
dutei Grivita ;—ast-fel în cât această conferire a fost 
mai mult de cât un act obicinuit de curtenie. 

Curtea rusească este privită ca idealul neajuns 
al celei mai înalte străluciri lumești. „Cine a fost 
o-dată în Rusia“, spunea o-dată o tînără princesă, 
„nu mai poate fi fericit aiurea, ci doreste de a se 
„intoarce acolo“. 

Asemenea, şi înaintea Regelui a fost desfăşurată 
toată pompa şi toată mărinimia vechei splendoare 
ruseşti. O paradă strălucită a gărzilor imperiale şi în- 
tâiul corp de armată, în total 35000 oameni, care 
a avut loc în tabăra de la Krasnoie-Selo, a dat o-: 
casia Împăratului de a presenta însusi trupele prin - 
defilarea augustului oaspete. La această privelişte 
grandioasă au asistat şi Impărăteasa, Regina Gre- 
ciei precum şi toate marile ducese. Banchetul de 
pe câmpul paradei cu 300 tacâmuri, a avut mai 
mult un caracter militar, pe când la cel d'intâiă 
prânz de gală la Peterhof au fost presentaţi Rege- 
lui demnitarii statului si cei mai înalţi funcționari 
civili si ai Curţei. La. banchetul pe câmpul de pa- 
radă, r&spunzând la toastul Impăratului, Regele a 
accentuat cât de mândru este de a fi comadat o- 
dată în fata inamicului! frumosul corp de gardă, ad- 
mirat acum din not, şi care. a dovedit atunci în- 
tr'un mod atât de strălucit calităţile sale r&sboinice. 

- Mulţi altă camarazi de r&sboii îl a văzut Regele 
după 21 ani la masa; imperială stringând mâna fie- 
căruia, si n'a obosit de a,îi asigură: cât de mult Pa 
miscat şi la bucurat entusiasmul' trupelor. în ale 
cărora şiruri a mai! zărit câte-o «cruce de trecerea 
Punăret». | 

Tot. aşa de strălucită a fost o representaţie lea-
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trală feerică, dată pe insulele din parcul de la Pe 
terhof, care înotau în lumină electrică. 

Pe una din aceste insule era spectacolul feeric 
se părea ca cum. spectatorii cari luase loc pe : altă insulă, sar fi uitat printr'o oglindă magică, în 
tr'o câmpie fericită, unde niste fiinţe supranatural 
se mişcai în danţuri ritmice după niste melod: 
frumoase. 

Regele nu “si-a putut aminti de a fi văzut vre- 
dată o asemenea, serbare perfectă şi frumoasă. 

Intrun alt mod a fost interesantă o zi în Peter 
sburg. Pe un vapor s'a dus în seriosul oraş nordic 
căre la întoarcerea sa a fost înveselit prin sutim 
de vase frumos pavoasate. Pe chei a avut loc re 
cepţiunea. 

După această a plecat Regele la fortereța, und: spre amintirea evlavioasă a căutat cavoul familie imperiale. Pe cosciugurile Impăraţilor Alexandru I 
şi III, de cari a fost atât de apropiat, petrecânc împreună timpuri grele de resboiu, precum şi pe cosciugul camaradului săi de arme Marele Duce Nicolae a depus cu propria sa mână coroane de “argint, pe ale căror frunze poleite ai fost săpate 
luptele si bătăliile lungului resboiu de împresurarea Plevnei. 
„Mişcătoare a fost primirea făcută Regelui român 

de către populaţie în fata monumentului ridicat în amintirea campaniei bulgare. Si aci a găsit vechii resboinici cari a luptat subt ordinele sale înainteă 
P levnei, purtând decoraţiile resboiului, | „La „Moscova Regele locuia în Kremel, care âmin- teste atâtea evenimente istorice. La Chiew a fost 
"ară 0 mare paradă de trupe, cu care ocasie gu- 
Vernatorul general Dragomirow a amintit vechea camaraderie de arme din Bulgaria. Pretutindeni simtea Regele Carol, că în tradifiunile armatol iza periale ruse! este: „ca să nu se uite, cum Maj. Sa
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si-a expus odată viața si tot pentru ea, căşligând 
gloria eternă. 

Incă odată a străbătut Regele Carol evenimentele 
resboiului în anul 1902, eu ocazia serbărei jubileului 
de 25 ani. 

„După ce a împărțit steaguri noi tutulor regimen- 
telor cari aii luat parte la campanie, conferind ba= 
talionului II de vânători care s'a distins la luarea 
redutei Griviţa, numele Regina Elisabeta a plecat 
în luna lui Octombrie, însoţit de Prinţul Feriinand 
al Bulgariei spre a face un pelerinaj la cămpiile 
de bătălie din jurul Plevnei. Această hotărire a 
surprins pe mulți. 

Din anul 1901 exista o încordare oare-care între 
România şi Bulgaria, pricinuită de asasinarea în 
Bucuresti de către fanaticul comitet macedonean a 
unui profesor român!) ceea-ce a provocat o atitu- 
dine amenințătoare a ambetor popoare. 

Regele Carol însă a preintâmpinat consecințele 
periculoase, anunțând visita sa în Bulgaria pe câm- 
piile bătăliei udate de sângele românose. 

Natural, că situaţia politică s'a îmbunătăţit ime- 
diat, iar din momentul în care Regele a călcat pe 
malul bulgar, el fu adorat de către întregul popor 
ca viteazul luptelor de liberare înainte cu 25 ani. 

La Rusciuc pe malul Dunărei a fost primit de 
către Prinţul Ferdinand, înconjurat de demnitarii 
statului, de câtre clerul si cu toate onorurile mi- 
litare. 

Intregul pelerinaj spre locurile unde în anul 1877 
Regele suportase împreună cu bravii sti în timp 
de cinci luni toate suferinţele resboiului, a urmat. 
cu demnitate şi sfințenie. La Parodim a intrat în 
acea căscioară, care Va adăpostit, plantând în faţa, 
ei un tănăr stejar, după cum a făcut-o şi în faţa celei 

  

1) Stefn Mihaileanu (N. T.),
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alte căscioare, pe care a ocupat-o după ce a cedat 
pe cea d'intăi Impăratului Rusiei. 

În siruri mari ai sosit sătenii din toate părţile. 
mulţi bărtâni contimporani se înghesiai, căutând 
să apuce o privire a Regelui. Mişcător a fost mo- 
mentul când Regele a depus coroanele de amintire 
pe oasele celor morti pentru pătria, desgropate după 
perceptele ortodoxe si aşezate în capela ridicată pe 
câmpul de bătiilie, si făcând o rugăciune tainică. 
Tot atât de mişcătoere ai fost nuvintele Mitropoli- 
tului de la Vrata, care cu vocea ridicată a chemat 
din pământul sfinţit pe mortii, pentru a adora pe 
conducătorul lor, care a venit spre a'i salute în ziua 
lor de onoare. 

Şi în acest moment soarele a pătruns prin ceața 
care acoperise până atunci întinsul câmp de bătălie 
ceea-ce a produs o impresiune adâncă şi plăcută 
asupra tuturor. : 

In cei 22 ani trecuți de când România a devenit 
un Regat, ea a realizat în desvoltarea sa interioară 
atâta progrese, în cât nu se mat poate compara cu 
tara în care a intrat tănărul Print în anul 1866. 

Viaţa economică naţională a luat o desfăşurare 
imensă, avuţia, şi mijloacele de vieţuire ale popu- 
laţiei s'a sporit întrun grad necomparabil. Bugetul 
statului, care în anul 1866 era de 59 milioane, a 
ajuns în anul 1903 la 218 milioane, după ce în 
anul 1898 a atins ţifra de 236 milioane. Acest an 
însă a fost urmat de o reacțiune teribilă, provocată, 
de 0 secetă ne mai pomenită în ţările dunărene, 
nimicind aproape cu totul economia agricolă, Bx- 
portul total care la 1898 a fost încă în termen de 
mijloc de 283 milioane, a scăzut în anul urmăţor 
la 149 milioane. Principalele cereale : grăul si po. 
rumbul n'a prosperai, iar situaţia sătenilor a fost 
desperată. 

Dar mulțumită unor măsuri energice, unor eco- nomil bine chibzuite, precum şi patriotismului ab-
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negativ cu care sa pus în frunte însuşi Regele 
renunțând la o parte a listei sale civile, consecin- 
țele acelei catastrofe sunt astăzi ca şi învinse, si 
nu este de temut că prop'sirea necontenită se va 
mai opri. Chiar împrumutul de 175 milioane, în- 
cheiat la 1899, sub presiunea unor împrejurări es- 
cepționale' a putut fi convertit deja la Decembrie 
1902. Financele ai fost puse pe o bază atât de so- 
lidă, în cât echilibrul gospouăriei statului nu va 
mai putea fi tulburat. Bugetul a luat de baza mi- 
nimul veniturilor, iar escedentul este întrebuintat 
pentru lucrările publice. 

Cu cât se va desvolta mai mult industria în Ro- 
mânia, cu atât mai puţin vor atârna de timp is- 
voarele veniturilor, eari până acum curgeaii aproape 
exclusiv din producţiunea agricolă. Bogăţiile de me- 
tale minerale şi petrol pe cari le ascunde fertilul 
pământ, se scot din ce în ce mai mult. In încura- 
jarea industriei Regele a fost cel dintâi pe la 
proprietăţile lui si pe la Domeniul Coroanei. Princi- 
pala sa atenţiune este îndreptată asupra îmbunătă- 
trei stărei tăranilor. Activitatea sa neobosită se 
maniiestă şi pe acest teren, iar pasiunea sa pentru 
clădiri este folositoare ţărei. Peste o sută de clădiri 
mari precum biserici, scoli, case-model, magazine 
de cereale şi mori ai fost zidite pe Domeniile Co- . 
roanei în cei din urmă 20 ani. Agricultura şi sil- 
vicultura, ai fost îmbunătăţite, industria casnică'este 
îngrijită, — ast-fel în cât aceste domenii servesc de 
exemplu celor lalte proprietăţi, creând foloase imense. 

Şi pe una din moşiile sale particulare a fondat 
o casă pentru orfani, în care fii de săteni sunt 
crescuți pentru agricultură; ajunşi majori li se dă 
un mie capital, pentru ca să-si poată folosi de cele 
învăţate. Cu ocasia nunţei de argint a Pereche) Re- 
gale, care a avut loc la 1894, serbată cu entusiasm 
de câtre întreaga tară, Regele a donat suma de 
200,000 lei pentru fondarea unei bănci de ajutor
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a populaţiei rurale, ocordându-i în timpii de nevoi imprumuturi fără dobândă. Puțin timp înaintea a- cestei serbări a avut loc botezul celei d'inteiti fe- tite a Prințului mostenitor, căreia Regina îi a dat numele ei Elisabeta. 
Regele nicl-o-dată n'a refuzat ajutorul lut. La toate s'a împărtăşit cu mână deschisă ; mai ales ca promotor al ştiiţelor şi artelor. EI a îndemnat pe academia la lucrări noui, acordându-i un însemnat ajutor anual, pentru compunerea unui dicţionar ety- mologic al frumoasei limbi române, si a dăruit ju- nimei studioase o casă splendidă si strălucit Mon- tată, care având o bibliotecă, serveşte intereselor intelectuale ale studenţilor. 

Pictura, lângă sculptura în lemn, îi este cea mai favorită între arte. EI însuş posede o frumoasă ga- lerie a vechilor maeştri. Pentru teatru si operile beletristice are maj puţină concepţiune, şi pulină plăcere pentru muzică. a. Dar nu numai Regele personal, ci si statul a rea- lisat lucrări grandioase: Câte biserici frumoase s'au ridicat, câte edificii mândre, palaturi pentru ministe- riile, cazarme şi scoli s'a clădit! 
O reţeaoa bine împărțită de căi ferate, sosele, regularea, de rîuri, porturi, silosuri si docuri ser- vese înlesnirei exportului de cereale. Artera, prin- 

îmbunătăţită prin străpungerea canalului de la Su- lina. Insuş Regele a deschis în luna, luj Mai 1894 această cale maritimă de 10 chilometri lungime, care procură multe inlesnir| navigațiunei. | Asemenea a asistat si la inaugurarea podului peste Dunăre. Era pentru dânsul o zi de mult aş- 
caţiei măreata construcţie complect terminată a a- cestui pod. De la 1890—1895 a fost executată de către inginerii pământeni într'o parte a marelui rîă, care pe ambele t&rmuri este românesc, Acest pod,
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care avea să asigure calea spre Constantinopol a 
fost un vis al Regelui încă din primul an al dom- 
niei sale. Mult timp însă a sperat, ca împreună cu 
guvernul turcesc îl va. putea construi lângă Rus- 
ciuc. Când Congresul din Berlin a fixat hotarul în- 
tre Bulgaria şi noua provincie română, Dobrogea, 
Regele a pus în acest Scop un mare preţ pe un 
teren lângă Silistria, nici-o-dată însă n'a renunţat 
la acest plan. In sfârsit la 44 Septembrie 1895 a 
putut să aibă loc inaugurarea acestei construcţii 
grandioase, care a primit numele de Regele Carol. 
Dunărea are acolo între Fetesti şi Cernavodă o lă- 
lime de 17 chilometri. Podul conduce peste Borcea 
braţul de la ost al Dunărei peste insula Balta, pe un zăgaz de piatră de o lungime de 13 chilomeiri 
cu 34 deschizătoare pentru apă, şi în sfirşit la o înălțime de 33 metri de la suprafața apei la malul opus. | 

Regele împreună cu Regina şi mulți oaspeți au venit ca să asiste la inaugurarea religioasă a a- cestui monument. EI, ca cel d'întâiii care a trecut pe jos peste acest pod în lungime de 740 metri, a bătut pe mijlocul lui ultimul cui. Din toate părlile Deltei Dunărei a sosit populaţie. Un tablot particu- lar au oferit diferite naţionalităţi ale: Dobrogei în costumurile lor pestriţe şi semi-asiatice, păstrate de mai multe secole. Ele părea aproape un anacro- nismu 'alăturea cu grandioasa operă a tehnicei moderne a mândrului pod, peste care vijiai 16 lo. . comotive, pe când tunurile bubuiat de la vase de resboii şi sunetul muzicei mărea, entusiasmul celor de față, 
| După săvârşirea acestei inaugurări, Regele a ple- cat la manevre, cari S'ati terminat lângă fortifica- tiunile din jurul Bucureştilor. Acolo a trecut în re- vistă 63 batalioane infanterie, 49 escadroane de cavalerie gi 32 baterii. Reamintindu-si de cei 30000 oameni ce îi ai fost acordaţi involuntar de-“către
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Turcia pe la începutul domniei sale,— Regele Carol 
putea să simţă o îndoită mulţumire. . 

In strânsa, legătură cu podul de la Dunăre sunt 
construcțiunile portului din Constanţa. Un răgaz de 
piatră de o lungime de 1360 mstri, care ajunge 
departe în mare, serveşte de adăpost contra ven- 
tului de la nord ost, care periclita mai nainte in- 
trarea vaselor. 

Desvoltarea reşedinței a ţinut pas cu acel a ţă. 
rej. Capitala, astă-zi în mare parte bine pavată şi 
iluminată în parte cu. electricitate, având tramvayul 
electric, stradele drepte şi largi, cari ascund casele in 
stilul de vile printre frumoasele grădini, —cu cheiul 
“Dâmboviţei luminat de soare, precum şi cuimposantele 
clădiri publice, —nu mai seamănă cu vechiul Bucu- 
resti semi-oriental. Oraşul este ţinut mal! curat si 
mai elegant de cât unele capitale din vestul Euro- 
pei. Numai soarele şi lumina, cari sclipesc pe aco- 
perişurile lucitoare ale caselor, subt-albastrul cerului, 
mai păstreze farmecul din alte timpuri. 

După planurile generalului Brialmont, Bucurestii 
a devenit o fortăreață uriaşă printr'un inel de for. 
turi detasate, provăzute cu cupole cuirasate. 

Hârţuelile între partide sai moderat mult în com. 
parație cu timpii trecuţi, cu toate că ele continui 
încă. Şi grupul antidinasticilor a dispărut 'de mult. 
Partidele se întrec necontenit în asigurările lor de 
lealitate pentru monarchul venerat de toti, şi care 
a dovedit, că sub forma unui guvern: parlamentar 
se poate desvolta atât o putere monarchică cât şi o adevărată libertate politică. 
- Regele Carol a putut ajunge la această mărini- 
mie numai fiind-că s'a păstrat pe tronul: umanităţei „celei mai înalte, sacrificându-se cu totul şi cu o ab- „Negaţiune nobilă, datoriei sale. 
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