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Sâmbătă, 6/18 ianuarie
Epifania – Boboteaza
+2°R, acoperit, deloc rece. Ora 10½ cu Nando la sfinţirea apei. După 
aceea defilarea trupelor, la ora 12 se termină totul. Multă lume, aer 
plăcut. După‑amiază maiorul Schneider. Promenadă. Orele 5½‑7½ 
D. Sturdza, căruia i‑am trimis un portret al lui Bismarck. Biliard.

Duminică, 7/19 ianuarie
Dimineaţa primit depeşă de la regele Umberto, prin care îmi anunţă 
moartea fratelui său, ducele de Aosta. Telegrafiat lui I. Brătianu la 
Florica. Înainte de amiază Theodori, scris. Vreme blândă. Promenadă. 
Seara căpitanul Müller, care a venit de la Berlin. Biliard.

Luni, 8/20 ianuarie
Întunecat, ceaţă, –4°R. Înainte de amiază Rosetti şi Păucescu. După‑
amiază audienţe. Orele 5½‑7½ G. Cantacuzino, discutat despre trimi‑
terea în judecată, el este împotrivă, Blaremberg încearcă peste tot 
să câştige voturi, politică franco‑rusă. Seara biliard.

Marţi, 9/21 ianuarie
Vreme minunată, –6°R. Ora 10½ Vlădescu, ora 11½ Manu. Ora 2 
Kaljević, ministrul plenipotenţiar sârb, care este rechemat, deoarece 
postul său a fost desfiinţat. Orele 3½‑5 promenadă, frig umed. Seara 
preşedintele Curţii de Casaţie. Biliard.

Miercuri, 10/22 ianuarie
Moină, întunecat, ceaţă. Înainte de amiază Consiliu de Miniştri, dis‑
cu tat trimiterea în judecată. Podul peste Dunăre obţinut de Fives‑Lille. 
După‑amiază audienţe. Young. Orele 5½‑7½ Bülow. Seara biliard. 
A murit principele Schwarzburg‑Rudolstadt.

Joi, 11/23 ianuarie
Moină, soare. Înainte de amiază Marghiloman şi Ghermani. După‑
amiază audienţe. Promenadă. Umed. Orele 5‑7 Consiliul de Apărare, 
9 persoane, discutat diferite probleme. Camerele s‑au întrunit din 
nou, problema trimiterii în judecată a fost amânată pe miercuri.

Vineri, 12/24 ianuarie
Moină. Ora 10 Algiu. Nici un ministru. Fritz este la Torino, din însăr‑
cinarea împăratului, pentru înmormântarea ducelui de Aosta. Venirea 
aici a prinţului moştenitor al Italiei amânată. După‑amiază prome‑
nadă, frig. La Stöhr. Seara audienţe.
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Sâmbătă, 13/25 ianuarie
Vreme minunată. Înainte de amiază Lahovary şi Rosetti. Camerele 
nu lucrează. Ora 1½ Young, merge pentru 8 zile la Londra. Audienţe. 
Promenadă. Orele 5‑7½ Kalinderu. Seara biliard.

Duminică, 14/26 ianuarie
Vreme frumoasă, –3°R. Ora 10 biserică la mănăstire. Plimbare cu 
trăsura, aer proaspăt. Mitropolitul Moldovei. Orele 1½‑4½ audienţe. 
Seara Pache Protopopescu, pentru bulevard. Câţiva nori. Biliard. 
Tele grafiat kaiserului Wilhelm al II‑lea.

Luni, 15/27 ianuarie
Vreme minunată, –2°R, mai târziu 12°R. Înainte de amiază Rosetti, 
Păucescu. Te Deum pentru kaiserul Wilhelm al II‑lea, de faţă miniş‑
trii, întregul corp diplomatic. După‑amiază promenadă. Seara audienţe. 
Biliard.

Marţi, 16/28 ianuarie
Vreme minunată. Vlădescu, Manu. După‑amiază promenadă. Seara 
la ora 7 mare dineu, toţi miniştrii, Kretzulescu şi G. Cantacuzino, 
preşedinţii Senatului şi Camerei, 50 de persoane în total, cerc până 
la ora 10.

Miercuri, 17/29 ianuarie
Vreme minunată, la soare 15°R. Înainte de amiază nimeni. Theodori. 
Toată ziua acasă. La Cameră discutat trimiterea în judecată (Brătianu). 
Blaremberg pierde toată ziua cu pamfletul său. Seara biliard.

Joi, 18/30 ianuarie
+10°R, vreme minunată. Înainte de amiază Algiu, care este îngrijorat 
în privinţa respingerii trimiterii în judecată, deoarece guvernul nu 
vrea să ia poziţie. Se teme că doi dintre foştii miniştri vor fi puşi 
sub acuzare, ca urmare a agitaţiei. Marghiloman, care e de părere 
că guvernul ar trebui să se pronunţe împotriva trimiterii în judecată. 
Duca aici, mi‑a arătat planurile pentru un nou vagon de călătorie. 
După‑amiază promenadă. Vânt rece. Seara audienţe.

Vineri, 19/31 ianuarie
Ninsoare, vânt. Înainte de amiază Algiu, care îmi spune că se fac 
intrigi pentru trimiterea în judecată. Ora 11½ Manu, i‑am declarat 
că trimiterea în judecată nu trebuie să fie aprobată. Guvernul trebuie 
să ia poziţie în acest scop. El nu este cu totul împotrivă, cade de 
acord. Citirea pamfletului lui Blaremberg domină şi astăzi toată 
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ziua. Orele 2‑4 audienţe, venit şi generalul Florescu. Ora 4½ ceai, 
doamna Kremnitz aici. Seara biliard. Răceală. –2°R.

Sâmbătă, 1 februarie/20 ianuarie
Vânt din nord, –3°R. Răcit. Înainte de amiază Algiu, apoi Rosetti. Tri‑
miterea în judecată nu va fi aprobată. Orele 2‑3½ Costinescu, se teme 
că Brătianu va fi trimis în judecată ( ?), eu îl liniştesc. Orele 5‑7 
Kalinderu. Seara răceală foarte puternică.

Duminică, 2 februarie/21 ianuarie
Vreme minunată, –5°R. Ora 10 Algiu, speră că acum nu va mai reuşi 
trimiterea în judecată. Ora 11½ A. Lahovary, care nu este încă infor‑
mat. După‑amiază, orele 1½‑4½, audienţe. Duca pentru vagon.

Luni, 3 februarie/22 ianuarie
Vreme minunată. Înainte de amiază Rosetti şi Păucescu. Rămas 
toată ziua acasă, citit. La Cameră, Panu vorbeşte pentru trimiterea 
în judecată.

Marţi, 4 februarie/23 ianuarie
Întunecat. Înainte de amiază Algiu, care îmi spune că Lahovary şi 
Păucescu nu sunt convinşi încă să lucreze împotriva trimiterii în 
judecată. Ora 10½ Vlădescu. Ora 12 Manu, care acum este convins, 
crede că discuţia va mai dura încă toată săptămâna. După‑amiază 
Slavici. Cumpărat teren de la casa Filipescu. Seara biliard.

Miercuri, 5 februarie/24 ianuarie
Vreme minunată. Înainte de amiază nici un ministru. Camera încă 
discută actul de acuzare, Carp împotrivă, Apostoleanu pentru, 
poate să mai dureze până sâmbătă. A murit ducele de Montpensier135. 
Orele 2½‑4½ promenadă. Revoluţia din Bulgaria a fost înăbuşită. 
Ora 5 domnul Bachls, care locuieşte la mine (elveţian). Seara biliard.

Joi, 6 februarie/25 ianuarie
Mohorât. Ora 10½ Ghermani. Orele 11‑1 Consiliu de Miniştri, discutat 
despre agitaţiile din Bulgaria şi despre atitudinea noastră în cazul 
căderii lui Ferdinand de Bulgaria. Eu nu împărtăşesc grijile miniş‑
trilor. Orele 3‑4½ promenadă. Blaremberg vorbeşte cu vehemenţă la 
Cameră pentru acuzare.

Vineri, 7 februarie/26 ianuarie
Mohorât. Prefectul poliţiei. Ora 12 Manu, îmi citeşte declaraţia pe 
care o dă guvernul în problema trimiterii în judecată (împotrivă). 
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Blaremberg vorbeşte iarăşi toată ziua cu vehemenţă. Nici o pro me‑
nadă. Seara biliard.

Sâmbătă, 8 februarie/27 ianuarie
Mohorât. Ora 10½ Lahovary, ora 11½ Rosetti. Este de aşteptat ca 
Blaremberg să mai vorbească încă două zile, Camera este obosită 
de pălăvrăgeala sa. Rezultatul final va fi cu atât mai favorabil lui 
Brătianu. Ora 3 promenadă. La Stöhr. Seara citit. Biliard. Ceaţă.

Duminică, 9 februarie/28 ianuarie
–3°R, mohorât. Ora 10 la biserica de la mica mănăstire. Plimbare 
cu trăsura. Rece. Ora 1½ audienţe. Beldiman la mine, care îmi spune 
că Brătianu este îngrijorat din cauză că actul de acuzare va fi lungit, 
pentru a se aştepta evoluţiile din Bulgaria ( ?), eu îl asigur că până 
miercuri se va încheia toată treaba. Orele 5‑7 biliard. Seara Elisabeta 
şi Nando la concert.

Luni, 10 februarie/29 ianuarie
–6°R, soare. Înainte de amiază Rosetti şi Păucescu. După‑amiază 
Camera. Blaremberg vorbeşte încă. Ora 5 Kalinderu. Ora 6½ a venit 
G. Cantacuzino, pentru a‑mi spune că mâine e şedinţă a Camerei. 
Seara biliard.

Marţi, 11 februarie/30 ianuarie
Sărbătoarea Trei Ierarhi
Viscol, puţină zăpadă, –3°R. Înainte de amiază Vlădescu. După‑amiază, 
orele 2‑3, Fleva, îmi spune că disidenţii se vor uni cu I. Brătianu. 
Seara Manu. Blaremberg şi‑a încheiat în sfârşit cuvântarea plină de 
otravă şi infamii şi a implorat Camera să o voteze. Seara biliard.

Miercuri, 12 februarie/31 ianuarie
Furtună şi frig, –4°R. Ora 10½ Consiliu de Miniştri, discutat creditul 
pentru armată. La Cameră încheierea dezbaterii de 14 zile privind 
trimiterea în judecată. Kogălniceanu încă joacă împotrivă. Manu 
prezintă declaraţia ministerială. Catargiu cere trimiterea în judecată. 
Votul în privinţa lui Brătianu, 87 împotriva trimiterii în judecată, 
67 pentru. Ora 6 Algiu, care îmi aduce vestea cea bună. Seara biliard.

Joi, 1/13 februarie
–6°R. Vânt. Ora 10½ Marghiloman. Ora 11½ Ghermani. Votul în 
privinţa lui R. Mihai : 87 pentru, 59 împotrivă. Sturdza 66 pentru, 
74 împotrivă. Stătescu 70 pentru, 69 împotrivă. Nacu 75 împotrivă. 
Aurelian 89 împotrivă. Gianni 73, Stolojan 58 împotrivă, Cernat 65 
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împotrivă. Prin aceasta, infamul pamflet al lui Blaremberg a fost 
respins în mod strălucitor. Opoziţia şi Hitrovo sunt foarte nefericiţi din 
cauza campaniei nereuşite. Seara biliard cu Nando. Zăpadă viscolită.

Vineri, 2/14 februarie
Zăpadă viscolită, –4°R. Înainte de amiază Manu. După‑amiaza şi seara 
audienţe. Elisabeta şi Nando la concert. Seara citit. Foarte frig.

Sâmbătă, 3/15 februarie
–5°R, mohorât. Înainte de amiază Lahovary, Hitrovo se plânge că 
ziarele de aici îl implică în conspiraţia din Bulgaria. Ora 11½ Rosetti. 
După‑amiază promenadă. Seara Văcărescu de la Bruxelles.

Duminică, 4/16 februarie
Mohorât, –3°R. Înainte de amiază Stöhr. Orele 1½‑4½ audienţe. 
Orele 5½‑7 Sintescu. Partidul Liberal îmi este foarte recunoscător 
pentru votul de la Cameră.

Luni, 5/17 februarie
Mohorât, frig umed. Înainte de amiază Păucescu. A murit colonelul Măr‑
culescu. După‑amiază promenadă. Seara, orele 5‑7, Kalinderu. Biliard.

Marţi, 6/18 februarie
Mohorât, frig umed. Înainte de amiază Vlădescu şi Manu. După‑amiază 
Nando la Senat, unde se discută Legea pompierilor. Orele 2‑4 audienţe. 
A murit contele Andrássy. Orele 5‑7 Sturdza, îmi mulţumeşte şi el 
pentru intervenţia mea privind votul. Ora 7 cinat. Ora 9 vizitat cu 
Nando bufetul. Ora 10Ľ intrarea la bal. Elisabeta toaletă albă. Enorm 
de plin, strălucitor, reprezentate toate partidele. Doamna Brătianu 
cu fiica ei. Nando dansează. Ora 1Ľ supeul, foarte bun. Ora 2½ 
începe cotilionul, care durează până la ora 4½. Nando dansează. Eu 
am vorbit cu enorm de mulţi oameni. Ora 5 în pat, Elisabeta deja 
la ora 2½. Test reuşit şi strălucitor. –6°R.

Miercuri, 7/19 februarie
Ora 9½ sculat. Văcărescu furioasă că Nando nu a dansat cu ea. O 
acuză pe Elisabeta, neplăcut, el trebuie să se scuze. Ora 11½ Algiu. 
După‑amiază promenadă. Aurelian. Biliard.

Joi, 8/20 februarie
Ceva zăpadă, soare. Ora 11 Marghiloman. Ora 12 Ghermani. După‑
amiază Young. Promenadă, îngheaţă puternic. Ziarele scriu despre 
depeşa mea către contesa Andrássy. Seara Elisabeta la concert, 
eu citit.
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Vineri, 9/21 februarie
–4°R, mohorât. Înainte de amiază Manu. Seara Cantacuzino pentru 
matineul său. Biliard.

Sâmbătă, 10/22 februarie
–6°R, mai târziu soare. Nici un ministru. După‑amiază Young. Pro‑
menadă. Frig. Ora 5 audienţe. Seara la ora 10 balul Comerţului, 
ora 12 balul „Obolul”, acolo cu Ferdinand, foarte plin. Tombolă la 
primul. Ora 2 înapoi. Noapte foarte rece, –7°R. Senin.

Duminică, 11/23 februarie
Sfârşitul carnavalului
–9°R. Înainte de amiază scris. Ora 2½ la G. Cantacuzino, matinée 
musicale. 200 de persoane, elegant, drăguţ. Ora 5 bufet, după aceea 
dans, la care ia parte Nando, acolo până la ora 7½. Acolo şi Z. Davila, 
motiv pentru care Elisabeta agitată, însă stă complet deoparte. Eli‑
sabeta se teme de intervenţii în favoarea ei. Ora 8 cinat à quatre. 
Seara biliard, foarte frig.

Luni, 12/24 februarie
–6°R, soare. Înainte de amiază Rosetti şi Păucescu. Audienţe. Seara, 
orele 5‑7, Kalinderu.

Marţi, 13/25 februarie
–7°R. Înainte de amiază Vlădescu şi Manu. Camerele nu lucrează 
aproape deloc. După‑amiază promenadă. Seara maiorul Mongiu pentru 
turnurile fortificate.

Miercuri, 14/26 februarie
–4°R, senin. Înainte de amiază Consiliu de Miniştri. Conflict mic la 
Cameră, din cauza comisiei băncii Nica, acesta nu mai poate fi deputat 
după faliment. Ghermani ia votul ca pe o problemă personală. Ora 1 
prinţul J. Murat la lunch, rămâne până la ora 3½. Seara audienţe. 
–10°R.

Joi, 15/27 februarie
–12°R, complet senin, soare. Înainte de amiază nici un ministru. 
După‑amiază promenadă, vânt rece. Orele 5‑7 citit. La Senat, inter‑
pelare a Senatului de către Fleva. Senatul se pronunţă în favoarea 
guvernului. Seara biliard.

Vineri, 16/28 februarie
–5°R, vânt, rece. Înainte de amiază Manu. După‑amiază Curtopassi, 
anunţă că prinţul de Neapole va sosi pe 12 martie stil nou, acum e 


