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Prefaţă. 

La începutul acestui an vre-o sută 

de persoane : profesori universitari, pu- 

bliciști şi alţi. intelectuali s'au întrunit 
la Universitatea din Cluj. „spre a pune 

bazele unei Societăți anglo-române, care 

a şi fost: înfiinţată alegându-şi de pre- 

şedinte definitiv pe învățatul profesor 

al unrversităţei noastre DI Dr. Emil 

Racoviţă şi un numeros comitet compus 
din mai multe doamne. din profesori 

de-ai Universităţei și Academiilor din 

Cluj precum şi dintr'un număr de mem- 

brii de onoare în frunte cu cei doi me- 

tropoliţi ai Ardealului, proclamând tot- 

„odată da preşedinte onorar al societăţei 

pe Consulul Angliei din Cluj DI Goodwin. 
Societatea anglo-română din Cluj s'a 

constituit ca un răspuns ceva cam tardiv 

— de altfel, — ta înfiinţarea societăţei - 

anglo-române din. Londra care există 

dela 1917 şi din care fac parte nume- 

roase notabilităţi engleze precum arhie- 

piscopi, episcopi, miniştri și foşti mi- 

niştri, membri de-ai Camerei Lorzilor 

şi Comunelor, profesori de universitate, 
ziarişti de marcă, publicişti şi alte ca- . 

tegorii sociale. cari cu toţii au dat un 

rea! sprijin Românilor şi idealului pentru 

care a luptat poporul nostru în marele 

răsboi. ” 
Societatea anglo-română din Cluj s'a 

înfiinţat în aşteptarea întemeierei unei 

centrale în Bucureşti când ea va deveni 
1*
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o simplă secţie, şi scopul ce-l urmărim 
cu aducerea ei ia viaţă este de a strânge 
tot mai mult legăturile culturale, so- 
ciale, economice şi cele de prietenie 
între noi și marea naţiune britanică şi 
de a ne cunoaşte tot mai mult şi mai 
bine unii pe alţii. 

|: urmărirea şi pentru realizarea a- 
cestui ideal noi vom trebui pe de-o 
parte, să facem cunoscute la noi arta; 
ştiinţa şi literatura engleză şi prin tra- 
duceri din marii noştri scriitori şi oa- 
meni de ştiinţă să răspândim în Anglia 
cunoaşterea trecutului nostru, a litera- 
turei şi operilor de ştiinţă şi de artă 
româneşti, iar pe de altă parte să în- 
lesnim ia câţi mai mulți tineri români 
de a călători şi petrece în mod util în 

__Engiiţera, spre a studia instituțiile şi 
vasta ei civilizaţiune, urmând cursurile 
la universităţile, la înaltele şcoale tech- 
nice şi economice şi la alte instituţii de 
cultură engleze. Aș mai adăoga — că 
cu asemenea prilejuri — ai noşiri ar 
învăţa să cunoască cu profit raporturile 

„şi schimbul de ieei din acea ţară, pe 
terenul lupielor politice mai ales, ra- 
porturi pline de un rar spirit de urba- 
nitate, de daferenţă şi de respect față 
de ideile şi opiniile altora, ceea ce nu 
se vede decât mai rar în alte țâri şi 
puţin la noi. | 

Din acest contact mai strâns între 
noi şi națiunea britanică, din această . 
cunoaştere reciprocă mai adincă, numai 
bine va rezulta pentru ambele popoare. 
De aceea toţi cei cari am asistat la 
acea întrumire am făcut un apel căl- 
duros la toți intelectualii noştri și la
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toţi oamenii de bine ca să sprijinească 
această inițiativă a noastră întrun inte- 
res. bine priceput cultură! şi național. | 

Cu ocazia acelei întruniri am ţinut o 
scurtă disertaţiune despre legăturile an- 
glo-române şi despre propaganda noas- 
tră în Englitera din timpurile mai în- 
tepariate până în zilele noastre. Această 
disertaţiune am crezut util să o desvolt, 
mai ales în partea ei ulterioară relativă 
la epoca mai recentă, sprijinindu-mă 
în acest scop pe d mulțime de amintiri 
personaie culese în desele mele călăto- 
rii şi şederi în Englitera precum şi pe 

"—aamele documente ca; scrisori, însemnări, 
notițe, articole de ziare etc, sirânse de 
mine în decurs de vre-o treizeci de arii 
şi privitoare la interesul ce sa purtai 
în anumite cercuri politice şi intelectuale 
engleze luptelor pentru libertaţe ale nea- 
mului nostru din trecutul -mai apropiat. 

Pun aceste papini, — cari au apărut 
mai întâiu în ziarul „Patria“ — la “în- 
demâna cititorilor cu gândul curat de a 
nu uita recunoştinţa ce o datorăm ace- 
lor streini de seamă — și îu cazul de 
față acelor nobili reprezentanți ai iumei 
politice. şi intelectuaie, engleze, cari ne- 
au dat un sprijin pretios în momentele 
cele mai grele ale trecutului nostru de 
lupte îndârjite pentru libertatea și uni- 
tatea noastră naţională. 

Cluj, 6 lulie 1923. 

. George Moroianu 
v Vicepreşedintele Societăţei . 

Angto-române,
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Dela întemeierea "Țărilor Române până 
târziu încoace spre sfârşitul veacalui al 

XV-iea, - legăturite poporului român, 

cu Engiitera au fost mai malt întâm- 

plătoare şi ele s'au mărginit în decurs 

“de veacuri la călătoriile pe cari dife- 

siţi ambasadori şi misionari englezi în 

Oiient le făceau prin ţările român 

când porneau să-şi la în primire în 

special posturile lor dia Constantinopol. 

Câte odată aceste legături au fost în- 

copclate şi de unii negustori englezi ve- 

“iţi prin părţile noastre pentru atacert 

comerciale, cum a fost de pildă vesti- 

tn) neguţător John _Newberle. citat de 

4! orga în “lucrarea domuiel sale 

„Histoire des relations  anglo-rou- 

_ malnes“ Iaşi 1917 care ne-a servit de 

isvor da informaţiune pentru întroda- 

cerea acestei disertaţiuni. 
Acest Newberie. a fost primat 

călător englez care a sttăbătat Mol- 

dova pe la 1518, 'spre a se duce în. 

ţările Levantului şi care a lăsat o de- 

scriere interesantă a Principatului Mol- 

dovei, Mai amintim cam în aceeaşi 
vreme pe Harebone fost agent diplo- 

matic şi mai târziu ambasador al Re- 

 ginei Elizabeta la Constantinopol. 

Acesta când a părăsit definitiv postul 

său din capitala Sultanilor, spre a se 

înapoia în Englitera, a ales drumul 

tot peste MOldova, pe care o mai 

străbătusa odată cu ocazia” călătoriei 

în “Turcia, când cunoscuse pe Prinţul 

domnitor al Mo!dovei Petru Scheopul; 

cu care a închelat o convenţie come!-
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clală, prima care a existat Între Țările 

Române și Englitera. Se ştie că p'atanci 

moldovenii îşi exoortau vitele peste 

Danzig până'n Englitera. 

Dar în acea epocă îndepărtată unli 

aventurieri pretendenți Ja tronurile Prin- 

cipatelor, — cum a fost acel faimos 

lon Bogdan, care sa aventurat până la 

cartea reginei Elizabeta a Angliei, ce- 

rânda-i sprijia şi ajutor, spre a 2junge 

Domn 2] Moldovei, au creiat îa rândul 

lor unele relaţii între țările române şi 

Englitera. Regina Elisabeta a sprijinit 

atunci prin ambasadorul el la Constan- 

tinopot pe acei Bogdan, susținându-i 

cauza pe lângă sultan spre a-l face 

Doman în Moldova, 

O intervenţie diplomatică a amba- 

sadoruiui Angliei din Constantino- 

pol lordul Paget în favoarea Româ- 

nilor din Ardeal la 1704 

Un secol mal târziu ambasadorul An- 
giiei la Constantinopol lordul Paget, 

care-şi câşiigase multe merite pentru 

Turcia prin sprijinul pe care îl dădu 

Sultanalvi la încheierea păcel dela Car- 

loviţ, termirându-şi misiunea pe care o 
avusese pe lângă inalta Poariă, ceru ca 

la întoarcerea în Anglia la 1103 să 

străbată pdn Muntenia unde domnea 

atonci cu toată strălucirea  Coastantin 

Brâncoveanu. 
Principele muntean dădu ordin să fie 

primit cu toate onorurile ambasadorul 

Angliei „acest om de o înaltă impontanţă” 

cum (i numea domnitorul Țărei Romă- 

peşti, cara trimise intru întâmpinarea oas- 

pelui Ja Turtucaia pe doi din cei maj
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mari boeri al ţăiei: pe vărul său Toma. 

Cantacuzino, acel care ta trădat mai îâr- 
ziu, cauzându-i moartea intricoşată şi pe 

_ Brezolanu; lar la intrarea ambasadorului 
în Bucureşti el a fost întâmpinat de fiii 
mai mari al Domnitorului, Principii Con- 

- stantin şi Şiefan Brâncoveanu, trimiși de 
tatal tor împreună cu o suită strălăcită 

'de boieri să primlască după cuviinţă, „pe 
acest strein de o aşa de mare şi tară di- 
stincțiure“ cum zicea cronica de pe acea 
vreme. | 

A urmat primirea lul Paget în audiență 
“a palatul lui Brâncoveanu, unde Domni- 

torul muntean primind pe reprezentantul 
regelui Angliei îl potii să şadă chiar pe 
propriul său tron, iar «ei, Brâncoveanu se 
aşeză alătmi pe en divan după moda 
orientată. 

După ce s'a întreținut indelung cu a- 
cest „oaspe distins“ după ospâăţui strălu- 
cit pe care domaitorul i-l oferise, la sfâr- 
şitul mesei, Brâncoveanu a oterit oaspelui 
său o blană scumpă de zibetină după 
obiceiul locului. Câteva zile după aceea 
Paget inainte da părâsi Muntenia s'a 
preziutat din nou în audienţă de mulțu- 
mire la Brâncoveanu, care la primit intro 
splendidă zi da început de Mai în mi- 
nunata grădină a paiatului său din Bucu- 
eşti, îmbibată de parfumul îmbelșugat al 
Hliacului atunci în plină infiorire. 

La această audienţă de adio, Biâuco- 
veanu a îugat pe lordul Paget ca la tre- 
cerea sa prin Viena, să prezinte impăra- 
tului Leopold impreună cu salutăzite sale, 
şi doleanțela lui Brâncoveanu contra per- 
secuțiiior ja care era expusă biserica or- 
todoză a Românilor din Ardeai din par-
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tea jezuiților maghiari şi nemți, biserică 
ce era priair'o veche îradiție hierarhică în 

cele mai strânse legături cu biserica din 
Muntenia; 

Este de admirat în această Imprejurare 
ua mumai curajul şi patriotiamul marelui 
Voevod Muntean, ci trebue să admirăm în 
atelaş timp şi nobleța şi generozitatea 
lordului Pagei, care s'a declarat gata să 
îndepilaească această delicată însărcinare 
a iui Brâncoveanu pe lângă impăratul au- 
stiiac, Actul acesta al lordului Paget este 
de sigur prima intervenție a unui diplo- 
mât sirein în favoarea Românilor transiivă-" 

neni pe lângă asupritoarea lor stăpânire 
din Viena. Şi reamintind acest eveniment 
intâmpiat acum două sute şi mai bine de 
ani, nu putem să o facem fără dea i 
cuprinși de un simțământ de recunoştinţă 
atât față de memoria ilustrului. voevod ai 
Munteniei, care zace ani maj târziu a su- 
ferit la Constantinopol momte de martie 
pentru statormicia lui în credința sirămo: 
ştască, cât şi față de cea a nobilului di- 
piamat englez, care n'a ezitat să se între- 
pună la Viena în intaresul neamului - 
nostru, ” " 

Nu voiu insista în privința  epocei fa- 

naziote, când legăturiie dintre Țările Ro- 
mâne și Anglia au fost mai frecvente, 
dacă nu altlel cel puţin printrun mumăr: 
rault mai mare. de călători englezi de 
marcă prin aceste regiuni, între cari a- 
mintiu pe e care a descris 
obiceluril€ dala cu -Domallor Fanarloţi 
din Bucureşti şi lași, iăsând şi o malțime 
de note şi impresii despre  piiorescul şi 
Stările sociale din cele două principate 
dunărene,
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Primii Consuli ai Angliei în 

Muntenia şi Moldova şi pleda- 

rea unuia din ei: Blutte pentru 

unirea politică a neamului ro- 

mânesc E 

Legăturile oliciale tatre Anglia şi Prin 

- cipatele Române au luat fiinţă abia la în 

ceputul veacuiui al XVill-lea, când a fost 

numit primul coasu! englez la lași pentru 

Moldova, far îa 1802 cu Muntenia pri 

numirea lui Wilkinson ca consul în Bucu- 

resti acreditat în acelaş timp şi în Capl- 

tala Moldovei. Witkinson a pnblicat şi o 

caste asupra principatelor, apărută ja Paris 

: 3a 1820,,Accouat ot the Principaiiiles of 

i Watiachia and Moldavia“ carie care nu a 

'“ fost tocmai favorabilă Românilor si în 

care autorul se indoleşte de posibilitatea 

renașterei naţionale a: neamului noztiu. În 

schimb succesorul îui Wi'kiason la cod- - 

ducerea consulatelor din Buzurești și laşi 

Biutte, a scris o lucrare plină de admira- 

ție pentru trecutul şi origiua glorioasă a 

__ neamului românesc şi cu perspectivele cele 

ma!-iîrumoase pentru viitorul poporuliii 

nostru, Biulte pledează cu căidură pemru 

“unirea tuturor. românilor într”o singură 

"ţară şi nație inchegată de zece milioane 

de suflete. După cum vedem consulu ea- 

_glez cuprindea. aici şi pe Românii din 

Ardeal, Banat şi celelalte provincii ale 

defunciei monarhii austro-ungară, precum 

şi pe cei din Basarabia, pe care Rusia o 

răpise la 1812. 

Inainte de a veni la epoca mai recentă a. 
relaţiilor noâstre cu Engiitera ţin 
să amintesc aici călătoria de stadii 
pe care a făcut-o acum aproape
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o sută de anl — prin 1830 la Londra 

şi în alte centre industriale engleze oa . 

distins tânăr român Petre Poenaru, 
ale cărpi calităţi devsebite-consutai—- 
Biutie le lăuda foarte mult, şi care a 
vrut să se instruiască la taţa locului 
despre statea de civilizatie şi despre 
enorma desvoliare tehnică şi îndustri- 

„_ală a Engliterei. Poenaru a foiosit mai 

 târzia cunoştinţele şi experienţa câști- 

gate în Englitera la organizarea învă- 
țământului superior din Munisania pe 

care a fost chemat să o execute. 

Este plin de interes raportul — ca 

impresiile bogate câştigate în acaastă 

călătorie de stadii, pe care l-a trimis 

„în ţară: Poenara la 1831, publicat în 

Analele Academiei Române şi reprodus 

de dl lorga în foarte înteresanta D-sale 

publicaţiune - franțaziască mai sus 
menționată. 

Călătoria lui Alex. Golescu la Lon- 

dra la 1848 şi pledoaria iui în presa 

engleză pentru cauza Principatelor 

In timpoal Regulamentulat Organic 
opoziţia naţională în frunte cu lon 

Câtnpineanu a găsit totdeauna an spri- 

jm prietenos la oamenii politici englezi 

şi în &pecial la Lordul Paimersion şe- 

ial partidulni liberal. CWbig). | 

Cum după revoluţia dela 1848 exi- 

Jaţii români lucram mai alea la Paris 

pentra realizarea principiilor şi aspiraţil- 

lor lor politice şi naționale, cari cul- 

minau în Unirea Principatelor, iar la 

Londra nu aveau atitea legături ca la 

Paris, de oarece cet mai mulți dintre 
ei îşi tăcusră Studiile în acest din 

=
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urmă Oraş şi mai nimeni dintre capil 
mişcărei democrațice de pe atunci nu 
avea legături co. Englite:a si nu cu- 
noştea limba engleză. . 

Unul dintre cei de tot puţini cari 
posedau aceste relaţii era Alexandru 
Gojescu, care trecea printre cel mai 
entuziaşti din generaţia lol şi parțizaa 
înfocat a! Unire], a plecat la Londra 
pela finea anului 1848 reuşind să pu- 
biice în „Morning Herald“ un articol 
mai lubg asupra revoluției din Atante- 

pia impotriva ,protecioratului. rusesc,
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In articolul lui, Golescu reamintea 
Englezilor marile servicii aduse de Râ- 
mâni creştinătăţei prin secolii al 15-lea 
şi al 16-lea sub Ștefan Cel Mare, scă- 
pând creştinătatea de primejdia tur- 
cească, — şi tratatele care le garan- 
tau autonomia faţă de Poarta Otomană. 
Revoluţia, zicea Golescu le-a fost im- 
pusă Românilor de împrejurări, ba chiar 
şi de Turcia, cate voia o probă cum 
că Românii voiau îrtr'adevăr să se de- 
baraseze de protecţia rusească. Tocmai 
de aceea, adăoza cu mult curaj Go- 
lescu, el nu pricepea dezerţiunea Engli- 
terei care-i lăsase la discreţia Turciei, 
a cărei armată înăbuşise această încer- 
care de liberare a komânilor. — Aban- 
donarea unui popor, a cărui situaţiune 
geografică poate să fie atât de utilă 
Eugliterei, zicea Golescu, este' o crimă 
împotriva propriilor ei interese. Și dacă 
această indiferenţă va continua, încheia 
Patriotul muntean, atunci o a doua re- 
voluţie va Jua naștere la Dunăre, care 
va pune în flăcări tot imperiul otoman, 
ba poate mai mult chiar, „căci mica ll... 
noastră ţară este cheia bolţei „edificiului ; 
pop | 

Acest frumos articol al patriotului 
muntean a- fost însoţit din partea re- 
dacției ziarului englez de un scurt ex- 
pozeu istoric precum şi de un călduros 
apel la conştiinţa engleză. Golescu pă- 
răsi Londra şi intervenţia lui nu avu 
deocamdată decât un succes moral de 
presă, de' oarece Lordul Palmerston, 
deşi un înfocat partizan al Unirei Prin- 
cipatelor Române, nu voia ca această
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unire să se realizeze în detrimentul 

drepturilor suzerane ale Turciei (v. 

lorga op. citat). 
Când Prinţul Carol de Hohenzollera 

Sigmaringen fu ales Domn al României 

Unite după abdicarea lui Cuza Vodă, 

ambasadorul Angliei din Constantinopol 

Lordul Lyons a sprijinit cu toată în- 

fluenţa lui pe lângă înalta Poartă recu- 

noaşterea ca Domn a Principelui Carol.) 

Prin anii 1890 un om da Stat 

englez se ocupă cu simpatie în 

presa din Londra despre situa- 

ţia Românilor transilvăneni 

In timpurile mai apropiate de noi, 

cam prin anii 1890 unii oameni politici 

englezi au început să - se ocupe şi de 

starea Românilor din Transilvania. Ast- 

fel Lordul Fitzmaurice fost Subsecretar 

de Stăt atrAfacerilor Externe în al doi- 

lea cabinet al lui Gladstone dela 1882 

la 1885 şi mui târziu în 1905—1908 

în cabinetul lui Campbell—Bannermana 
  

1) Până aici, după cum am spus şi în pagina 

primă, cartea Dlui N. torga sus menţionată, mi-a 

servit de. preţios isvor de informațiune de uade 

am rezumat interesantele fapte pe care “le-am po- 

vestit aici din trecutul relațiilor noastre cu Engii- 

tera. Aproapa ce urmează de aci înainte până la 

finea acestei pubiicațiuni se întemeiază pe amintirile: 

megle personala — sprijinite pe scrisori originale, 

pe notițe şi înseranări, pe articole de ziare etc., 

strânse în decurs de vre-o 30 de ani, şi păstrate 

în arhiva mea. Toate aceste 1ocumente privitoare 

la istoria politică mai recentă a: neamului nostru 

gi la propaganda noastră în apus, pentru reali- 

zarea idealurilor noastre naţionale, după ce le 

soiu selecţiona le- voiu dărui într'o zi Academiei 

Române, care e chemată să colecţioneze şi păs- 

treze tot ce se referă lă trecutul poporului româa.
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fost ministru secretar de Stat în 

ultimul minister al lui Asquith, un cu- 

noscător adânc al chestiunilor europene 
şi în special al orientului apropiat, lord 
Fitzmaurice zic a publicat în anul 1890 
în Pal! Mall Gazette din Londra o serie de : 
articole despre situaţiunea poiitică din 
Europa şi despre viitorul Triplei Alianțe. 

Intr'unul din aceie articole L. F. a 
spus între altele, că atâta timp, cât 
Ungurii vor face o. politică brutală şi 
violentă față de Românii” "din- Ardeai, 
nici vorbă nu poate fi de o alipire 
sinceră — cu asentimentul poporului 
a României de Tripla Alianţă și că po 
litica oarbă a Ungurilor a fâcut din; 
Transilvania un călcâi ai lui Achilej 
care poate amenința atât existența ro- 
narhiei habsburgice, cât și pe aceea a 
Triplei Alianțe şi a păcei europene. 

lată exact modul cum se exprima 
în această chestiune acest om de Stai 
englez: „Accentuez cu deosebire, zicea 
lordul Fitzmaurice, într'unul din acele 
articole, — pericolele ce vor amenința - 
Europa în urma luptelor, acerbe ne- 
sfârşite dintre naţionalităţile din mo- 
narhia austro-ungară. Ungurii şi Ger- 
manii sunt animați de sentementele czle 
mai dușmănoase în contra Slavilor. în 
special „Ungurii urmăresc o politică 
violentă, fanatică şi oarbă față de na- 
Hionalităţile supuse Coroanei Ungureșri 
și în special faţă de Români. Această 
politică nechibzuită şi cu consecințe fa- 
iale a ajuns până acolo încâl nu ezit 
de a afirma şi dovedi, că dacă existi 
astăzi pericole pentru Tripla Alianţă şi 
pentru pacea europeană, ele rezidă în 

ÎS
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Ir ransilvania, unde atitudinea provocă. 
!| toare a mincrităței maghiare contra 
majorităței române, poate să provoace 
dinir'o zi întralta turburări: sângeroase 
cu rezultate înconiensurabile.“ 

Și mai departe: „Acel care a urmă- 

“rit cu simpatie luptele pentru libertate 
| şi independenţă ale Ungurilor dela 1848 
| ia 1867 se va uimi văzându-i, că sunt 

: călăuziţi de aceleaşi sentimente, de a- 

! celeaşi idei medievale în contra Româ- 

: ilor, pe care ei le-au condamnat atât 

„ de bine când au fost striviţi de către 
„ Austriaci. Etrist aceasta: ditr partea 
| Ungurilor; Cari Odinioară. băteau la ușile 

! tuturor cabinetelor europene, ca să fie 

j desrobiți, de sub jugul li Schmerling 
și Bach.“ 

Relativ la Rusia lordul Fitzmaurice 
constata, că imperiul, rusesc era atunci 

(în 1890) mai depărtat de Constanti- 
nopot-decuim fusese cu _lA.ani în urmă. 
„Aceasta este a se mulţumi, zicea dân- 
sul puterei militare a României, şi con- 
cursului ce ea ar da şi ar primi în caz 
lde războiu dela puterilă aliate.“ — Azi 

'după 33 de ani de când lord Fitzmau- 
vice a scris aceste cuvinte, putem spune 
că ela vorbit ca un adevărat profet. 

Apariţia Memoriului studenţilor 
din Bucureşti şi laşi în chestia 

ardeleană şi a Replicei studen- 

ţilor din Transilvania 

Cam în acelaş timp memoriul stu- 
denţilor universitari din Bucureşti şi 
lași privitor la Românii din Țările Co- 
roanei ungare apărut la 1890 și Replica 
fraților lor din Transilvania “alcătuită
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aproape în întregime de -nemuritorul 
Aurel C. Popovici tipărite afară de ro- 
mânește, în franțuzeşte, italieneşte, 
nemţeşte iar Replica şi în englezește și 
răspândite în toată Europa cultă, au 
reușit să ne asigure preţioase . simpatii 
şi în Englitera. 

Gladstone şi Unirea Principa- 
telor. Două scrisori ale mare- 

lui om de Stat în chestia Ro- 

mânilor ardeleni 

Imi amintesc de o scrisoare căldu: 
roasă pe care marele Gladstone fost in 
patru rânduri Prim-Ministru ai Angliei, 
a trimis-o lui Stroe Dumitru Brătianu 
predecesorul meu la conducerea Ligei 
din Paris, şi unul din tinerii cei mai de 
seamă ai generaţiei noastre, care fusese 
între principalii întemeietori şi îndru- 
mători. ai secţiunei din Paris a Ligei 
“Culturale înfințată la începutul anului 
1891. El a făcut foarțe_ mult pentru pro- 
paganda noastră naţională în Capitala 
Franței. Din nefericire Stroe: Brătianu a 
murit în Aug. 1892 la vârsta de abia 
21 de ani, * 

lată textul acelei scrisori pe care o 
reproducem din raportul despre activi- 
tatea Ligei Culturale pe anul 1891, 
Buc. 1892: 

„Domnul Meu, 
Ca unul care acum 35 de ani am 

făcut ceea ce am putut ca să favori- 
zez prosperitatea Românilor, susținând 
Unirea Principatelo Dunărene, pot să 
Vă asigur, că port încă interes prospe- 
rităței lor şi la întoarcerea mea   
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Londra sper Să parcurg cu interes bro- 

şura ce aţi fost atât de bun să mi-o 
trimiteţi. “ 

A! Dv prea fidel servitor 

W. £. Giodstone 

Brighton 7 Aprilie 1891. 

In adevăr ilustrul om de Stat englez 

a susținut la toate ocaziile cauza Ro- 
mânilor şi a Principatelor Dunărene în 

special. 
Astfel la 4 iai 1858 cerând guver- 

nulul Derby să sprijinească dorinţa ex- 
primată de Muntenia și Moldova spu- 

nea: „Desigur cea mai bună rezistență 

de opus Rusiei eee tăria şi libertatea 
celor două țări Ce vor avea să se apere 
împotriva ci. Trebue să ridicați o ba- 
rieră vie ] Tie RISA şi Turcia. Și nu 

există oaltă--barieră ca piepturiie celor 

liberi“, Dar. moţiunea propusă de Glad- 
stone parlamentului englez în favoarea 

Unirei Principatelor Române a tost re- 

spinsă de Camera Comunelor cu 292 
voturi contra 114 (citat de N. C. Con- 

stantinescu în N. R. Lit. 1911, paz. 
212). 

Se vede de aici cât de mult simpa- 

tiza Marele Bătrân — The Great Old 

Man (aşa era supranumit Gladstone 
la bătrâneţe în toată lumea civilizată, 
şi nefntrecutul campion al libertăței pa- 
poarelor cu toți cei siabi şi oprimaţi. 

La 1893, un an după ce devenise 
pentru a patra şi ultima oară Ministru- 
Preşedinte al Angliei fiind în vârstă de 
84 de ani i-am trimis din Paris un 
exemplar englezesc din Replica Stu- 
denţilor români din Transilvania, îm-



preubă Cu 0 scrisoare privitoare la. 
Chestia româarasca din Ardeal. ia care 
a binevoit a răspunde prin alăturata 
scrisoare datată din Londra — Dow- 
ning street 10, reşedinţa oficială a Pre- 
mierilor englezi: 

Domnului: George Moroianu 
7 rue Thenard, Paris, 

Domnul meu, 

Sunt însărcinat de di Giadstone să 
Vă mulțumesc de scrisoarea ce i-ați 
făcut onoarea de a i-o trimite și pe 
care a primit-o împreună cu Memoriul 
asupra situațiunei . Românilor de sub 
“Coroana Sf. Ștefan. 

Primii Vă rog, Domnul meu, asigu- 
area simțămintelor mele celor mai 
distinse. - 

H. Shand 
10 Duwning stree: Whitenail 

5 lulie 1893. 

Câteva luni mai târziu în lanuarie 1894 
aflându-mă în Londra într'o călătorie 
de propagandă — în ajunul procesului 
Memorandului, Marele Prim Ministru 
al Keginei Victoria a binevoit a primi 
dela mine ua mic memoriu referitor la 
suferințele şi aspiraţiunile neamului ro- 
mânesc din Transilvania. indrăzneam 
să fac acest act, ştiind cu câtă căldură 
şi desintaresare îmbrăţişase acest mare 
bărbat de Stat totdeauna în lunga şi 
splendida lui carieră politică cauza po- 
poarelor oprimate. Cine din cei în cu- 
rent cu chestiils europene nu-şi aduce 
aniințe de faimoasa lui broşură „Bui- 
garian At:ocities“ publicată la 1876 

2%
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în 'care Gladstone înfiera crimele ce 
Turrii le comitsau împotriva Bulgarilor + 

Efeciele procesului Memorandu- 
lui Partidului Naţional Român 

în opinia publică europeană 

De asemenea Meimorandul Partidu-: 
lui Naţiona! român din Transilvania 
dus . împăratului la Viena, — cu toate 
consecinţele ce i-au urmat a reuşit să 
facă în Europa o diră de lumină în 
privinţa nelegiuirilor ce se petreceau în 

_ “Transilvania cu privire la Români. Gu- 
„.. vernul unguresc din acea vreme con- 

dus de Wekerle, prin lipsa lui de tact 
a făcut atunci prin acel faimos proces. 
al Memorandului, cel mai monstruos 
proces politic al veacului trecut, un 
mare serviciu cauzei românismului. 

Tineretul român răspândit pe la qi- 
feritele Universități europene, și în spe- 

- cial noi cei din Franța, unde era se- 
diul propagandei române, concentrată 
la .secţia din Paris a Ligei Culturale, 
am căutat să facem. cât mai mare 
vâlvă în jurul marelui proces, ce avea 

„să se judece în Mai 1894 la Clui, şi 
să angaiăm cât mai multe ziare streine 

„ spre a-şi trimite reprezentanții lor ia 
procesul Memorandului. Personal ant 
făcut în acest scop la finea anului 
1893 şi începutul anuiui !894 o călă- 
torie în Belgia şi Anglia stând ia 

„Londra aproape şase săptămâni, cău- 
tând să iau contact cu ziarişti şi cu 

_diversi oameni politici spre a-i inte- 
resa în chestia Românilor din Ardeal. Am 
întâlnit atunci pe mai mulți membri ai 
parlamentului englez şi cunoscuți oa- 
meni politici ca Jannes Bryce, Sir 
Charles Dilke, Labouchăre şi alţii.
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Un interview cu Lord Fitzman- 
rice privitor ia chestia Româ- - 

nilor ardeleni 

int”un inierview ce mi l-a acordat 
atunci Lord Fitzmaurice (fost colabo- 
sațor al lui Gladstone, al lui Campel! 
Baunermann şi al lui Asquith) în dife- 
ritele lor cabinete şi publicat în numă- 

rul din 22 lanuarie 1894 al ziarului 

„E'Independante Beige” din Bruxelles, 

„şi care, în acel timp nu făcea parte 

din guvern şi deci a spus în toată li- 

bertatea ceea ce gândea. Acest om po- 

litic care trăeşte şi azi biciuia în acel 

interviey după cum merita politica bru- 

tală a Ungurilor față de Românii din 
Ardeal. Lu 

De oarece” acest interview dupăcât 

mi-aduc aminte, p'a fost publicat atunci 

în intregime de nici un ziar românesc, 

ci toate Pau reprodus numai întrun. 

rezumat telegrafic după ziarul belgiau, 
crea că este iocul să-i reproducem aci 

întocmai după cum el a apărut în 

ziarul din Bruxelles acum treizeci de 

aui, spre a se vedea cum era privită 

şi judecată de opinia publică engleză 

și oajecuii de opinia. publică euro- 

peană situația Româniior din Tran- 
silvania. | - 

lată textul complect şi exact al 

acetui interview, care prezintă astăzi mai 

mult o importanţă istorică şi docu- 
mentară :
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„Lord Edmond Fiizmaurice şi 

chestiunea Transilvanăâ” 1) 

„Un Român din Transilvania a fost 
zilele trecute ia Londra, unde a văzut 
pe Lord Fitzmaurice fost Secretar de - 
Stat la Afacerile Streine în al 3-lea 
cabinet a! Domnului Gladstone, Dânsul 
a cerut opiniunea acestui om de Stat 
asupra chestiunei transilvane. Suntem 
în măsură să pubiicăm cuprinsul ace- 
stei întrevederi. Lord Fitzmaurice cu o 
deosebită bunăvoință s'a declarat gata 
să se întreţină cu interlocutorul sâu 
despre poziția politică a Românilor din 
Transilvania şi despre raporturile lor 
cu Maghiarii şi cu guvernul din Buda- 
pesta. Lord Fitzmaurice a publicat e! 
însuși în această chestiune câteva arti- 
cole în Pali Mal! Gazette în cari ex- 
prima părerea că Transilvania ar putea 
să devie un călcâiu a! lui Achile pen- 
tru Statul austro-ungar. El mai "spunea 
în aceste articole „că Ungurii urmăresc 
0 politică violentă şi oarbă, față de 
naționalitățile supuse Coroanei Sf. Ste- 
fan şi în particular contra  Ro- 
mânilor și că dacă există astăzi peri- 
cole pentru tripla alianţă şi pentru 
pacea europeană, ele se găsiau în Tran- 
silvania. Atitudinea  provocătoare a 
minofităţei maghiare contra majorităței 
române putea să provoace de pe o zi 
  

Pablicând interviewul ,„lndâpendance 
Beige" îace urmaâtoares observaţinne: „De 
sine înţeles că noi reproducem această intre- 
vedere din punzt de vedere par documentar Ă 
lăsând celor doui intertocatori deplina respon- 
sabilitate a afirmaţiunbor şi sentimentelor pe 
care le-au exprimat.
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pe alta turburări sângeroase cu rezul- 
tate incalculabile. “ 

Ori, starea - Transilvaniei este astăzi 
spuneam eu lordului Fitzmaurice, mult 

mai gravă decum era înainte cu. doi- 

trei ani. Este. de ajuns să menționez 

în această privință procesul de înaltă 

trădare pe care guvernul maghiar |-a 

intentat, unor oameni; cari n'au comis altă 

crimă, decât că uzând de un drept con- 

stituțional ei au dus împăratului-rege o 

petiție, care conţinea gravaminele na- 

țiunei române. 

_La redeschiderea sesiunei actuale a 

Dietei maghiare dnii Wekerle (primul- 

ministru) şi Hieronimy (ministrul de 
interne) au declarat — ce e drept, — 
recunoscând oarecum prin aceasta le- 
gimitatea hemulţumirei Românilor, „că 

guvernul era dispus să facă dreptate 

ia o parie din plângerile lor, întrucât 

acestea nu sar opune unitițel Statalui 

maghiar.“ — Dar aceste promisiuni ale 
Ministerului mau fost  îndestulătoare 
pentru a linişti. pe Români, ci dimpo- 

trivă, de oarece ideia Statului naționali 
maghiar este în flagrantă contradicție 
cu drepturile şi aspiraţiunile cele mai 
legitime ale naționalităților nemaghiare. 

Astfel modul în care guvernul ar vrea 

să facă dreptate Românilor, ar însemna 

exterminarea rasei lor ca individuali” 

tate naţională deosebită. 

La acestea Lord Fitzmaurice observă 

că Maghiarii îşi câștigaseră multe simpatii 

în Englitera prin lupta lor eroică din 1848, 

şi acesie simpatii ei nu le-au perdut 

încă. Astfel opinia liberală din Anglia 

a urmărit cu mult interes  desvoltârea
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instituţiunilor liberale şi drepturilor con- 
stituționate în Ungaria şi Austria. „Chiar 
acum de curând serbările în onoarea 
romancierului Mauriţiu Jokay prototipul, 
am putea spune; al! spiritului maghiar, 
au redeştepiat simpatiile noastre pentru 
Ungaria. Poate aţi observat şi Dvoa- 
stră în ziarele noastre din săptămâna 
aceasta. Dar pe de altă parte, chiar 
acei cari Sunt cei mai buni amici ai 
Maghiarilor au văzut cu regret desvol- 
tarea la dinşii a acestui spirit orgolios 
şi ostil celorlalte naționalități din ţară, 
care i-a pierdut în 1849. După părerea 
mea, Ungurii atunci mar îi pierdut 

„ nicidecum partida. dacă ei ar fi ştiut 
să-şi alăture şi pe celelalte naţionali- 
tăţi ale Regatului, în loc de a avea de 
luptat nu numai cu  Austriacii și cu 
Ruşii ci și cu Croaţii şi cu Românii. 

| Aceasta a fost adevărata cauză a capi- 
tutărei dela” Vilăgos" rm 

„Dă altă” părte acest spirit “maghiar 
: extrem, continuă Lord Fitzmaurice, are 
o parte puțin cam ridicolă. Pentru o 
rassă care nu numără măi mult de şase 

- milioane de suflete, a voi să interzici 
într'o gară ca cea din Budapesta între- 
Duinţarea ori cărei alte [imhi decât cea 
maghiară, pe care nimeni de peste fron- 
tieră nu o cunouşte, poate să irite pa 
oameni, dar nici decum să-i, convertiască. 
O astiel de exagerare a spiritului național 
este în contrazicere absolută cu preten- 
ţiunea Maghiarilor de a fi un Stat mo- 
dern, şi mai ales a oraşului Budapasta 
de a deveni un antrepozit de come rţ. 

„Este ca şi cum am vrea să impu- 
nem limba chineză (care şi ea este o 
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iobă foarte frumoasă) la posta din 
Londra. | 

„Aceste exagerări sunt nu numai 
crude, dar şi lipsite de abilitate din 
partea bunitor noștri amici Ungurii şi 
eje sunt deasemenea contra _literei şi 
spiritului legilor lor asupra  egalităței 
limbilor. Mai mult, ele se opun, pro- 
misiunilor celor 'mai mari oameni de 
Stat ai lor, ale lui Kossuth în 1849 
ia Debrețin și ale iui Deâk mai târziu. 

„Eu cred că una din nenorocirile Unz 
garii, — şi until diă diplomaţii” est 
ne-a dica o „odată, — este, „Că oa 
menii_ ci de Siăt rin au. ideile. aşa d 
largi ca înaintaşii lor, aşa cum a fost : 
de.pildă contele  Andrăssy (bătrânul), i 
Oamenii aceia fuseseră formaţi la şcoala! 
exilului după 1849, ei văzuseră lumea 
văzuseră Europa în mara şi adevăra- 
tele raporturi între naţiuni. Astăzi, Un- 
garia_nu mai are decât oamerii, fără 
îndoială de-i de_umâre tâlsut;_dâf.. putiă ear 
particularişti eile lor, 

„Dar spuiieţi zii, “căre “Sunt vederi 
Românilor din Trausilvania în privința. 
raorturilor Constituţionale cu Ungaria? 
Sar mulțumi ei cu s mple reforme ad- 
ministrative cum ar fi de exemplu e- 
gajitatea limbilor, sau Românii voiesc 
ei reînființarea Dietei Transilvaniei în 
Cluj sau aiurea, și în acest ultim caz, 
această Dietă ar avea ea poziţia Dietei 
Croate din Agra față de Parlamentul 
din Pesta, san pe cea a Parlamentului - 
din Pesta faţă de cel din Viena? 

fRăsptns) : 
— Există actualmente (în Ungaria) 

9 lege fundamentală de Stat, — opera 
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lui Deâk şi a baronului EGtvâs — care 
acordă Românilor întrebuințarea limbei 

„lor proprii în administraţie, justiție şi 
învăţământ. Numai cât această l&ge, 
cu toate că făcută de Maghiari ei în- 
şişi, a rămas literă moartă. SI 

„ Administraţia şi justiția sunt total- 
mente maghiarizate, iar bisericele şi 
şcolile româneşti pe punctui dea de- 

veni, Astiel o pace, durabilă între Ro- 
mâni şi Maghiari nu poate îi încheiată 
pe această bază. S'ar putea ca Maghiarii 
să-şi calce din nou angajamentele. Ro- 
mânii voiesc garanţii serioase. Ei cer 
restituirea autonomiei transilvane și iată 
pentru ce: mai intâi pentrucă uniunea 
acestei țări cu Ungaria a fost făcută 
în conira voinţei exprese a majoritâței 
Transilvănenilor, apoi pentrucă Românii 
văd în această autonomie unica și siu- 
gura garanţie a desvoltărei lor naţio- 
„nale în viitor. In ceea ce priveşte dieta 
Transilvaniei, ea ar putea avea puteri 
anaioage cu cea a Croaţiei. 

Lord Edm. Fitzmaurice : „O o- 
biecțiune, prima pe care V'ar face-o 
poate un om de Stat maghiar, ar fi 
că Dieţa Dvoastră ar sfârşi, după pu- 
țin timp, prin a cere anexarea țărei la 
România. Desvoltarea reţelei de căi 
ferate ar putea repede accentua o a- 
semenea mişcare. 

„Maghiarii Chiar acum când nu 
există Dietă în Ardeal, ne acuză de 
iredentism. Este o manoperă pentru a 
se putea opune ia restituirea autono- 
miei Transilvaniei. Spiritul public în 
Ungaria şi în Austria se manifestă tot | 
mai mult pentru federalism, de. oarece
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această formă de Stat singură poate 
aduce pacea și concordia între nenu- 
măratele naţionalităţi reunite sub co- 
roana Habsburgilor. Cunosc chiar per- 
sonalități de o reală importanţă, 'cari 
împărtăşesc părerea, că e mecesară o 
monarhie constituită pe baze federaie, 
România.nu ar. întârzia să formeze o 
alianță (cu monarhia asife!” cănstitaită)- | - 
în scop de a opune o barieră puter- 
nică împotriva tuturor proiectelor, de 
cucer, rire -ale..COGStrtiii- SI 1 PAIN 

Lord Edmond Fitzmaurice: „In 
teză generală, ceeace mă, izbește mai 
ales în toate chestiunile de  nâtura a- 
ceasta, este, că e de cea mâi mare 
importanță de a nu pierde din“ vedere 
momentele mari, cari domină pe cele- 
lalte. Ei bine, nu uitaţi. niciodată, că 7 
adevăratul: pericol “pentru libertatea na- | 
ționalităților din Orient, cari ca şi aj 
DY ii sunt "slave, 4 ește > Rusia... “Rusia LE 
este-nrareleperi icol ints nai, pentru 
că aste un Stat, care se Pa 3 
principii “eseațialmente-opuse- - 

„Să nu Vă îscredeţi mai ales în sub- | 
minările Rusiei, In orice caz Dv (Ro- 
mânii) sunteţi prea aproape de Ruși și 
aveţi de îndeplinit o datorie faţă de 
civilizaţia modernă. Din fericire diplo- 
maăția rusă nu este aşa de fină cum se 
crede. Este imposibil să-şi închipue 
Cineva ceva asemănător Cu conduita 
Rusiei oficiale dela războiul cu Turcia 
încoace. Țarul nu avea decât să ră- 
mână liniștit, el, și după dânsul succe- 

'sorii lui, ar fi putut deveni  impăraţii : 
morali ai Bulgarilor. Dar marele defect i 
al diplomaţiei ruseşti este de a vrea 

ŢI 7 oremcencmut a cae, 
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! totdeauna să fie prea fină, și dea 
deveni prea . brutală când. a pierdut 

'partida. 

„Aici, mi-aţi indicat că ideia Dv a: 
“fio confederațiune--îe- care. ar intra și 
România, şi Vă întreb, cine ar îi. Rege 
întrun asemenea caz : ar fi Regele Un- 
gariei, sau Regele României ? 

— "Tocmai pentru a aduce pe Un- 
guri să recunoască pericolul Căruia ei 

expun patria din partea Rusiei, prote- 
stează patrioții transilvăneni contra po- 
Jiticei lor violente și oarbe. 

In momentul de” faţă, conducătorii 
Românilor din Ardeal, sunt încă stă- 
pâni ai masselor. Dar în ziua când 
toate aceste populațiuni, păzitoare ale 
regiunei celei mai împortante din punct de 
vedere strategic pe care o are Monar- 
“hia, ar despera cu totul de îmbunătă- 
țirea soartei lor, ele ar putea să. plece 

o ureche complezantă agenţilor ruşi, şi 
- atunci vai, ar fi prea târziu pentru gu- 
vernul unguresc de a reveni asupra 
"felului său de a guverna. 

In ceeace priveşte federalizarea Mo- 
narhiei austro-ungare la care s'ar ală- 
tura eventual şi România, eu îmi închi- 
puesc, între aceste ţări, un fel de 
alianţă defensivă și permanentă, ceeace 
war fi posibil în împrejurările actuale. 
Int”un asemenea caz România şi-ar 
păstra compiectamente suveranitatea şi 
independența sa. 

Când interviewul a luat sfârşit, Lord 
Fitzmaurice a repetat, că întocmai ca 

orice liberal englez, el va avea tot- 
deauna cea mai vie' simpatie pentru 
desvoltarea Ungariei, dar 'că nu de-
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sperează de a vedea pe Maghiari aban- 

donând o politică imnosibilă 2) şi con- 

trară propriilor lor tradiţii liberale şi 
de a se pune în fruntea mişcărei libe- 
rale în Orient alăturându-şi ! în acest 

scop pe Români ci pe celeialte naţio- 

nalități. Intro asemenea politică ar 
rezida cea mai bună garanție nu. numai 

a libertăţei ci și a păcei şi a însăşi 
exestenţei Regatului ungar. 

IV. 

Simpatia lordului Fiizmaurice pentru 

Români nu sa desmintit niciodată şi 
acum vre'o șaptesprezece ani — prin 

anul 1907 mi-se pare, — când lordul 

Newton a interpelat guvernul englez 

în chestiunea bandelor greceşti în Ma- 

cedonia, Lord Fitzmaurice pe atunci mem- 

bru al cabinetului Compbell-Bannrman a 
răspuns în terminii cei mai categorici 

susținând drepturiie Românilor și ale 
României în Macedonia şi înfierând a- 

tentatele bandelor: greceşti. 
Despre chestia aceasta şi despre in- 

“teresul ce ni Pa purtat şi cu alte pri- 

lejuri şi în special în timpul marelui 

război atât el cât şi alte notabilităţi 
politice engleze, voiu avea ocazia să 

vorbesc îniro lucrare mai mare în care 

viu vorbi mai amănunţit despre pro-:- 

paganda română în streinătate dela 1890 
încoace şi în Franța mai ales. 

Cu toate astea un lucru .vreau să-l 

2) Acest cuvânt imposibil la pulicarea 

interviewulu! a fost omis de ziarul din Bruxel- 

les — o simplă greşială de tipar poate, Cum 

posed însă între hârțiile mele textul intervievru- 

lui coreciat de mâna lordului Piizmaurice am 

crezpi necesar să-l restibilese în mod exact, 
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menționez chiar aici. Cu ocazia Coa- 
gresului naționalităților  nemaghiare: 
Români, Sârbi și Slovaci — din Au- 
gust 1895 ținut la Budapesta, am tri- 
mis câtorva prieteni și cunoscuţi ai mei 

din Apus jurnalişti şi alții, între 
cari venerabiluiui L.. Fitzmaurice . câte 
un memoriu despre rostui acelui con“ 
gres. Dsa a avut bunăvoința să-mi 
scrie dela reşedinţa sa de lângă Brad- 
ford — on — Avon la 13 August 
1895  spunându-mi că ziarele en- 
Sleze au adus ştiri despre acel congres 
şi că unul din acele ziare „se sforţează 
de a convinge publicul englez, că e- 
xistă între acest congres -şi-—mişcarea 
antiseniită, legături foarte. pronunțate. 
in ce mă priveşte, eu nu cred, dar 
cum această idee ar putea să Vă strice, 

" profit de această ocazie pentru a Vă 
preveni, că ea a fost răspîndită.“ 

Mam grăbit să-i răspund mulțu- 
mindu-i şi arătându-i, că „astfel de in- 
formaţiuni calomnioase la adresa. na- 
ţionalităţilor slavă şi română din Un- 
garia erau răspândite de câtva timp 
într'o parte a presei europene, şi autorii 
acestor acuzaţiuni nedrepte nu puteau fi 
decât Maghiari (în special amici dai 
guvernului din Pesta), cari aveau tot 
interesul, să prezinte. luptele noastre 
politice nu ca având de scop îmbună- 
tăţirea soartei noastre, ci ca fiind în- 
dreptate contra Evreilor şi a rasei lor. Ma- 
nopera ziceam este foarte abilă. Inimicii 
noştri ştiu foarte bine ce nare influenţă. 
au Evreii în presa europeană şi prin 
urmare în mersul politicei internaţio- 
male, iară de ce ei caută să ne facă
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rău răspândind pe socoteala noastră 

asemenea calomnii. 
„Este greu oamenilor Ginstiți de a 

tupta contra astorfel de arme. Csea 

ce rămâne de făcut naționalităților ne- 

maghiare din Ungaria, și în special 

Românilor, este de a continua să-și 
conducă barca lo: politică fără încetare 

in limitele respectului drepturitor altora, 
după cum ei au făcut-o şi până azi. 
De altmintrelea prograinul votat da 

congresul naționalităților precum şi re- 
zoluțiunile pe cari noi Românii le-am 
luat în diversele noastre adunări poli- 

tice sunt martore spre a dovedi con- 
irarul de ceea ce inimicii libertăților şi 
autonomiei noastre afirmă, şi aţi avut 
dreptate, Mylord, să nu credeți acestor 
tentative ale unor oameni fără scrupul 

cari caută să ne discrediteze în ochii 

Europei.“ 

Lordul Bryce despre chestia 
Românilor din Ardea, Ei des- 
aproba pasivitatea „politică a 

Româniior 

Deocamdată vreau să mai amintesc 
că între oamenii politici englazi cari au 
arătat acum vro treizeci de ani un in- 
teres mai viu cauzei Românilor arde- 
keni a fost şi James Bryce (vicontete de 
mai târziu), ilustrul istoric mort anul 
trecut, pe atunci Ministru de Comerţ 
în ultimul cabinet al lui. Gladstone, şi 
marele ambasador al Angliei de mai 
târziu în Statele-Unite. Intr'o  convor- 
bire mai lungă ce am avut Ohoarea să 
o am cu dânsu prin mijlocirea binevoi- : 
toare a lord. Fitzmaurice în lanuar 1894
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înjl.ondra, acest om politic s'a interesat de 
aproape de Starea Românilor din Ar- 
deal, de situaţiunea bisericelor noastre, 
de aceea a școalelor, a administrație; 
şi iustiţiei în ce priveşte pe Români 
etc. etc, James Bryce ia aprobat pa- | 
sivitatea politică a Românilor ardeleni, 
proclamată după cum se ştie de parii- 
dul naţional român la conferinţa din 
Miercurea la 1869. Bryce spunea că a 
fost o mare greşală acea pasivitate şi 
că din contră Românii ar fi trebuit să 
fie mereu prezenți în.parlamentul un- 
guresc ca un protest viu şi permanent 
al. nostru îinpotriva politicei de impilare 
a stăpânitorifor maghiari. 

Lucrul acesta l-a înţeles vre-o zece 
„ani mai târziu generația mai tânără a 
Românilor ardeleni şi bănățeni, când 
partidul naţional rupând cu politica de 
pasivitate a hotărât să-şi trimită repre- 
zentanţii săi în Parlamentul din Pesta, 
unde aceştia aveau să scoată și mai 
mult în relief importanţa politică inter- 
mațioală a elementului românesc din 
Transilvania, Banat, Crişana şi Mara- 
murăş. | 

» Deputaţii Lucaciu, Cor. Brediceanu, 
Maniu, Goldiş, Vaida, Pop, Mihali, 
Vlad, Suciu şi ceilalţi cari au putut pă- - 
trunde în Camera ungară printre baio- 
netele jandarmilor, au reprezentat cu 
toată demnitatea interesele neamului 
nostru în acel Parlament oligarhic — 
uude vocea lor a vibrat cu toată auto- 
ritatea întru apărarea drepturilor şi re- 
vendicărilor noastre politice şi națio- 
nale. lar înainte de sfârşitul războiului 
mondia! prin rostul unuia din ei —al drului
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Alexandru Vaida — a tost proclamată 
în Octomvrie 1918 deslipirea pentru 
totdeauna a naţiei noastre de sub Co- 
roana sf. Ștefan de către Statul ungar, 
spre a hotări singură la Conferinţa de 
pace ce avea să vină, de soartaei 
viitoare. i 

A propos de deciaratiunea aceasta a 
D-lui Alexandru Vaida Voevod în par- 
lamentul din Pesta nu voiu uita nici 
odată efectul extraordinar ce ea l-a făcut 
într'una. din ședințele Consiliului pentru - 
unitatea națională a Românilor din Paris, 
când s'a aflat de acest important eve- 
niment. Noi cei cari ne găsiam în străi- 
nătate în timpul răsboiului şi. mai ales 
cei cari făceam propagandă urmăriam 

_de săptămâni întregi la Londra unde 
eram puţini, dar mai ales la Paris unde: 
erau cei mai mulţi Români refugiaţi — 
urmăriam zic în ziarele streine şi mai 
ales în cele din Viena cari ni se trime- 
teau din Elveţia, ca să aflăm ce se mai 
petrece prin Ardeal. Noi aşteptam din 

- zi în zi o declaraţie în sensul de mai 
sus din partea alor noştri. 

La începutul lui Octombre venisem 
pentru câteva săptămâni din Londra la 
Paris spre a lua parte la şedinţele ace- 

lui consiliu prezidat după cum se ştie de 
Take lo-escu şi al cărui vice-peşedinte 
era inimosul patriot oitean:Dl Pavel 
Brătăşianu, care a ajutat mult nu nu- 
mai cu cuvântul dar mai ales şi cu punga 
cauza română la Paris. Şedinţele Con- 
siliului se ţineau la Hotel des Deux Mon- 

“des din Avenue, de Opera. 
La una din aceste şedinţe a sosit pe 

neaşteptate din Stockholm o radiogramă 

3
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a D-lui Derussi în care se. comunica 
Consiliului cuprinsul istoricului discurs 
al lui Alexandru Vaida din Camera Un- 
gariei, A fost un strigăt unanim de bu- 
curie şi de înaltă satisfacţiune patriotică 
din tozte piepturile. La auzul acestei 
veşti întăritoare de inimi ni s'a luat ca 
o piatră de pe suflet. Imediat presa 
franceză a fost înştiinţată despre acea- 
stă hotărîre a Românilor din Ardeal, de 

” asemenea guvernele aliate, care cu pu- 
ține zile înainte trimiseseră lui Take 
Ionescu prin scrisori de-o'rară căldură 
şi simpatie pentru cauza românească 
semnate de miniştri lor de Externe Pi- 

>chon, Balfour și Sonnino recunoaşterea 
Consiliului Unităţei Române ca singurul 
for autorizat cu care Aliaţii aveau să 
discute chestiile româneşti până la des- 
chiderea Conferinţei de pace, sau cel 
puţin până avea să fie îniaturat guver- 
nul germano-fii din Bucureşti. 

Guvernul englez face prin jur- - 
nalistul Fitz-Geraid o anchetă 

în Transilvania 

Tot cam la acea epocă prin Noem- 
vrie 1893, guvernul englez dându-și 
seama de importanţa chestiunei române 
din Ardeal a trimis, — se zice tot ia 
sugestia lui James Bryce, care pe lângă 
portofoliul comerțului pe care-l deţinea 
în Ministerul bătrânului Gladstone, mai 

"era și mâna dreaptă a lordului Kimber- 
ley ministrul de Externe al Cabinetului, 
— pe vestitul jurnalist Fitz-Gerald, 
care-și câştigase o notorietate euro- 
peană în timpul războiuiui ruso-româno- 
turc din 1877 prin promptitudinea cu
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care informa în mod foarte amănunțit 
presa engleză despre evenimentele de 
pe câmpul de război din Balcani. Acest 
ziarist de seamă, doi ani mai târziu, la 
1895 a căzut victima unui complot la 
Sasun în Mesopotamia, unde se dusese 
să ancheteze masacrele pe care Turcii 
ie puseseră la cale împotriva Armeni- 
lor. Sa spus atunci că chiar Sultanul 
Abdul Hamid, Sultanul roşu cum îi mai 
zicea, ar fi trimis pe asasini să răpună 
pe vitz-Geratd. . 

Am spus mai sus că Fitz-Gerald a : 
fost trimis în Ardeal chiar de guver- 
nul englez şi ştiu aceasta cu toată 
certitudinea. in adevăr la sosirea lui 
Fitz-Gerald în. Ardeal ziarele au înre- 
gistrat ştirea că el fusese trimis la noi 
în anchetă de ziarul Daiiy News din 
Londra. Și aceasta era un semn bun 
pentru importanța ce se acorda cauzei 
naționale române în Anglia, .de oarece 

„acest ziar era organul! guvernului Glad- 
stone. Din isvorul cel mai autentic am 
aflat însă pe timpul şederei mele în 
Londra cu ocazia vizitei de care vor- 
besc mai sus, că Fitz-Gerald tusese 
întradevăr trimis de ministerai de Ex- 
terne englez, căruia avea să-i relateze 
despre impresiile. câştigate aici cu pri- 
vire ia iuptele Românilor împotriva po- 
liticei asupritoare din Budapesta. | 

Fitz-Geraid sosind în Transilvania a vi- 
zitat pe Doctorul Raţiu ia Sibiu, şi pe 
alţi fruntaşi ai Partidului Naţional, pe cei 
doi metropoliţi ai Românilor ardeleni, a 
luat apoi contact cu Românii din Bra- 
şov prin Aurel Mureşianu şi alţii, a 
fost în Banat unde a întâinit pe frun- 

| ae
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taşii noştri d'acolo şi se spune că a 
- fost deosebit de încântat când cu unul 

din ei — cu Alexandru Mocsony a pu- 
tut vorbi în limba engleză. D'aici a 
trecut apoi ia Bucureşti unde a avut 
convorbiri cu conducătorii Ligei Cultu- 
rale şi probabil şi cu unii din membrii 
guvernului de pe atunci şi cu alte no- 
tabilităţi. | 

Nam pu'ut afla nici odată — în că- 
lătoriile mele ulterioare la Londra, — 
cu ce împresii se va fi dus de pe la 
«noi acel vestit gazetar, căci după Ştiinţa 
mea el n'a publicat nicăiri un raport 
despre vizita. lui în Transilvania. Un 
asemenea raport contidenţial va îi exi- 
stând probabil în arhivele Ministerului 
de Externe din Londra, căci este ştiut 
că Ministerul de Externe al Angliei 
primeşte de multe ori rapoartele trimise 
de corespondenţii externi ai marilor co- 
tidiane engleze asupra situaţiunei politice, 
militare, sociale şi economice a țărilor 
unde ei rezidează. In special multe din 
rapoartele corespondenților ziarului 
Zimes servesc de ani îndelungaţi 
„Foreign Oifice“-ului ca isvoare supli- 
mentare de informaţii cu privire la si- 
tuaţia politică europeană şi extra euro- 
peană, alături de rapoartele diploma- 
tice ale ambasadorilor şi celorlalți tri- 
mişi ai Majestăţei Sale Britanice în 
țările streine. În această ţară a libertă- 
ților şi a tradiţiilor celor mai frumoase 
se apreciază cu adevărat jurnalele se- 
rioase şi ziariştii de valoare. 
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Meetingul dela Universitatea din 
Oxford din 5 Martie 1894 în 

favoarea Românilor din Ardeai 

Tot aici e locul să amintesc, şi 
anume cu oarecari amănunte, despre . 
celebrul meeting dela Universitatea din 
Oxford ţinut în Martie 1894 în pre- 
zenţa şi cu concursul unui mare număr 
de învăţaţi şi de intelectuali engiezi. 

Printre iniţiatorii şi oratorii meetin- 
gului amintesc pe profesorii Bridges, 
— şeful de atunci al Şcoalei poziti- 
viste engleze, Ball, Carlyle, pe o di- 
stinsă profesoară franceză domnişoara 
]. Del, homme bursieră a Statului fran- 
cez_la acea Universitate şi pe ilustrul 
filotog Morfiil care a prezidat meetin- 
sul şi care a ţinut -cu acea ocazie o 
“cuvântare clasică despre Români. la 
acel discurs Morfill a spus între altele: 
„Am vizitat în trei rânduri România şi 
frumoasa ţară a Ardealuiui şi am cu- 
noscut de aproape acest interesant po- 
por. Este curios să găseşti un popor 
de viță nobilă şi vorbind o limbă deri- 
vată din cea latină, care cu toate psr- 
secuţiile la care este expus înfloreşte 
totuşi cu putere (vigurosiy) aşa departe 
în răsăritul Europei.” 

Dupăce explică marea asemănare a 
limbei române cu limba latină, Mortii 

- condamnă tendința de maghiarizare a 
Ungurilor, înfierând politica guvernului 
din Pesta, care dedea în judecată ca 

trădători de patrie pe autorii Memoran- 
dului dus împăratului, şi a terminat 

apelând la simpatia conaţionalilor săi 

pentru cauza unei naţiuni plină de 

faţă, harnică şi muncitoare, care nu
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are alt dor decât acela de a fi un els- 
ment de cultură important în sânul ma- 

_reij familii europene. o 
Manifestaţiunea delia Oxtord a fost 

una din cele mai demne şi mai timpu- 
nătoare din câte an avut loc vre-odată 
în streinătate, în favoarea românismu- 
lui, atât prin marele număr de învățați 
și de intelectuali cari au iniţiat-o şi au 
condus-o, cât şi prin faptul căeaa 
avut loc în Aula ceiei mai celebre uni- 
versităţi engleze. 

La acel meeting au participat şi doi 
Români şi anume reposatul Dumitrie 
Gbică fiul lui lon Ghica patfiotul din 
pleiada luptătorilor din 1848 fost prinț 
de Samos, preşedinte al Academiei ro- 
mâne şi fost Ministru al României la 
Londra dela 1882 până ia :892. Mi se 
spunea în Londra că legaţiunea noasiră 
din Anglia era înconjurată atunci cu multă 
simpatie şi consideraţie din partea cor- 
pului diplomațic şi a cercurilor oficiale 
engleze, graţie calităților deosebite ale 
lui lon Ghica bărbat cu o vastă cutiură 
literară şi economică (Cine n'a citit 
frumoasele lui cărți: „Convorbiri Eco- 
nomice” şi „Amintiri din Pribegie“ atât 
de atrăgătoare şi azi) şi aie soţiei sale 
venerabila Principesă Alexandrina Ghica 
— care trăeste şi azi la vârsta de aproape 
o sută de aşi — şi care ştia să pri- 
miască la legația țărei noastre ca o ade- 
vărată cucoană mare: 

Dimitrie ion Ghica îşi făcuse studiile 
la universităţile engleze, avea deci re- 
laţii pretioase în Anglia şi e! fusese 
anume trimis la Oxford, spre a parti- 
cipa la meeting, din partea Ligei cul- 
turale din Bucureşti.



39 

Dimitrie Ghica carea vorbea perfect 
englezeşte, a luat cuvântul la acel 
meeting explicând în mod amănunţit 
celor prezenţi programul politic al par- 
tidului național român din Transilvania 
şi arătându-le acelor streini de seamă 
cari îl ascultau, că acest progtam nu 
conținea nimic anarhic şi revoluţionar 
— după cum ne calomniau Vagurii, 
ci numai revendicările cele mai legi- 
time şi mai naturale, ale unui popor "de 
trei milioane. Dimitrie Ghica a publicat 
atunci o relație mai lungă despre Che-. 
stia Română în Pall Mall Gazette. 

Celălalt Român care a participat la 
meetiugul din Oxford a fost profesorul 
Marin Demetrescu care audiă atunci cur- 
surile de istorie la acea universitate şi 
care şi-a avut şi el un preţios rol în 
formativ cu acel. prilej. 

Cu ocaziunea aceea un schimb de 
telegrame şi de scrisori din cele mai - 
inimoase a avut loc între fruntăşii ar- 
deleni şi cei din Regat și între orga- 
nizatorii meetingului. 

Publicăm mai jos câteva din acele 
scrisori ca pe nişte imreresante docu-“ 
mente ale timpului din care se va ve- 
dea în mijlocul căror simţăminte nobile 
şi înălțătoare s'a desfăşurat manifesta- 
ţia dela Oxford pentru Românii din Ar- 
deai şi câtă recunoştinţă şi duioşie a 
deșteptat acest eveniment în toate îni- 
mele româneşti. 

Incepem cu scrisoarea regretatului 
ar loan Raţiu către profesorul. Morii, 
prezidentul “meetingului : 

lustre Domnule Profesor, 
leri, 5 Martie în ziua ţinerei mee-
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tingului din Oxford a cărui prezideuţie 

aţi avut însemnata bunăvoință a o primi, 

am expediat la adresa Dvoastră urmă- 

toarea telegramă : 

„Les  Roumains reconnaissants des 

sympathies du  peuple angiais envets 

peuple roumain, manifestâes par orga- 

nisatiori meeting. vous adresse par ma 

parole leurs plus chaleureux remeici- 

ments et felicitations. 

ss Dr. Raţiu 
President du Parti National 

houmain: 

Ținem de a ncastră datorinţă de a 
Vă reinoi prin aceste rânduri adânca 

„noastră recunoştinţă pentru sprijinul 
puternic ce ni-l aduceți întru biruința 
cauzei noastre drepte, căci suntem con- 
vinşi, că p'aţi fi îmbrăţişat cauza noa- 
stră, dacă nu V'aţi îi convins dinainte 
din izvoare demne de încredere, că în- 
ir”adevăr cauza poporului român asu- 
prit este dreaptă şi că  deslegarea ei 

-pe cale pacinică este în interesul pâcei 
generaie. ! 

Pe de altă parte noi atât din isto- 
fie, cât şi din experienţa de toate zilela 
ştim că orice cauză ce gâseşte sprijiu 
printre reprezentanţii” iuminaţi ai nobi- 
tului şi iubitorului de libertate popor 
englez, are cele mai sigure şanse de a 
isbuti. Ori şi când e vorba de emanci- 
parea vr'unui popor asuprit, privirile 
acestuia se îndreaptă spre libertăţile de 
care se bucură popotul englezesc şi 
cuvântul oamenilor politici şi de ştiinţă 
ai lui cade cel mai greu în cumpănă 

=
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înaintea conducătorilor popoarelor de 
pe continent. . 

Binevoiţi dar ilustre Domnule Profe- 
sor a primi mulțumiriie noastre adânc 
simțite, rugându-Vă respectuos a le 
exprima cu vi”w ocazie tuturor persoa- 
nelor ce au binevoit a îmbrățişa cauza 
noastră sau cel puţin a se interesa de ea. 

Rugându-vă a primi totodată şi ex- 
presiunea stimei noastre celei mai mari, 
suntem ai Dvoasiră: 

Dr. ION RAŢIU, 
Preşedintele Comitetului Central al 

Partidului Naţional Româna. . 

" S. Aibini, secretar. 
Sibiu 6 Mastie 1894, 

. m 

Scrisoarea profesorului Morfil! cătra 
dr lon Raţiu: 

Președinte ? 

In numele meu și al colegilor mei 
Vă rog să exprimaţi mulțumirile noa-: 
stre călduroase compatriaților Dvoastră 
pentru țtelegramele ce ne-au trimis la 
5 Martie c. cu ocazia meetingului 
asupra chestiunei Românilor din Tran- 
silvania. Toate telegramele au produs | 
o profundă impresie asupra numerosu- 
ui auditor. De atunci am primit în 
continuu noue telegrame, În special an 
fost mişcați de' manifestaţiunile exliaţi- 
jor din ţară, ale studenţilor din Pesta, 
Cluj, Cernăuţi, Deva, Timişoara. Toate . 
clasele societăței ne-au trimis felicită- 
rile lor. Toate dovedesc cât de puter- 
nic este simțământul conştiinţei naţio- 
naie în sufletul poporului Dvoastră. 

Admirăm devotamentul Dv în lupta 
pentru viața națională. Vă dorim curai
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şi succes desăvârşit, şi. fiți siguri câ 
simpatia bărbaţilor noştri celor ma; 
luminaţi nu Vă va lipsi. Dovadă mo- 
țiunea propusă de dr W. Bridges 
şeful şcoalei pozitiviste alee suați- 
nută de venerabilul W. Spooner, care 
în' cele mai vii aplauze a exprimat do- 
rința ca popotul român din Transilva- 
nia, să obţină autonomia naționaiă şi a 
repetat că Ungurii, cari acum 46 de 
ani au deşteptat prin suferințele ior 
simpatia  Angiiei, tratează azi întrun 
mod neuman pe celelalte naţionalităţi. 

Am onoare a rămânea al Dv cre- 
dincios 

. W. R. MORFILL 
Profesor universitar” şi prezidentul 

meetingului, 

Dna Otna Bal! soţia profesorului Bail 
dela Universitatea din Oxford şi unul, 
din cei sai călduroşi sprijinitori ai 
cauzei Românilor ar deleni a trimis Dinei 
Emilia Raţiu următoarea scrisoare: 

| Oxtord, 11 Martie 1494. 

Scumgă Doamnă Raţiu! 

Sper că veţi fi primit zilele acestea ua 
raport despre meetingui dela St. lohn's 
College (Oxford). | 

Toţi cei prezenţi au fost atât de 
mult impresionați şi au arătat adânci 
simpatii pentru poporul Dv din cauza 
relelor ce i se fac, Mare mulțumită 
pentru frumoasele şi interesantele foto- 
grafii ale țăranilor români, ei ne fac să 
dorim mai mult ca oricând să ajungem
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în plăcuta poziţie. de a cerceta fru- 
moasa Dv ţară. Asigurându- Vă de sim- 
patia și interesul cari au fost deştep- 
tate în soţul meu şi în mine, şi pe 
care noi vom căuta pe toate căile a le 
împărtăși şi altora, rămân. scumpă 
Doamnă a Dv sincer devotată 

OTNA H. BALL. 

V 

Următoarea telegramă a mai fost 
trimisă atunci la Oxfora din partea 
prezidentului ligei culturale răposatul 
V. A. Ureche: , 

W. RR. Morfiil 

Oxford 

Marele Ministru Pitt zicea că forţa 
politicei oriental: a Angliei depinde de 
vitalitatea popoarelor cari locuesc Pe- 
ninsula Balcanică. Urmăriţi aceiaşi 
politică înțeleaptă şi generoasă, Mee. . 
tingul dela Oxford este o nouă probă. 
Românii au înțeles de mult că dela 
marea naţiune engleză pot să aștepte 

succesul în lupta pentru drept și. naţio- 

nalitate. - | 

In numele comitetului executiv al 
Ligei Culturale a Românilor Vă rugăm 
de a 'primi şi de a face să se pri- 
mească de către ilustri vostri colegi 

ai meetingului viile sâle gratitudini. 

Prezident URECHE, 
prof. universitar, senator, fost ministra, 
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De asemenea următoarea scrisoare 
a fost trimisă din Bucureşti dlui Mor- 
fil de patru fruntași ai vieţei publice 
din Ardeal cari se găsiau în Capitala 
vechiului Regat: 

„De pe pământui României libere 
salutâm cu recunoștință nobilul meeting 
întrunit în cauza prigonirilor ce le în- 
dură poporul nostru românesc din Un- 
garia și Transilvania. Suntem siguri că 
întreg poporul nostru se asociază la 
expresiunea gratitudinei noastre pentru 

„umana Domniei Voastre interesare. 
Chestia română în starea ei actuală 

constitue un pericol serios pentru sta- 
vea generală a Europei. -. 
„Noi luptăm pentru drepturile noastre 
naționale însă în acelaş timp şi pentru 
civilizaţiunea apuseană. - 

E o dulce mângăiere pentru noi când 
vedem că generoasa naţiune engleză 
apără libera desvoltare a tinerelor pa- 

" ţiuni din răsăritul Europei. 

ss. Dr V. LUCACIU, 
IULIU COROIANU, 
EUGEN BROTE, 

AUREL C. POPOVICIU. 

Donmişoara Del'homune o profesoară 
franceză — care urma cursurile de 
literatură engleză la Universitatea din 
Oxford ca bursieră a Statului francez, 
care-și câştigase cunoştinţe despre po- 
porul român şi prinsese simpatie pentru 
e! din scrierile celebrilor ei compatrioți 
Quinet şi Michelet deasemenea a luat 
o parte din cele mai active la aranjarea 
neetingului din Oxford, unde eaa



45 

ținut o savantă şi însuflețită conferință 

despre Români, a trimis Drei Emilia 

Raţiu următoarea călduroasă scrisoare : 

Scumpă Dyamnă! 

Sunt adânc mişcată de mulţumirile 
pe care aţi avut bunătatea a mi le tri- 
mite în numele Dv precum şi în celal 

Doamnelor româae : 

Voiu tăimăci Doamnelor Engleze 

cuvintele pe care li le adresați şi cred 

a putea răspunde că Domniile lor vor 

fi foarte plăcut atinse de ele. Toate 

acelea cari au ajutat la succesul mee- 

tingului nostru, au — am pentru asta 

dovezi —- o simpatie sinceră pentru 

surorile lor Române. 

“Toate au admirat fotografiile pe care 

aţi avut amabilitatea a ni ie trimite. 

Sunt sigură că multe dorințe pentru 

triumful cauzei -voastre drepte au fost 

exprimate atât în ziua de cinci Martie 

cât şi de atunci încoace. 

Vă mulțămesc, Doamnă, personal 

pentru cuvintele Dv binevoitoare, pe 
care le voiu păstra în duice amintire... 

Binevoiţi a.crede că în calea mo- 
destă unde mă aflu voiu lua totdeauna 

în apărare pe aceia pentru care luptaţi 

şi înduraţi atâtea prigoniri. 

Am citit” broşura scrisă de Dşoara 

fica Dv şi îmi iau voe a Vă spune că 
am fost miscată până la lacrimi. În 

vorbirea mea -am citat câteva pasagii 

din broșură, care au fost ascultate în 
tăcere, ca în biserică. Aşa dară aţi fost 
de faţă printre noi, Doamnă, și sufe- 
rințee voastre au fost mai vorbitoare 
decât cuvintele mele.
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Binevoiţi, scumpă :doamnă, a primi 
omagiul înaltului meu respect şi ex- 
presiunea simpatiei meie foarte vii 
pentru toţi cei cari sufer în Transilva- 
nia şi Ungaria. 

Oxford 20 Mastie 1894. 

7. DsPhomane. 

Aceeași entuziastă prietenă a nea- 
mului nostru, care a continuat şi pe 
urmă a sprijini Cauza Românilor arde- 
leni în Englitera printre numeroasele 
relaţii ce și le tăcuse acolo, mi-a tri- 
mis alăturata scrisoare ca răsfuns la o 
telegramă a inea, de felicitare şi mul- 
țumire pentru partea importantă de 
colaborare pe care o avusese la reuşita 
aşa de frumoasă a meetingului din 
Oxford. | y 

Ă Oxtard, 14 Mertla 1894 

Domnul meu, 

Vă cer scuze de a nu Vă fi mulțu- 
mit încă pentru felicitările, pe care aţi 
„avut bunătatea să mi le trimiteţi. Am 
avut mult de lucru de când cu mee- 
tingui şi corespondenţa “mea a fost 
neglijată. Bunele Dv. cuvinte m'au 
mişcat adânc și Vă mulțumesc din 
toată inima. 

Mi-se pare, că mam avut nici un 
merit ridicându-mi vocea pentru o cauză 
justă. Am putea oare rămânea indife- 
renţi la suferinţele fraţilor ? 

Binevoiţi a crede, Domnul "meu, că 
voiu contiaua a propaga adevărul asu- 
pra situațiunei Românilor din Ungaria 
şi a deştepta în jurul meu simpatii în
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favoarea acelora, cari luptă . atât de 
nobil pentru „apărarea libertăţior lor. 

Pot să afirm, că amicii mei din Ox- 
ford nu vor uita seara de 5 Martie şi 
că mulți dintre «i se vor interesa me- 
reu de chestiunea română. Succesul 
nosttu mi se pare de un fericit presa- 

giu pentru frații voştri. 

“Dacă aş fi în stare să le împărtă- 
şesc admiraţia şi simpatia pe care o 
resimt pentru toţi cei . cari suferă în 
Transilvania și Ungaria, cred că ar fi 
repede câştigată cauza lor. 

Binevoiţi a primi asigurarea intregu- 
lui meu devotament. 

]. Del, homme. 

"N'am întârziat de loc-a răspunde cu- 
vintelor atât de generoase de mai sus 
prin aiăturata scrisoare : 

Paris 17 Martie 1894 

Sfimată Domnisoară, 

Inapoindu-mă la Paris pe care! pă- 
răsisem pentru câteva zile, am găsit 
scrisoarea ce . mi-ați făcut onoarea a 
mi-o. trimite. | Sa 

Nobleţa şi generozitatea sentimente- 
lor cari se degaijază, din cuvintele D- 
voastră m-au mişcat adânc, și au în- 
tărit în mine speranța că această ches- 
tiune română așa de puţin şi așa de 
rău cunoscută până acum, în Occident, 

- grație sprijinului oamenilor de bine, va 
atrage atenţiunea tutusor acelora cari 
se înteresează de pacea, progresul şi. 
prosperitatea omenirii Vă mulțumesc 
sincer, şi cu atât mai virtos că eu în- 

4
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sumi sunt Român din Transilvania şi 
aparțin prin. urmare națiunei, atât de 
crud și de nedrept oprimată al cărei 
drept la o viață mai bună Vaţi apărat 
D. voastră cu o elocință atât de pătrua- 
zătoare şi de mişcătoare. ! 

Fiţi sigură Domnişoară că meetingul 
din Oxford, a cărui bună reuşită se da- 
toreşte în mare parte şi Dvoastră, va 
avea la noi un mare răsunet şi va con- 
tribui mult spre a susţine şi a încuraja 
pe fraţii mei din văile şi plaiurile Car 
paţilor în lupta lor pentru păstrarea 
limbei şi naţionalitaţei. 

Bine voiţi a primi expresiunea sim- 
țemintelor mele celor mai respectuoase. 

, George Moroianu 
  

Domnişoara DePhmme tot timpul 
cât a mai rămas în Eugiltera a conti- 
nuat să lucreze pentru cauza Româui- 
lor Ardeleni, cu un devotament şi o 
însuflețire demne de toată recunoştinţa 
şi admicaţiunea noastră, 

După meetingul din Oxford dânsa a 
plecat la Londra şi acolo a bătut la u- 
şea redacțiilor jurnalelor celor mai im- 
portante — şi a cercetat o mulțime de 
oameni politici englezi solicitându-le 
sprijinul desinteresat pentru Cauza no- 
astră naţională. Intro scrisoare pe care 
“mi-a adresează din Londra la finea lui 
Mai 1894, drep răspuns la una a mea 
pe care i-o trimisesem din Viena în 
călătoria mea, din Paris spre Cluj un- 
de am asistat în. ultimele trei zile la 
desbaterile procesului memorandului şi 
la mândra şi înălțătoarea declaraţie a doctorului Ratiu în faţa juraţilor unguri
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— care a încoronat ătât de glorios 
procesul memorandului, deciaraţie care 
a apărut în întregime într'o traducere 
a mea în Journal des Debats — ediția 
albă dela începutul lui iunie 1895, în acea 
scrisoare zic Dşoara DePhomme îmi tri- 
mite noutăți din cele mai interesante 
cu privire la mersul chestiunei române 
în Anglia. lată câteva pasage din a- 
cea scrisoare : i 

„Am primit broşurile ce mi le-aţi tri- 
mis din Paris, precum şi scrisoarea Dv, 
din Viena, și Vă mulțumesc pentru 
ele. Am să Vă dau noutăţi bune de- 
spre mersul chestiunei Române in En- 
glitera ; am fost interwievată de unul 
din cele mai răspândite ziare engle- 
zeşti (este vorba de „Daily Chro- 
uicle“) și veţi vedea, că lumea începe 
însfârşit să acorde-o oarecare impor- 
tanță cauzei noastre. Este inutil să Vă 
explic că noi datorim atenţiunea (ce 
ne-a dat-o) „Daily Chronicle“ înfiuen- 
ței câtorva membri ai. parlamentului, 
De oarece sunteţi în Transilvania îmi 
închipui, că poate veţi întâlni pe: 
Doamna Raţiu, îmi permit deci.a Vă 
ruga să fiți interpretul meu pe lângă - 
dânsa şi de a o întreba dacă a primit: 
ultimele trei sciisori ale meie. 

„In ultimele două (recomandate) o 
Tugam să-mi dea anumite “amănunte, 
cari mi sunt indispensabile, Vile repet 
şi Dv. aici, şi V'aş fi extrem de înda- 
torată dacă mi-ați răspunde la ele cât 
mai neîutârziat : 

„1. Cum era compus juriul din Cluj? 
(e vorba de Curtea, care a condamnat 

4
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pe memorandişti). Juraţii erau e: nu- 
miți de ministerul. Justiţiei, sau erau 
aleşi — şi în acest din urmă caz da 
cine ? Es:e o mare diferință în engle- 
zeşte între: judecători şi juriu, şi este 
tocmai ce vreau eu să ştiu. - 

2. Pentru ce motive a fost alas Ciu- 
jul îa locul Sibiului ca sediu a! Curţei 
cu jurați? 

„Tin mai ales să am expiicaţiuni ciare 
asupra compunerei Curţei (cu juraţi), 
care a condamnat pe acuzaţi. 

„Am vorbit foarte serios mai multor 
membri ai Parlamentului şi toţi sunt 
de acord că este necesară o agitațiune 
Prin presă. Eu am deschis focul, dar 
cine-l va continua când voiu fi plecată 
de aici? 

„Mă adresez Dvoastră în mod cu to- 
tul particular, Domnul meu, pentru că 
am mare încredere în luminile Dv. lată 
ce zic consilierii noştri: Trebue să vie 
la Londra un Român din Trunsiivania, 
care să cunoască bine chestiunea, să 
fie un tinăr inteligent, cult şi capabil 
să-şi facă prieteni. EI şi-ar creia repede 
o mulţime de relaţiuni, nai întâiu pen- 
tru că l-aş întroduce eu într'o mulțime 
de părţi. Odată ajuns aici la faţa lo- 
Cului, el ar ținea viu interesul pentru 
„Cauză şi când chestiunea va fi fost 
bine agitată, nu mă îndoiesc nici un 
moment că una din persoanele cari au 
deja simpatie pentru noi, va adresa o 
interpelare în Parlament. Sunt „sigură 
că acest lucru îl vom câștiga în iarna 
aceasta, dacă planul meu va fi urmat. 
Eu nu pot să râspund în numele meu 
la seria de scrisori cari vor apărea cu
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siguranță (cu privire la chestia româ- 
nească), dar -le voiu scrie bucuros în 
engiezeşte. Luna viitoare am examenul 
meu, și mă voiu reîntoarce în Franţa, 
asta vrea să zică, că cu toată bunâ- 
voința mea, activitatea mea se va iu- 
cetini. 

„Vă propun deci de a mă ajata să 
găsesc un corespondent serios care să 
se poață însărcina de a răspunda dacă 
va fi nevoe în Daily Chronicle. 

„im veţi răspunde că koinânul care 
va veni la Londra va avea puțină tre- 
cere din cauză că n'ar vorbi cu înfes- 
nire limba, sau ar vorbi-o deloc, — 
fiţi sigur însă că cu franceza toți oa- 
menii mai de seamă Vă vor înţelege, 
şi când veţi avea de aranjat un mea- 
ting, lscru lesnicios la Londra cu pri- 
etenii cari ne vor ajuta ştiţi, că cou- 
<ursui :neu Vă este a igiirat. 

„Dar să mă rezum: un Român dia 
Transilvania este necesar la Londra. 
Trebue să - iriteresăm presa — trebue 
să aranjăm meetingur . Cheituelite. vor 
fi mai puțin importante aici ca pretu- 
tindeni în altă parte: pres ne va de- 
veni încarând simpatică, veţi judeca 
aceasta prin jurnalul pe care vi-l trimit. 
Imi permit de a vă exprima o dorinţă 
în privința ziarului Daily” Chronicle 
care consacrase un frumos articol 

'Chestiunei Române): Direciorul lui a 
binevoit a ne rezerva o coloană pe 
pagina, primă. Nu ar îi o bună diplo- 
maţie de a-i scrie un cuvânt de mulțu- 
mire? Ar fi măgulir şi: interesul lui 
pentru cauză ar deveni mai viu, suat 
convinsă. 

| a
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„De asemenea trebue să mulţumim pe 
d! Byles şi pe soția lui, cari au fost 
de o extremă bunătate şi vor fi în 
viitor, nu mă îndoiesc de loc, cei mai 
buni prieteni ai noştri. 

„lertaţi-mă că Vă dau toate aceste 
amănunte, dar sunt din toată inimă cu 
Românii din țara Dv.a căror cauză aş 
vrea să o văd avansând prin toata 
mijloacele, şi Dv. ştiţi că lucrurile cele 
mai fnfime în aparență pot avea cele 
mai mari efecte. 

„Am scris la Oxford pentru auto- 
grafeie *) de care trebuia să mă ocup. 
Şi-mi pare rău să Vă spun, că unu le-am 
primit încă, ceeace mă face să pre- 
supun că prietenii mei au plecat în 
vacanţă. 

„„Nu-i nevoe să Vă rog să mă ţineţi 
în Curent cu ceeace se petrece în Tran- 
silvania, de oarece ştiţi, că nu numai 
eu mă interesez, dar trebue să dau în- 
formaţii şi celor cari mi le cer... etc. 
etc, . , 

„Am dat aceste pasage din scrisoarea 
Dgoarei Dei, homme mai mult spre a 
se vedea cu ce însuflețire şi cu ce ad- 

_mirabil devotament  desinteresat a- 
junseseră unii intelectuali streini de 
seamă să se pună în serviciul cauzei 
noastre naționale. Dar voiam să mai 
arăt prin aceasta şi felul cum price- 
peam şi cum credeam noi cei grupaţi 
  

„_*) Este vorba (ie autogialele osmenitor snari 
din Franţa, Italia, Beigia şi Angtia, pe care ie 
Sirângeam, fie direct not cel dela liga din Pa- 
1is, be prin prieteni d'pl cauzei noastre şi care 
era destiuate Albumaini de voci: 
latine publicat de YV. A. Ureche după con: 
Anomnarea memorandiștilor
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în jurul ligei din Paris, că eşta - 
bine, că trebue să facem propaganda 
noastră în streinătate pentru chestiunea - 
națională. 

inspirându-ne numai din dragostea 
de neam şi de interesele lui cele mai 
curate, şi mai bine înțelese, noi reuşi- 
sem să punem în serviciul cauzei noa- 
stre naţionale o mulţime de puhlicişti, 
de gazetari şi de oameni politici din - 
Franţa din Belgia din Anglia şi d'airea, 
fără nici un sacrificiu material, pe care 
nici nu l-am fi putut face de altfel, ci 
mimai din pură convingere ce ştiusem 
să le-o inspirăm, că apărăm o cauză 
dreaptă între toate. In ce mă priveşte 
pe mine personali metoda ce am între- 
buinţat-o totdeauna când am informat 
presa streină sau pe vre-un om poli” 
tic din Apus în chestiile noastre na- 
ționale, a fost de a cerne mai întâiu 
orice informaţie prin trei site ca nimeni 

"să n'o poată desminţi. Pe urmă mai 
niciodată, sau numai foarte rar iscă- 
lam o informaţie sau un articol de 
propagandă românească în vre'un ziar 
strein, şi numai când era absolută ne- 
voie s'o îac, de oarece eram de con- 
viagerea, că scrisul în asemenea che- 
stii avea mai mult efect şi o mai mare- 
autoritate când venea dela streini, de- 
cât dacă ar fi venit dela noi Românii, 
cari puteam fi priviți ca parte intere- 
sătă şi bănulţi de parţialitate. De a- 
ceea am preferat să informez mal bu- 
curos pe scriitorii streini, ca ei să ne 
spere apoi cauza cu toată autoritatea 
secesară şi șansele de izbândă. 

- Mi-aduc aminte că 'atz'o-zi din anul
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1893 când prietenui meu Valeriu Bra- 
“nişce fusese condamnat la închisoare - 
şi internat la Văcz, — unde vizitându-i 
într'o zi fratele său Victor — azi re- 
dactor la Gazetta Transilvaniei, — Di- 
rectorul temriţei le-a interzis să vor- 
bească între dânşii româneşte, iar ei 

“revoltați de acest gest barbar şi ne- 
voind să-şi spună nimic în ungureşte 
au preterat să tacă uitându-se lung unul 
la altul şi strângându-şi mânile cu ochii 
în lacrimi Sau despărțit. Citișem de. 
curând acest lucru în ziarele noastre 
din Ardeai când am fost îotr'o zi la di 
Clemenceau Direrectorul' ziarului La Ju- 
stice, rugându-l să acorde ospitalitatea 
popularului său ziar comitetului Ligei. 
din Paris, când avea de comunicat câte 
ceva în chestia transilvaneană şi îi po- 
vestiu Tigrului (se ştie că toată lumea 
în Franţa. şi în special presa franceză 
supranumeşte pe Di Clemenceau „Ti- 

" grul“ pentru a arăta prin aceasta extra- 
ordinara lui energie) între altele şi cazut. 
fraţilor Branişte de mai sus, exprimân- 
du-mi dorința de a-l face cunoscut opi- 
Diunei publice franceze prin ziarul său. 
llustrul polemist mi-a răspuns atunci 
că ne pune bucuros la dispoziţie coloa- 
nele ziarului său cu condiţie însă ca 
ştirile ce-i vom comunica să fie triate 
şi controlate cu severitate ca nimeni să 
nu le poată desminţi, spre a ne putea 
asigura un concurs permanent al ziarului. 

Aşa am făcut şi aşa am şi reuşit să 
câştigăm pentru cauza română pe cete: 
mai importante ziare din Paris şi din 
Belgia cum erau: Le /ournal des De- 
bas al lui G. Patinot. Lă Repabliqua 
Francaise a lui Jules Meline' în care
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Felix Leseur ne apăra cauza cu o dra- 

goste şi o elocință incomparabile, La 
fastice a lui Clemenceau unde Pichon 
fost Minisitu de Externe în cabinetul 
Clemenceau era atunci secretar de re- 
dacţie, Le Siccie a! lui Ives Guyot, în 
care Garreau scria regulat cu multă căi- - 
dură în chestia traasilvăneană, Le Gaulois, 
L'intransigent al lui Henri Rochefort, La 
Libre Parole, din când în când şi Le 
Temps, apoi La Reforme şi L' Indepan- 

“dance belge din Bruxelles etc., etc. 

Cazul dela Vacz ai fraţilor Branişte 
Pam povestit apoi întrun. asticol din 
La Justice care ne. primea infor” 
maţiile în chestia transilvăneană. 
După cea fost publicată sentința în 
Procesul Memorandului Clemenceau a 
scris în ziarul să un splendid articoi 
de fond în care bieiuia cu cunoscutu-i 
talent sălbeteca sentință a juriului 
maghiar din Cluj, articol pe care au- 
torui Va trimis în loc de orice auto- 
graf să fie publicat în Album de voci 
latine al lui Ureche. 

Eram în ziua de 14 lulie 1918 în 
Londra sosit de. câtva timp din Rusia 
sovietică unde fusesem aproape două 
luni împreună cu nevasta mea prisonie- 
rul bolşevicilor întrun tren diplomatic 
unde se găseau toți reprezentanţii Alia- 
ților la Petrodrad şi care ne piimba 
prin Finlanda din staţii în stații fără 
ca Bolşevicii să ne permită să ne dăm 
jos din vagoane pe timp :nai îndelungat 
Sau să atingem frontiera suedeză pe unde 
să putem întra în Europa civilizată. în 
momentele acelea înirigurate de luptele 
aprige împotriva duşmanului comun, En-
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giezii serbătoreau această zi mare dii 
istoria Franţei întocmai ca Francezii, câci 
pe străzile din Londra fluturau în ziua de 
14 lulie zeci de mii de stindarde cu 
tricoiorul francez, alături de totatâtea 
drapele englezeşti. In ziua aceea îşi 
sărbătoria și Clemenceau aniversarea de 
77 de ani. Fără să vreau m'am dus cu 
gândul în urmă cu un sfert de veac 
când marele bătrân care conducea a- 
cum la această vârstă înaintată cu a- 
tâta vigoare, hotărâre și înțelepciune 
destinele. Franţei, aş putea zice ale - 
lumei, căci fără marea lui autoritate, fără marea lui dibăcie şi pricepere în 
momentele cele mai primejdioase prin Care a trecut luniea, victoria n'ar fi 
fost câştigată, mă duceam zic Cu gândul 
ia anul 1893 când di Clemenceau ne 
deschisese cu atâta generositate coloa- 
nele ziarului său pentru apărarea cauzei 
Românilor din Ardeal şi fără să mai 
stau mult la îndoială am luat condeiul 
Şi i-am trimis următoarea telegramă de teiicitare, recunoştinţă şi admiraţie. pen- 
tru el şi marea lui patrie : 

Exelenţei Sale 

Domuului George Clemenceau, 
Preşeiinteie Consiliului de Minigiri 

PARIS 

Un Român. transilvănean, care a co- laborat pe vremuri la ziarul. Dvoastră -ala Justice“ pentru a apăra cauza fra- ților săi oprimaţi,. roagă pe Exelența Voastră să primească „Cu ocaziunea săr- bătoarei naţionale a Franței şi pentru a șaptezeci şi șaptea aniversară a naş- 

e
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terei Dvoastră felicitărite și omagiile 
tui cele mai respectuoase, precum şi 
urările lui cele mai călduroase pentru 
victoria armatelor aliate şi penttu pre- 
țioasa Dvoastră sănătate | “ 

Ziua de 14 lulie a anului acestuia, 
mu este numai o îndoită sărbătoare na- 
țională pentru Franţa — a! cărei cu- 
tajios şi glorios apărător sunteţi în a- 
ceste timpuri homerice, Domnule Prim 
Ministru, dar prezența Dvoastră în 
capul guvernului francez, constitue tot- 
odată garanţia cea mai sigură pentra 
lumea civilizată şi pentru naţiile opri” 
mate, cum este a mea, pentru apropiata _ 
lor liberare din cea mai neagră tiranie, 
care a amenințat şi dezonorat vreodată 
omenirea. 

George Moroiana 

Cincisprezece zile în urmă ani primit 
prin legațiunea noastră dia Londra ur- 

mătoarea scrisoare dela ambasadorul 
Franţei din Londra : 

Ambassade de Frante ă Londres 

E -30 iulie. 1918 
Domnul meu, a | 

„Domnul Preşedinte ai Consiliului de 
Miniştri mă însărcinează să Vă cou- 
firm primirea telegrame: Dvoastră din 
14 lulie prin care aţi exprimat îelici- 
tările Dv pentru ziua sa atmivarsară, și 
prin care îi f4ceați urările Dv. pentru 
victoria cauzei Aliaților. 

Domnu ulemenceau mă roagă să Vă 
spun cât a fost-de mişcat de aducerea
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Dvoastră aminte şi mă însărcinează să 
Vă transmit sincetrile sale mulțumiri. 

Primiţi,. “Domnul meu, asigurările 
considerațiunei mele cele mai distinse 

Paul Cambon 

Revin un moment la procesul memo- 
randului pentru a spune că prin propa- 
ganda. ce o făceam cei dela Liga din 
Paris reușisem să câştigăm majoritatea 
ziarelor franceze care în acele zile de 
frământări şi încercări grozave ale-nea- 
mului nostru din Ardeal ne-a luat apă- 
farea cu toată căldura, în aşa fel că în 
ziua primă a procesului cele mai impor- 
tante ziare din Paris, aduceau articole 
lungi cu rezumate din memorandul dus 
împăratului, şi telegrame detaliate din 
Cluj cu începerea desbaterilor, iar în 
sălile de depeși ale marilor jurnale de pe 
Bulevarde, avusesem giije să expuneim 
portretele drului Raţiu, Lucaciu badea 
Gheorghe Popp de Băseşti şi altele. Acea- 
stă împrejurare a emoționat pe cei din 
Pesta atât de mult, încât chiar a doua 
zi după începerea procesului, un deputat 
a interpelat guvernul în privinţa  mă- surilor ce crede de cuviință să ia, spre 
a face imposibil ca prin „depeşile tri- 
mise dela Cluj presei streine despre 
mersul procesulni: Memorandului să se calomnieze justiția maghiară,“ 

Guvernul a răspuns prin rostul primu 
lui ministru . Wekerle care a declarat 
textual, „că depeșile cari -po0l să ofen-. 
seze demnitatea ungurilor vor fi sagrt- 
male și că se va veghea-la aceea ca
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"presa streină să îie informată contorm 
adevărului și să fie prevenită despre 

- dănile de seamă ale unor anumiți cgi- 

falori“, Acest pasagiu din discursul lui 

Wekerle a fost imprimat în caractere 

italice de Journal des Debats din 10 Mai 

1894 din care reproduc aceste rânduri şi 
redacţia acestei foi a însoţit această ştire 
de următoarea -observaţiune: „Noi am 

subiiniat acest pasagiu din discursul diui 

Wekerle pentru a face să reiasă şi mai 
mult incorectitudinea procedeului Guver- 

nulu: unguresc. De altfel mai auzisem din- 
to sursă demnă de încredere că au- 
torităţile ungureşti suprimaseră pur şi 
simplu depeşile cari nu le plăceau“. 

După cum vedem prin această de- 
claraţie guvernul maghiar a reuşit să-şi 
scoale în cap marea presă din Paris, 
căci ca „Debats“ a protestat şi „Repu- 
blique Francaise“ și alte jurnale în con- 
tra acelui procedeu. 

Dar noi cei dela Liga din Paris am 
dejucat acest plan perfid al ungurilor, 

făcând să ni se comunice ştirile dela 

proces prin. curieri cari plecau zilnic 
dela Cluj la Predeai ielegrafiindu-ni-le 

de pe teritoriul român peste Varșovia 

şi Berlin la. Paris, astfel că serviciul 

de informaţiuni din presa franceză fă- 
cut prin noi, n'a avut nimic de suferit, 

cu toată dorința contrară a guvernului 

maghiar. , 

Dar să revin la legăturile şi la pro- 
paganda noastră în Anglia precum Şi 

la relaţiile creiate în timpurile mai 

nouă cu diferiți publicişti englezi de 
seamă și cu oameni politici britanici. 

Acum .vr'o cincisprezece ani (în vara
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anului 1909 a făcut prima călătorie în 
ă cunoscutul scriitor şi istoric d! 

eton Watson (devenit celebru sub 
pseudonimul de Scotus Viator) pe care] 
Cunoscusem prima oară în Londra la 
1907 când eram consul al României 
detașat cu serviciul în Capitala Angiiai, 
De pe atunci am discutat cu el cu 
deamănuntul problema românească din 
Ardeal şi problema naționalităților din 
Austro-Ungaria. 

“El a stat atunci vro trei săptămâni 
în România străbătând, împreună cu 
mine țara în cruciş şi'n curmeziş, luând 
contact cu oamenii noştri politici din 
toate partidele, cu oamenii de ştiinţă 
ai ţărei între care cu d! lorga ş. a. şi 
fiind primit şi de Regele Caro! Ja - 

» Sinaia, Prin scrierile lui, Seton Watson a 
făcut temeinic cunoscută în Anglia pro- 
blema naționalităților din defuncta mo- 
marhie habsburgică între care şi pe 

_cea românească. Aminteac din scrierile 
lui: „Racia! Problems in Hungary“, 
„Corruption & Reform in Hungary“, 
„The Southera Slav Question“ (tradusă 
şi în nemțește), „The War and Demo- 
cracy“, „Roumania and the Great War“ 
(România şi marele ' război); „Serbia 
& Jagoslavla“ în „Enciclopedia Brita- 
nică“, „Transylvania“ în „Slavonic Re- 
view”, „Roumanian Origins" în. revista 
„Flistory*. 

In cele dintâiu două publicaţiuni vor” 
beşte mult şi de Români. — După ce 
a vizitat România Seton Watson a tre- 
cut în Ardeal vizitând Sibiul, Biajul, 
Braşovul etc. studiind problema ro- 
mânească şi a celorlalte naţionalităţi,
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In 1915 Scotus Viator a venit ia 

Bucureşti însoțit de deputatul uvrier 

di Travalliar şi a văzut atunci pe toţi 
truntaşii noştri şi pe refugiații ardeleni 

cu cari a discutat problema la ordinea 

zilei: întrarea României în război pen- 

tru întregirea neamului. Cu ocazia a- 
ceea ne-am întâlnit câţiva prieteni cu 

cei doi călători englezi la restaurantul 

„Europa“ unde am discutat până noap- 

tea târziu chestia întrărei României în 
război şi foloasele ce vor rezulta pen- 

tru dânsa. din această participare. Sco- 

tus Viator a atins atunci chestia cesiu- 

nei unei părticele din Banat viitoarei 

Jugoslavii şi aceasta mai ales având în 

vedere situația Belgradului. El a luat 

un creion albastru cu care a desemnat 

harta Banatului şi ca să-şi precizeze 
bine ce voia să ne spue, şi cât înţe- 
legea el atunci că ar trebui să se ce- 
sioneze Sârbilor din teritoriul Banatu- 
lui — la încheerea păcei, — dânsul a 
tras pe hartă un semicerc în fața Bel- 

gradului al cărui un cap atingea Dunărea 
și celelalt Tisa şi a cărui suprafaţă soco- 

tită proporțional cu întreagă suprafaţă 
a Banatului reprezenta. cel mult două 
mii de kilometri pătraţi, dar mu ceeace 
i sa dat Sârbilor la conferința din 
Paris din cauza lipsei de unire a fac- 
torilor noştri conducători și din cauza 
neglijenței culpabile a guvernului no” 
stru în chestia propagandei. . 

IntPadevar când am ajuns la Londra 
pela finsa lui Mai 1918, şi am vizitat 
comitetul de acţiune a! Jugoslaviior am 
rămas uimit văzând pereţii biuroului 

acestuia acoperit cu hărţile etnografice 

ale Banatulm din cari elementul româ-
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nesc dispăruse cei puțin pe jumătate. 
Și acest comitet jugosiav în capul că- 
ruia era di Trumbici, Ministrul de Ex- 
terne de mai târziu ai Serbiei unite, era 
stabilit la Londra dela izbucnirea răz- 
boiuiui, unde a lucrat cu cea mai pa- 
triotică energie pentru popuiarizarea re- 
vendicăritor lor în cercuri cât mai jargi 
ale opiniei publice britanice. Pe repre- 
zentanţii acestui comitet îi vedeai pre- 
utindeni în saloanele diplomaților, la 
ceaiurile de Sâmbătă dela Directorul 
politic al lui „Times“ unde se dișcutau 
problemele războiului şi condițiunile 
păcei care avea să vie şi pe aiurea. 

Pe când jugoslavii au fost uniți, uniţi 
până la fanatism în vederile și în re- 
vendicările lor, pe atunci conducătorii 
noştri mau ştiut să fie uniți. 

Take lonescu cu marea lui inteli- 
gență, cu perspicacitatea iui extraordi- 
nară, cu marele lui dar dea vorbi, cu 
simpatia de care se bucura şi la Paris 
şi la Londra putea să fie muit mai util 
ţării, dacă era pus în delegaţiunea ofi- 
Cială a României ca al doilea delegat 
la conferinţă alături de di Brăt:anu. de- 
cât a fost, lăsat fiind singur, departe 
de oficialitate. Susţin acest lucru bazat 
pe serviciile insemnate ce el (Take lo- 
nescu) a fâcut țărei în calitate de Pre- 
şedinte al Consiliului Unitaţei Române, 
obținând dela guvernele aliata recu 
noaşterea acestui consiliu — care era 
simbolul revendicărilor noastre națio- 
nale. — în terminii cei mai categorici 
şi mai simpatici pentru noi. 

la adevăr dala finea lui August când a luat ființă Consiliul Unităţei Române 
N
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cu sediul ia Paris, acest organ a îost 

— pe lâigă legațiunea noastră din Pa- 
ris, care din cauza păcei dela Bucureşti 

îşi anihilase foarte mult activitatea — 
siagurul organ cu care aliații au stat 

de vorbă în chestia revendicărilor Ro- 

mânilor până la deschiderea conferinţei 
„de pace. Dar şi acest Consiliu ai Uni- 

tăței române, a trebuit săptămâni şi 

chiar luni de discuţie până să se poată 
înfăptui, şi aceasta 1ot din cauza faimo- 
cului politicianism român. Ca totdzauna 

în asemenea ocazii liberalii se certau cu 

reprezentanții conservatorilor pe numă- 

zul locurilor, și după multe: tergiversări 

“a căzut de acord ca să fie aleşi în 

consiliu zece hberali, zece conservatori 

și restul până la treizeci Ardeleni, Ba- 
sarabeni şi Bucovineni. 

Reprezentanţii ziarelor „Times“ 

şi „Morning Post“ în România 
şi Ardeal - 

In vara anului 19!1 am hotărâ: să 

„fac o excursie în ţară cu coresponden- 
sul lui „Times“ din Viena “di Henri 
Wickam Steed — poate cel rai mare 

ziarist din zilele noastre, cu dna CIE- 

mence Rose corespondenta -xieneză a 
ziarului „Morninz Post“, una din fe- 

meile cele mai culte şi mai inteligente 
din câte le-am întâinit vreodată, cărora 
“a ataşat şi un profesor dela Universi- 
tatea din Londra dl Cipicco cu, nevasta 

lui. Aceşti prieteni pe cari îi vedeam 

adaseori la ciaiurile corespondenților 

ziarelor anglo-franco-italiene din Viena 

— ciaiuri cari se luau mai ales acasă 
la Steed, şi-au exprimat dorința că
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voind să cunoască România ar vrea să 
îacă o excursiune în ţara noastră, dacă 
aş putea să'mi potrives: şi eu conce- 
diui anual în aşa chip, ca să-i pot în- 
tovărăşi. Am aranjat lucrurile astfel ca 
să-i pot însoți şi am anunţat despre 
rosțul acestei excursiuni şi Ministerul 
Industriei şi Comerţului, căci odată so- 
siţi în ţară doriam să avem unele în- 
lesniri în ce priveşte mijloacele de loco- 
moţiune necesare deplasărei noastre 
dela o regiune la alta. : | 

Noi .voiam să facem excursiunea 
noastră peste Bucovina pe la Dorna 
Vatra, spre a întra în ţară cu plutele 
pe Bistriţa, cari aveau să ne ducă până 
lo Piatra Niamţ. 

Călătoria cu plute'e pe măreaţa vale 
a Bistriţei Moldovei este una din cele 
mai splendide ce se poate inchipui, — 
Nicu Gane şi Alexandru Vlahuţă le-au 
descris aşa de impresionant în scrierile 
lor. Dar în anul acela fiind multe ploi 
pe Bistriţa am abandonat deocamdată 
acest plan (pe care Pam realizat spre 
sfârşitul excursiunei. noastre). hotărând 
să întrăm în țară pe la Predeal, Şi 
cum ştiam -că la 15 August vor fi: 
mari serbări culturale la Blaj cu ocazia 
jubileului de 50 de ani dela înființarea 
Asociaţiunei Transilvane pentru Litera- 
tura şi Cultura Poporului Român, am 
potrivit plecarea aşa ca să profităm 
de călătoria noastră spre a vizita şi 
Blajul, spre a vedea şi acea frumoasă 
manifestaţie Culturală a Ardelenilor. 

la definitiv excursiunea aceasta tre- 
buia să fie şi o excursiune de propa- 
gandă şiplecând deci din Viena ne-ara
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oprit, mai întâiu la Biaj unde veniseră 
din toate părţile Ardealului și Banatu- 
lui o mulţime de participanţi şi mulţi 
şi din vechiul Regat şi unde am putut 
îi găzduiți cu oare cari greutăți prin 
buna îngrijire a dlui luliu Maniu, care 
era preşedintele comitetului de orga- 
mizare şi sufletul acelor măreţe serbări 
naționale, cari au ţinut câteva zile, lă- 
sând'o dâră luminoasă în istoria cul- 
turală a Ardealului. Venise la Blaj şi 
genialul nostru inventator și aviator, 
inginerul Aurel Vlaicu, care a făcut cu 
aeroplanul inventat de e! mai multe 
sboruri splendide deasupra Blajului. 

Astfel excursioniştii noştri au avut 
ocazie să vadă de aproape o impo- 
zantă manifestaţie culturală a Româ- 
uilor din Ardeal şi să ia totodată 
contact cu fruntaşii conducători ai a- 
cestor. Români. In adevăr, serbările dela 
Blaj — din 1911  — au fost impună- 
toare nu numai prin marea mulţime de 
participanți, prin țărănimea numeroasă 
în pitoreștile ei costume naționale, ci şi 
prin frățeasc: întâlnire în istoricul o- 
răşel de pe Târnave, a arhiereilor ce- 
ior dauă biserici româneşti, ceeace nu se 
mai văzuse poate dela 1848, când ma- 
rele Șaguna alături de episcopul Le- 
m6ny şi de marele Bărnuţiu a prezidat 
măreața adunare de pe câmpul Liber- 
tăței, / . 

In adevăr bătrânul  metropolit Me- 
țianu dela Sibiu ţinuse să fie prezent 
la aceste serbări culturale împreună cu 
cei doi epistopi dela Arad şi Caran- 
sebeş şi cu mulțime de protopopi şi 

preoți ai bisericei ortodoxe, spre a 
5
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se întâlni cu metropolitul Mihali şi 
cu cejialți arhierei ai bisericei su- 
rori. Acest: act de frumoasă soli- 
daritate românească a făcut cea mai 
bună impresie şi asupra acestor intelec- 
tuali din Englitera, cari au plecat din 
Blaj cu cele “mai excelente impresii 
despre apittudinele culturale ale popo- 
rului român şi despre strânsa solidari- 
tate ce există între e! și conducă- 
torii lui, - 

Dela Blaj am luat drumul spre Pre- 
deal-—Sinaia unde am ajuns pe seară. 
A doua zi de dimineață părăsind ho- 
telul „Caraiman“ din Sinaia, - unde ne 
adăposteam, am coborât în. parcul 
splendidei reşedinţe regale dela poalele 
Bucecilor, în dorința de a întâlni pe 
vre-un reprezentant al autorităţilor cu 
care să discut preparativele pentru reu- 
şita excursiunei noastre. În parc am 
întâlnit pe dl Neniţescu, Ministrul ln- 
dustriei şi Comerţului, în tovărăşia de- 
putatului loanovici. L-am salutat şi i-am 
spus Că avem oaspeți streini pe cores- 
pondenţii vienezi ai celor două mai 
mari jurnale englezești, cari vor să vi- 
ziteze ţara, după cum de altfel avuse- 
sem grija să Înștiințez Ministerul de 
Industrie cu mult înaintea plecării noa- 
stre din Viena, la ceeace Ministerul 
mavusese nimic de obiectat. Ministrul 
îmi răspunse scurt: oaspeţii sunt ai 
Dtaie nu ai ţărei. Dacă e tot ce-mi 
puteți spune Domnule Ministru, am 
onoare să Vă salut,.mă grăbiiu să răs- 
pund eu şi făcând stânga împrejur am 
dat tuga la Castelul Peleş, spre a putea . 
vorbi cu primul aghiotant al Regelui, 
înainte ce dânsul avea să lucreze cu 

+
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Majestatea Sa, la ora. 10 dimineaţa, 

după obiceiu. DL Amiral Graţoschi era 

atunci primul aghiotant regal, și pove- 

stindu-i cele întâmplate îl rugai să in- 

tervină la Maj. Sa, singurul acuma câre 

putea să dea ordinele necesare ca aceşti 

oaspeţi veniţi dintro țară îndepărtată 

să fie primiţi cu toată cuviin.a şi con 

form cu străvechile tradiţii de ospita- 

litate ale poporului nostre. Di Amiral 

'Graţoschi ma liniştit şi m'a asigurat 

că toate se vor arania cu bine, urmând 

ca la ora 10 când va lucra cu Suve- | 

ranul să-i supună această chestiune. 

Bătrânul nostru Rege era cunoscut pen- 

tru bunul lui simţ practic şi pentru 

prețul ce-l punea totdeauna pe aseme- 

uea vizite, şi inea ca streinii cari ve- 

neau să-i viziteze ţara să ducă cu dânşii 

amintirile cete mai bune posibile dela noi. 

Primisca excursioniştilor de Re- 

gele Caroi 

Abia mă înapoiasem dela Castetul 

Peleş la hotelui „Caraiman“ şi pe la- 

ora Îl şi jumătate” mam pomenit cu 

vizita lui Titu Maiorescu, Ministrul . no- 

stru de Externe de. atunci, câie ma 

chemat jos în vestibul şi mi-a spus că 

Maj, Sa poiteşte:pe excursioniști pen- 

tru'a doua zi la ora 1 la dejun la Ca- 

stelul Peleş. D! Maiorescu. ne-a pottit 

cu multă amabilitate pentru seara acelei 

zile la un dineu la terasa restaurantului 

Capşa, unde în mijlocui unei profunziuni 

de flori sa discutat până târziu despre . 

“şară şi despre chestiile atunci ia ordi- 

nea zilei. 
px
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Regele Carol şi armata terita- 
rială a Angiiei 

A doua zi ne-am dus. la Castelut 
Peieş. Regele Caroi spusese lui Titu: 
Maiorescu că prezentarea oaspeţilor 
englezi, și în special a lui Steed tre- 
buia să-i fie făcută şi de Ministrul An- 
gliei în ţară. Acesta fiind în concediu, 
sa întâmplat ca insărcinatul de afaceri 
ritanic di Vaughian (citeşte Voan) să 

ni cunoască personal pe di Steed şi 
de aceea el a cerut telegraiic ambasa- 
dorului Angliei din Viena relaţii despre 
corespondentul lui Times. Răspunsul 
ambasadorului a fost comunicat regelui 
şi acel răspuns trebue să fi fost ex- 
trem de elogios după primirea foarte 
curtenitoare şi binevoitoare pe care Re- 
gele Carol i-a făcut-o diui Steed, cu 
care s'a întreţinut după dejun mai bine 
de două ciasuri despre politica euro- 
peană, despre situația Angliei în con= 
certul popoarelor şi despre necesitatea 
pentru Anglia de a-şi creia şi o-armată 
solidă de uscat, dâcă ea voieşte să-şi 
menţină şi pe mai departe supremaţia 
ei recunoscută asupra mărilor. Această 
armată este absolut indispensabilă pen- 
îru Anglia pe lângă puternica ei flotă, 
zicea bătrânul nostru Rege pentru ca ea să 
menţină şi pe mai departe un echilibru 
sănătos între puteri şi să asigure pacea 
lumei, 

in această privință, Regele lăuda pe: 
feldmareșalul Lord Roberts care se pare 
că şi el viza pentru ţara iui o aseme- 
nea armată. La moartea Regelui Carol 
di Steed a amintit în articolul de fond 
publicat în Times asupra vieţei fostului
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mostru Suveran, - de coaversația avută 

inainte cu trei ani la castelul Peleş a- 

supia acestei chestiuni a armatei de 

uscat: engleze despre care Suveranul 

României vorbise ca un adevărat profet. 

In adevăr Anglia odată întrată în 

marele război vrând  nevrând a urmat 

statul Regelui Carol, organizându-şi cu 

febrilitate o formidabilă armată de us- 

cat, cu ajutorul căreia în afară de alte 

imense resurse ale ei, a fost capabilă 

să dea un ajutor atât de însemnat 

aliaţilor şi să contribue în așa mare 

măsură la victoria finală. | 

La acel dejun mai asistase primul- 

ministru Petre Carp, Titu Maiorescu. în- 

sărcinatul de Afaceri al Marei Britanii si 

două nepoate ale Reginei Elisabeta din 

are una devenise pentru scurtă vreme 

Regina Albaniei. Regina mi-a cerut a- 

tunci să le povestesc impresii deta ser- 

bările din Biaj, 

La despărţire Regele Carol Şi-a ex- 

primat dorinţa să mai vadă pe d! Steed 

şi la întoarcerea din escursiume, ceea 

ce dovedea că regelui - care era tin 

mare cunoscător de oameni. îi făcuse 

o deosebită impresiune personalitatea 

ziaristului englez şi discuţiunea ce o avu- 

sese cu dânsul, 

După ce amp vizitat Curtea de Argeş, 

regiunile petrolifere, Brăila şi Galaţi 

cu bogatele pescării ale Statului din 

Bălţile Dunărei, ne-am dus fa laşi şi 

în fine în Bucovina la Câmpulung şi 

lacobeni de . unde am venit la Dorna 

imbarcându-ne pe piute cu care am 

făcut pe: Bistriţa lungul drum până la 

Piatra-Neamţ.
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Dacă noi am avea mai multă inde- 
mânare, dacă am fi nişte organiza- 
tori mai pricepuţi, am căuta să desvol: 
tăm prin toate mijloacele industria tu- 
rismului la noi. prin ceeace am putea 
atrage către această fermecătoare Vale 
a Bistriţei Moldovei şi către atâtea 
alte regiuni încântătoare din ţara noa- 
stră. mărită, mii şi mii de călători streini, 
de turişti din toate părţile lumei, cari 
ar aduce în tezaurul Statului și al par- 
ticularilor grămezi de aur. Să ştie că 
Elveţia, Italia şi Franţa câştigă anual 
fiecare din ele multe sute de milioane 
pe urma turismului, 

In această călătorie Steed şi ceilalţi 
însoțitori au cunoscut mai pe toţi oa- 
menii noştri politici din Țară între cari 
pe di[.]. C. Brătianu cu care a avuto 
lungă “convorbire la vila Dsale din Pre- 
deai, pe Titu Maiorescu, pe neuitatul şi 
de toți regretatul Nicolae Filipescu, care 
ne-a poftit atuuci la un dejun la Jokey 
Club în Bucureşti unde mai erău de 
faţă Barbu Delavrancea şi Aurel C. 
Popopviciu şi pe alţii. Nicu Filipescu a 

„cerut atunci lui Delavrancea să ne pue 
la dispoziție vagonul său ministerial 
(Delavrancea era Ministru de Lucrări 
Publice) cu care ne-am transportat în 
mai multe părţi ale ţărei şi care ne-a 
servit câte-odată şi de hotel, - 

Inainte de a părăsi ţara Steed s'a 
prezentat din ncu în audiență la Cas- 
telul Peleş, — după cum fusese do- 
rința Regelui, cu care el a avut iară o 
lungă convorbire feținându-l şi de data 
asta la dejun i 

A doua zi i-am condus pe toți până
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la vechea frontieră la Predea!, de unde 

ei şi-au continuat drumul spre Viena. 

inainte de a ne despărți Corespondenta 

lui Morning Post mi-a spus foarte în- 

duioşată: „Naş vrea să mor înainte 

de a mai -vizita odată Ţara Româ- 

mească şi Ardealul.“ Cine şiie le răs- 

punsei eu, până atunci acest pământ - 

al Ardealuiui, care sentinde în fața 

noastră, frământat de. veacuri cu sân- 

gele şi sudorile Românilor împilați, va 

deveni poate una cu al României libere 

şi atunci această a doua escursie va 

fi și mai uşor de tăcut şi mai bine 

venită.“ Eram atunci departe de a visa 

măcar că acest lucru se vă întâmpia 

mai cwând decât ar fi putut bănui 

cel nai optimist dintre Români. 

Ce. coincidință extraordinară. Nici 

odată nu maș fi gândit, când am 

- traversat Ţara şi - Ardealul cu aceşti 

Domni, atât cu Di Steed care dela 

1913 devenise Directorul european ai 

lui "Times, cât şi cu Seton-Watson, cu 

Scotus Viator al nostru, care-şi făcuse 

în țara lui o reputație definitiv stabi- 

jită cn privire la problema națio- 

nalităților din Monarhia Habsburgică, — 

nu maş fi gândit niciodată zic, că într'o 

zi voiu lucra în cauza neamului meu 

impreună cu dânşii întrun minister en- 

glez, unde se frământau nu numai 

chestiunea înfrângerei duşmanului Co- 

mun, câre ptovocase marele război, dar 

şi problema unităţei naţionale a Româ- 

nilor,  Ceho-Slovacilor, Polonilor şi 

Jugoslavilor. Acel minister eră faimosul 

-Departament de propagandă condus de 

Lordul  Northelitt mort anul trecut. 

Acel Departament de propagandă îm-
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potrivă inamicului a jucat un rol hotă- 
râtor în marele război, ajutând în mod 
cu totul eficace la înfrângerea Germa- nilor. De aceea vom consacra O pagină acestei admirabile organizări Şi eminen- tului ei condăcător. 

Marele rol jucat de Departa. 
mentul de propagandă al An. 

gliei în război 
In adevăr Lordul Narthclitf care era cel mai mare editor de ziare din An- glia, proprietar ai ziarului „Vimes“, „Daily Mail” şi o mulțime altele a jucat îm- preună cu toată presa lui un rol de seamă în tot timpul războiului mondial, - dar mai ales în ultimul an al făzboiu- lui, când el a organizat Departamentul 

de propagandă la începutul anului 1918. Acest departament era un minister a parte, absolut independent de toate ce- lelaite ministere — afară de cel de război — cu care lucra solidar — şi în care singura şi cea mai înaltă autori- tate era Northciiit. De altfel Lord Northcliif refuzase portofoliul Aviației pe carei'l oferise Lloyd George, prefe- rind să organizeze şi să conducă cu o dibăcie rară Departamentul de propa- „ Bandă, care a adus in ultima periodă „a războiolui imense servicii cauzei Alia- ţilor. 

La departamentul de propagandă in- Stalat în palatul ambasadorului de azi al Angliei la Paris Marchizul Crew de atunci celebra Crew-House) . se lucra de: dimineața până seara târziu Cu o metodă și cu o insuitețire admi- rabilă sub conducerea Lordului Nor.
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thcliff, spre a arunca descurajarea și 
demoralizarea în rândurile inamice. 

'Lordul Northcliff avea în jurul lui o 
serie de colaboratori dintre persouali- 

Năţile cele mai eminente din publicistica 
“engleză. Frau acolo afară de dnii Steed 
şi Seton Watson. Sir H. Camptteii, Di! 
Leeper dela Ministerul de Externe şi 
unul din secretarii Primului-Ministru 
KAloyd George, — Dl Leeper îvvăţase 
binişor româneşte, DI Guest azi Direc- 
torul uneia din cele mai mari societăţi 
petrolifere din România, — apoi Colo- 
delui Lofd Onslow şi Colonelul Baker ofi- 
țeri de legătură între misiunea militară 
britanică și misiunile militare aliate etc. 
etc, Mai erau acolo şi câţiva reprezen- 
tanţi a; naţiilor oprimate din Austro- 
Ungaria. - 

- Fiind în primăvara anului 1918 retu- 
giat la Londra din Rusia sovietică (din 
Odessa) de unde guvernul bolşevic mă 

„expulzase împreună cu misiunea noa- 
stră consulară din cauza războiului ce-l 
declarase României, am fost chemat şi 
eu prin prietenii de mai sus să colzbo- 
tez la acest departament, — după ce 
alți prieteni mai bătrâni şi ma! vechi 
interveniseră să fiu atașat la Ministe- 
rul de Externe pentru chestiunile româ- 
neşti şi in special pentru chestiunii» 
cari priveau țările române din 
Austro-Ungaria. Am avut onoarea să 
lucrez la Departamentul de propaganda 
dela inceputul iui lunie până la tinca 
lui Decembrie 1918. :



74 

O delegaţie a reîngiaţilor tran- 
silvăneni din Odessa ia Primul 

Ministru în chestia propagandei . 

Sunt fericit şi mândru de a fi putut 
face şi eu unele servicii în interesul 
imităţei române Thiar acolo în metropola 
engleză, unde se lucra în mod hotă- 
tâtor pentru lberarea popoarelor upri- 
mate şi pentru unitatea lor națională. 
Ar trebui să fiu recunoscutor Bolşevici- 
lor, cari- expulsându-mă din Odessa, 
mi-au dat putinţa, — deşi după multe şi 
grele suferințe şi pericole ca să ajung 
în Englitera şi să mă pun din toată 
inima în serviciul cauzei române și 
cauzei aliaţilor. Aş fi fost şi mai fericit 
dacă acest lucru mi Var fi înlesnit mai 
de mult — nuiodirect Bolșevicii — ci 
conducătoiii ţărei mele, dacă aceștia 
war fi disprețuit această mare chesti- 

"une a propagandei, sau dacă n'ar fi 
făcut din ea o meschină chestie de 
partid, ori poate şi mai rău, Și să nu 
mi se spună că nu li s'ar fi atras aten- 
ţiunea asupra acestei chestii, conducă- 
torilor noştri, dimpotrivă.  Mi-aduc 
aminte că prin August 1917 vr'o trei- 
zeci de intelectuali transilvăneni şi 

_ Bucovineni refugiaţi la Odessa s'au 
intrunit în două rânduri la mine. acasă 
în Elisabetinskaia ulițza pentru a dis- 
cuta împreună această gravă chestiune 
a propagandei în streinătate, care ve- 
deam cu durere că e neglijată cu totu! 
din partea factoritor noştri conducători. 
Srau între alții printre cei prezenți la 
acele întruniri dnii dr (G. Baiulescu 
fostul primar al Braşovului în timpul 
"ocupațiunei române, profesorul lancu
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Nistor actualul Miaistru al Bucovinei, 
dr lancu Meţianu, Advocatul Cerna, 
dr Vecerdea, fostul prefect al Braşovu- 
lui, Solomon Haliţa,. şi alţii. După dis- 
cuții de două zile cei întruniţi au hotă- 
rât să trimită la laşi o delegație com- 
pusă din dl prof. Nistor (azi Ministru 
al Bucovinei) şi din subsemnatul, câre 
să roage pe di Prim Ministru lon Bră- 
tianu să  biaevoiască a trimite pentru 
propagandă în streinătate două trei 
persoane capabile dintre Românii din 
provinciile subjugate. Ajunşi în iaşi 
sforțările noastre pe lângă onorabilul 
Președinte al Consiliului de Miniştri au 
rămas infructuoase. Nu vreau să mai intru 
aici într'o discuţie inutilă asupra acestei 
întrevederi, ci constat cu o vie părere de 
Tău Că guvernele noastre, afară de gu- 
vernul Vaida, mau dat nici atunci nici 
mai târziu nici o importanţă acestei 
Chestiuni atât de serioase. Ba ce e mai 
mult biurourile de propagandă înfiin- 
țate în Elveţia şi la Paris pe timpul 
conferinţei “de pace şi reorganizate şi 
subvenţionate de guvernul Vaida au 
fost desființate pur şi simplu: de guver- 
nul Domnului Averescu, fără să se gân- 
diască la consecinţele păgubitoare pentru 
țară cari se observă azi tot mai mult, 

Era de datoria guvernelor cari au 
urmat guvernului Vaida să fi desvoltat 
şi întărit prin forţe nouă şi prin suti- 
ciente mijloace băneşti acele biurouri, 
mai înființâvd vrunul sau două în 
Europa şi Chiar în America. Ori cât ar 
privi unii cu uşurinţă şi superficialitate 
această chestie a propagandei, nouă ni 
se pare dimpotrivă că ea constitue azi 
mai ales, o importantă problemă de
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stat, mai cu seamă pentru țara noastră, 
împotriva căreia se lucrează d'o vreme 
încoace în mod sistematic şi cu o pet- 
sistență diabolică în ţările streine din 
partea foştilor nostri inimici. 

Necesitatea înființărei unui 

Subsecretariat de Stat al 
Propagandei 

De aceea eu nu ezit să afirm că 
dacă voim întrun interes superior ai 
țărei, să rezolvim cu bine această mare 
problemă, guvernele noastre vor trebui 
mai curând sau mai târziu sâ o con- 
cențreze întrun minister a parte, într'un 
Subsecretariat de Stat al Propagandei 
temeinic organizat, unde să se concen- 
treze bine înţeles nu numai propaganda 
politică ci şi cea economică, financiară- 
socială, culturală şi turistică. Aceasta 
din urmă adecă propaganda în interesul 
desvoitărei turismului la noi ar putea a- 
vea rezultatele cele mai rodaice dacă am 
şti să o organizăm cu pricepere. Țara 
noastră are regiuni atât de încântă- 
toare în Carpaţi, pe Valea Bistriţei 
Moldovei, unde o excursiune de două 
zile cu plutele ar oferi Americanilor şi 
Englezilor amatori de astfel de s+n- 
zații — la fiecare pas  peisajii nouă 
unele mai încântătoare decât altele. 
Apoi pe Valea Oltuiui, a Lotruiui şi 
Jiului la Gurile Dunărei şi în bălțile 
acestui fluviu, precum şi în atâtea și 
atâtea regiuni ale Ardealului, Bana- 
tului: şi Bucovinei. Industria turismului 
s-ar putea combina cu industria vâna- 
tului. Țara noastră fiind o ţară din cele 
mai bogate în vânat mare, ca cerbi,
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căprioare, urşi, lupi, râşi, mistreți etc. 
diferitele regiuni ale ţărei ar putea fi 
arendate la streini ja Englezi, Francezi 
şi Americani cari ar plăti mai întâi 
pentru teritoriile arendate o sumă anu- 
mită în moneda' țărei lor, plus că 
pentru ori ce animal sălbatec împuşcat 
de ei sar mai plăti atâra fiscului tot 
in moneda de mai sus, adecă în -Franci, 
in Dolari sau Lire Sterline. 

Chestia aceasta din urmă mar fi 
deloc greu de organizat și ea ar avea 
pentru tezaurul public consecinţele cele 
mai binefăcătoare şi o parte din veni- 
turile astfel câştigate ar permite cu u- 
şurință să se organizeze acel subsecre- 
tariat de Stat al propagandei, care 
şi-ar mai asigura şi alte venituri uşor 
realizabile, . 

Am întâlnit şi cunoscut la Departa- 
mentul de propagandă din Londra pe 
eminentul om politic cehoslovac dr E- 
duard Beneş primul ministru de azi, 
pe di Trumbici fost ministru de externe 
al Jugoslavilor, pe reprezentanţii Polo- 
niei şi pe numeroşi membrii ai comi- 
tetelor de propagandă ai acestor na- 
fiuni, ai căror conducători înţeleseseră 
mai bine decât ai noştri rostul și ma- 
rile avantaje ale unti propagande Sis-. 
temaţice în streinătate şi se organi- 
zaseră în consecinţă chiar delia începu- 
tul războiului. 

Dela Departamentui de propagandă 
din Londra porneau zilnic sute de mii 
şi milioane de proclamaţii în toate 
limbile, cari prin aviatorii aliaţi erau 
asvârlite în râ+durile armatelor germane 

ŞI austro-ungare, S'au trimis numeroase
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proclamaţiuni şi în limba română des- 
tinate soldaților români din armatele 
austro-ungare de pe îrontul francez şi . 
italian. Li se spunea în aceie procla- 
maţiuni soldaţilor, crima de care se 
făcuse vinovată Germania, provocând 
cu premeditare acel războiu îngrozitor 
şi li se arâta zi de zi progresele ce le 
făceau armatele aliate împotriva ina- 
micului. 

„> De-asemenea li-se aducea ia cunoş- 
tință, prin acele foi volante, soldaţilor 
inamici mizeria şi lipsurile ce se întin- 
deau tot mai mult în patria lor, lovind 
de suferinţe grele pe părinții, fraţii, so- 
țiile şi copiii lor rămaşi acasă. Propa- 

- ganda aceasta s'a urmat zi de zi, cias 
de cias tot mai intensivă în tot decursul 
anului 1918 cu o precizime şi metodă 
minunată — ajungându-şi scopul mai 
rapede decât s'a crezut, căci ea a reușit 
să sgudue în mod iremediabil în ini- 
mele soldaţiior inamici încrederea în 
victoria armatelor. germane şi să pro- 
voace În rândurile lor catastrofa care 
a urmat. 

Toate aceste preţioase rezultate mo- 
rale și faptice au fost datorite în mare 
parte concepţiilor şi energiei Lordului 
Northciiif, care zilnic venea la Crew- 
Hause; dar pe care nu-l vedea mai 
nimeni afară de Di Steed, care era 
mâna lui dreaptă şi de alţi doi-trei in- 

„timi, prin cari împărtăşa tuturor pro- 
gramul de muncă ce trebuia să fie în- 
deplinit în fiecare zi. 

Germanii au recunoscut ei înşişi re- 
zultatele dezastruoase pentru cauza lor 
a activităţei departamentului de propa-
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gandă din Londra şi de aceea ei au 

închinat o ură de moarte Lordului 

Northclifi, ură ce s'a tradus prin pu- 

blicarea ziarului: Anti Northeliff Mail, 

și prin baterea unei „medalii a urei”, 

pe care era reprezentat Lordul North- 

dif în chipul uriaşului din mitologie — 

mâncător de copil. . , 

Aliaţii, a căror cauză a servit-o cu 

credință nestrămutată şi cu atâta price- 

pere şi patriotism — datoresc o vie 

recunoştinţă memoriei acelui ilustru fiu 
al Albionului. Această recunoştinţă şi 
admiraţie faţă de memoria lui sa şi 

manifestat chiar îndată ce s'a auzit de 

moartea lui, prin nenumărate manifes- 

taţii de dureroasă simpatie şi adânci 
zegrete trimise guvernului din londra 
şi văduvei lui Northelifi din toate păr- 

ile iumei. | 

Lordul Norihcliit şi Unitatea 

națională a Românilor. 

Şi presa noăstră națională, în frunte 

cu acest organ de publicitate, şi-a 

manifestat atunci toată recunoştinţa şi 

pietatea față de memoria acestui nobil 
fiu al Marei Britanii. care a fost şi un 

neclintit prieten şi călduros susținătot 

al cauzei neamului românesc, Într'adevăr - 

înt!un articol — manifest publicat în 

numărul din 3 Nov. 1915 al ziarului 
Le Matin din Paris (cu 8 zile înainte 

de armistițiul german) articol ce a fă- 

cut atunci zotogotul pământului, Lordul 

Northciiii cu o intuiţie proietică sco- 
ate în evidență condiţiile pe care aliaţii 

aveau să le impună Puterilor Centrale 

în pacea ce avea să urmeze după nă-
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ruirea armatelor lor. În punctul cinci 
ale expunerei iui” Northcliff în aceț 
articol din Le Matin autorul zicea tex- 
iual: Asigararea pentru toate popoareie 
Austro Ungariei de a-și avec locul lor 
printre naţiile tibere ale lumei, şi drep- 
tul lor de a se uni cu frații lor de 
sânge de peste frontierele prezente ale 
Austro Ungariel. Aceasta implică înte- 
mieierea Statelor cehoslovac şi jagoslav 
independente, reducerea Ungariei în 
limitele etnografice aie rassei maghiare 
și unirea tuturor Românilor cu Re- 
gatul actuali al României etc, etc. 

Lordul Narthclifi a susținut în presa 
Jui până în ultima clipă, cu un devo- 
tament admirabil şi cu o ăutoritate 
încontestabilă, politica relaţiilor celor 
ial strânse între toţi Aliaţii de ieri și 
a arătat în special necesitatea continu- 
ărei alianței franco-engleze ca o ga- 
sanție a tratatelor de pace dela Paris 
şi ca o pavăză a păcei mondiale. 

E i 

Revenind la plecarea din țară a prie- 
tenilor mei ziarişti, după ce ne-am 
despărţit la Predeal, eu m-am înapoiat 
iar la Sinaia unde m-am grăbit să cer 
priatr'o scrisoare o audiență Regelui 
inaintea plecării mele la Viena. 

Motivul acestei audienţe era înitre 
altele de a mulțumi Suveranului pentru 
gestul nobil ce-l făcuse în privința es- cursiunei noastre, care reuşise atât de bine. A doua zi dimineața mi s'a adus răspunsul prin care eram poftit la Castel 
pentru seâra aceleiaşi zile la ora 7. Mai văzusem până atunci în vro trei A 
Tânduri pe Regele Carol, Prima oară în



  

si 

1898 când i-am prezintat volumul meu 

apărut în acel an ia Stuttgart în limba 

franceză despre „Legea agrară din 

1864, şi starea ţăranului în România." 
Regele primea totdeauna în picioare, 

intindea de obicei mâna, dând două 

degete şi conversaţia se petrecea stând 

în picioare şi unul şi celăialt. 

De rândul acesta când m'am înfăţi- 

şat înaintea Maj. Sale, Suveranul na 

fatâmpinat extrem de binevoitor, aşe- 

zându-se pe scaun şi tăcându-mi şi mie 

semn să şed. Imediai mi-am dat seama 

că kegele voia să mă ţină mai mult şi 

că avea probabil de gând să-mi co- 

monice ceva de seamă. Ceea cea w- 

mat m'a şi convins întradevăr despre 

această presupunere a mea. 

Orice suveran când primeşte pe ci- 

neva în audienţă, se interesează ia cei 

din anturajul său, sau mai bine zis 

aceia au grije să-l informeze despie 

peisoana care cere audienţă, cine. e, de 

unde e, ce ocupaţiune are, ce isprăvi 

mai de seamă a făcut în viaţă, şi aşa 

mai departe, aşa, încât când o întâl- 

neşte nu i este prea streină. Audienţa 

aceasta a mea a ţinut o oră, și în do- 

cursul ei bătrânul nostru Rege aamin- 

tit între alte lucruri de viitorul Româ- 

nilor, și de unitatea noastră naționala | 

aşa cum credea şi cum urmărea desigur 

dânsul să o înfăptuiască, — dată fiind 

situaţia politică şi echilibrul dintre Sta- 

vele europene din acea vreme. Con- 

versâţiunea avută atunci cu Regele Ca- 

rol am descris-o eu şapte ani în urmă, 

fiind în Londra întrun articol mai lung 

publicat sub iscălitura mea în ziarul 

+



82 

„Times“ numărul din 28 August 1918 
—— Ziua aniversărei a doua a întrărei. 
României în marele război, Reproduc 
deci aici în întregime articolul meu din 
„Times“, deoarece e! n'a fost Curios- 
cut atunci în Țară din cauza stărei de 
război, pentrucă el constitue un docu- 
ment al vremei şi ne arată că şi pri- 
mul nostru Rege a fost însuflețit: de 
idealul unităţei noastre naționale pe care 
voia să-l înfăptuiască aşa cum permi- 
teau împrejurările politice generale de 
atunci. Și acest înalt şi patriotic. gând 
al Regelui Caro! Pau cunoscut desigur 
şi sfetnicii lui cu cari a lucrat în de- 
Cursul lungei sale domnii de aproape o 

jumătate de veac. E 
Times face următoarea notiţă întro- 

ductivă la acest articol: 
Am primit următorul articol dela "Dr. George Moroianu fost. inembru al mi- 

Siunei consulare române din Sudul Ru- siei şi fost Ataşat Comercial al Româ- 
niei pe iângă legaţiunile din Viena şi Berlin. 

Dr. Moroianu este Român din Tran- silvania devenit cetățean român de tim- 
Puriu în cariera sa, - 

„lată articolul în chestiune care poartă titiut: | 
Viitorul. României şi subtitlul: Re- gele Carol şi Germania. 
„Astăzi sunt doi ani de când Româ- nia s'a alăturat Aliaților şi a pornit Tăzboiul împotriva Austro-Ungariei şi . Germaniei. Astăzi ea zaca fâră ajutor "Sub călcâiul inimicului, înfrântă de de- fecțiunea Rusiei. In adevăr niciodată nu S'a simțit ea mai mult decât azi duş-
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mana . duşmanilor ei şi credincioasă 

aliaţilor ei. Ea a intrat în râzboi ca să 
libereze pe fraţii ei oprimaţi dia Traa-- 
şilvania şi cu toate că ea îinpărtăşeşte 

astăzi soarta lor, nu-i mai puţin ade- 

vărat că ea priveşte în viitor cu o nă- 

dejde sigură de a-i vedea eliberați atât 
pe ei, cât şi pe sine însăşi. Ea este 
în fire unită cu ei printr'o. comună le- 

gătură a suferinței. În ziua victoriei 

Aliaților ea va fi unită cu ei în libertate. 

„Duşmanul poporului român a fost de 

multă vreme Austro-Ungaria şi mai cu 
„deosebire Maghiarii. Chiar pierderea 

Basarabiti, atât de nedrept şi de nege- 

neros răpită dela ea de Rusia,a fost 

cât p'aci să întoarcă privirile dela 

fraţii ei din Transilvania. 

. „Cu toate că prin poiitica ei dinas- 
ţică ea a devenit o aliată a flabsbur- 

gilor şi Hohenzoilerniior, ea a fst to- 

tuși mereu conştientă că o zi va veni, 
când va trebui să tae cu sabia lanţu- 

rile cari ţin în jug strein atâtea mi- 
lioane din propriul ei popor. Ceea ce 

poate nu ştia ea şi ceea ce îmi propun 

să revelez pentru prima oară este că 

primul Domnitor al. României din Casa 

Hohenzollern urmărea în adevăr o anu- 

mită formă de unitate naţională ro- 

mână. care însâ ar fi facut din Româ- 

mia vasala unui trust dinast:c al 'Ho- 

henzollerunitor. Va fi o eternă onoare 

pentru Regele Ferdinand al României 

câ a rupt cu politica unchiultii, alipin- 

du-se cu loialitate la parria lui adop- 

tivă peste legăturile de familie. 

„La îinea lui Septemvrie 1911 eram 

primit în audiență de Regele Carol la 
. . G*
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Sinaia înainte de a mă întoarce la dato- 
riile mele oficiale la Viena. Regele 
icarol se interesa de o escursie pecare 
o făceau în țara noastră câţiva vizi- 
tatori englezi. Eu  acompaniasem pe 
aceşti călători și hegele doria să afle 
dela mine câte ceva din impresiile lor. 
— După ce m'a chestionat în privinţa. 
noului tratat de comerţ cu Austro- 
ijngaria mi-a spus de odată: „Știu că 
Dta eşti Român din Transilvania şi ai 
prin urmare cunoştinţe speciale în pri- 
vinţa vecinilor noștri. Știu de aseme- 
nea că ești în relaţii cu conducătorii 
Românilor din Ardeal și sunt informat, 
că îi vezi pe aceştia din când în când 
şi întreţii legături cu dânşii. 

„Oarecum surprins de tonul dojeni- 
„tor care  reieşia din cuvintele Re- 
gelui eu i-am răspuns, că unii din con- 
ducătorii Komânilor din Transilvania: 
mi-au fost camarazi de şcoală şi con- 
timporani de universitate şi că eu n'ani 
crezut că este incompatibilitate între 
poziţia mea oficială şi faptul că între- 
jin raporturi eu dânşii. 

„Da, da, replică Regele, dar trebue- 
să te întâlneşti mai rar cu dânșii, ca- 
maraderii de natura aceasta pot fi 
câteodată rău interpretate.“ . 

| „Apoi după ce am vorbit de Cuno- 
scuta iege şcolară a lui Apponyi dia 
1907, care urmărea maghiarizarea for- | 
țată a şcolilor din Transilvania şi 
întemeierea unui episcopat maghiar 
unit la Hajdu-Dorogh cu „Scopul de a 
diviza cierul român, Regele a adăogat : 
„Eu înţeleg idealismul patriotic al tine- 
rilor nerăbdători ca Dta, dar rezulta-



  
1ele mari nu pot fi realizate decât pria 

muncă răbdătoare şi metodică. Noi 

Românii trebue să regulăm mai întâtu 

socotelile noastre cu Rusia, care ne-a 

săpit în 1812 cea mai bogată provin- 

cie a vechai Moldove, repefându-şi cori- 

duita ei odioasă în 1878 când armatele 

mele au luat o parte atât de glorioasă 

alături de armatele ruseşti în războiul 

contra Turciei. 

„indată ce vom fi aianiat socoteliie 

noastre cu Rusia, contiruă Regele cu o 

voce tare, Germania însăşi va pune 

chestia - Austro-Ungariei. Da, repetă el 

<u hotărâre, până cel mult peste zece 

ani vom îi îsprăvit cu Rusia şi atunci 

chestia Austriei va fi ridicată de Ger- 

mania Însăși.“ | 

„Mam gândit de nulte-ori la a- 

ceste cuvinte ale regelui Carol pe care 

v-am notat cu grije atunci şi m'am 

întrebat ce aranjamente au putut să 

fie între el, împăratul Germaniei şi 

poate şi Atchiducele Francisc Ferdinand, 

a cărui prima vizită de Stat a tost 

făcută cuo specială solemnitate la 

Curtea României. | 

„Regele Carol nu vorbea niciodată la 

întâmplare. "El avea desigur motive de 

a crede că împăratul Germaniei se 

gândea la o transtormare radicală a 

monarchiej habsburgice, aşa încâţ so 

facă şi mai mult o feudă germană. 

Aceasta fără îndoială explică hotărârea 

lui ca România să ia parte în războiu 

ca aliată a Germaniei, hotărâre care a 

fost nimicită de opoziţia consiliului de 

coroană ţinut la Sinaia în August 1914. 

E! nu vedea că singura transformare a
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Austro-Ungariei, care să poată da li- 
bertatea şi unitatea poporulu român şi 
să scape Europa de dominaţiunea ger- 
mană, trebue să  consiste în creiarea 
unei bariere de, state slave şi latine 
libere şi unite întinzându-se dealungul! 
Europei dela Marea Neagră şi Egee 
şi dela Adriatică până la Baltica. Pen- 
tru. această barieră România deplin 
întregită care se va naşte după victo- 

„ ria Aliaților va deveni coloana puter- 
nică de sprijin a acestei formaţiuni.“ 

Cum s'a lucrat în ţară în timpul 
neutralități 

In timpul neutralităței noastre precun: 
şi în timpul războiului, România a gă- 
sit un preţios sprijin moral și materia: 
la poporul englez. Se ştie ce atmosferă 
aprinsă era în Bucureşii în cei doi ani 
de neutralitate ai României.. 

Fiecare patriot conştient căuta atunct 
să-şi servească ţara şi neamul cun 
putea şi cum se pricepea mai bine. 
Unii prin conferințe şi întruniri publice 
alţii prin înflăcărate articole de ziare, 
prin care se ținea treaza conştiinţa 
dreptelor noastre revendicări asupra teri- 
toriilor româneşti din Austro-Ungaria. Cu 
toţii simţeam în sufletele noastre că 
Ciasul cel mare a sunat și că acum 
ori niciodată, — după două mii de aui 
dela romanizarea acestor ţinuturi. prin 
cel mai genial împărat roman — uni- 
iatea politică a poporului român trebuia 
să se infăptuiască. De aceea fiecare z. 
licrat în cercurile cunoştinţelor. și p'ie- 
teniilor ui cum s'a priceput Şi cum a ere- 
zut Că este mai bine, pentru înlesniraa
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realizărei acestui mare ideal. Personal 

deja la începutul anului 1915 am irimis 

prietenilor mei din Anglia câte-un me- 

moriu amănunțit despre revendicările 

noastre legitime și despre” necesitatea 

unităţei noastre naţionale integrală pe 

care va trebui să le înfăptuim cu orice 

preţ după terminarea acelui groaznic 

război, — la care trebuia fără doar și 

poâte' să participăm şi noi. Dar tocmai 

pentru a explica întârzierea întrărei noa- 

stre în război, am trimes acele memo- 

ri unor oameni politici englezi din 

cari unii au_fost amintiţi Gatâteaori î 
aceste pagini. | 

Despre acele memorii au avut şi cer- 

curile noastre conducătoare cunoștință, 

deoarece aşa credeam şi cred- şi acum 

că în asemenea momente mari, acţiunea 

tuturor patrioţilor trebuia să meargă 

paralel cu aceea a “guvernului care 

avea toată răspunderea acelei clipe is- 

torice: Este altă chestie dacă guvernul 

îşi făcuse ori-nu toată datoria în pri- 

vința pregătirei războiului. in privința 

aceasta toţi știu că 's'au adus critici 

foarte severe pe care istoria le va fixa 

definitiv la timpul său. Deocamdată 

fiecare din oamenii conştienţi de cea- 

surile hotărâtoare prin care ireceaul 

țara şi neamul. românesc, â făcut tot 

ce a putut ca să ajute cauzei naţio- 

nale, 

Mai posed copia câtorva din acele: 

memorii pe care.le voi publica într'o 

zi. De data aceasta mă mulțumesc nu- 

nai să fac amintire de ele, căci dacă 

Je-aş mai reproduce şi pe acelea, 

expunerea de față mar duce-prea de-



88 

parte, ceea ce nu era de loc în inten- 
țiunea mea când am început s'0 scriu, 
Ţin să adaug numai, că din unele răs- 
punsuri primite atuuci la acele inter. 
vențiuni, nam convins că cercurile con- 
ducătoare din Anglia au înţeies întâr- 
zierea întrărei noastre în război şi când 
ea s'a produs în fme, acţiunea noastră 

„a fost primită tot cu 'aceiaş bucurie şi satisfacție atât în Anglia, cât şi în ce- 
Jelaite țări aliate. 

n Anglia sau format îndată după 
isbucnirea războiului comitete de ajutor 
pentru România. Pe cale de Subscripții 
publice s'au adunat frumoase sume de bani cari au fost trimise Crucei-hoşii Fomâne, iar Crucea-Roşie britanică a „trimis direct în ţara noastră medica- mente, bani şi personal care să fie de ajutor râniţilor noştri şi atâtor suferinzi ŞI rămaşi îu mizerie de pe urma războ- iului, 

Infiinţarea „Societăţei  Anglo- 
Române“ din Londra şi acțin- 

nea ei pentru România 
Mai mult, în 1917 a luat ființă în Londra „Societatea Angio-română“” cu pârticiparea celor mai ilustre persona» lităţi din lumea ecleziastică, politică, lite. rară și economică, în Stopul de a face propagandă şi a lumina Opinia publică britau:că în privința tegitimelor revendi- cari ale României şi ale Roinânilor din provinciile subiugate. Din această so- citate fAceau (şi mai fac parte căci Societatea există și acum) — persona- Itâţi  eminente ca: Arhiepiscopul de Canterbury Primaiul Engliterei, Vicou-
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tele Bryce celebrui istoric și om de 
“Stat mort anul :recut, Lord Fugh 
Cecil — președintele acestei societăţi. 
Lord Dunediu fost ministru şi Lordui 
şef al iustiţiei din Scoţia, Episcopii de 
Londra, de Oxford şi de  Vinchester. 
cancelarii Universităţilor din Londra și 
Oxford, Lord  Giadstone, Lord Bais- 
boroug, Daii Steed. Scotus Viator, Lee- 
per (primul secretar al  Societăţei), 
Dr Madga, Loche, prof. Gilbert Murray 
etc., etc. - 

Acești Domni au făcut tot ce au pu- 
tut ca să  popularizeze . revendicăriie 
României în opinia publică engleză. 
Societatea a organizat pe la începutul a- 
nului 1918 un mare meeting în Londra 
unde ma: mulţi din membiii ei au luat 
cuvântul anărând călduros revendicările 
aționale ale Românilor. 

Unul din oratori  venerabilul loră 

Dunedin- fost ministru. cet mai înalt 

magistrat al Scoției şi unul din cei mai 
mari jurişti ai Angliei, care ne cuno- 

Ştea țara a încheiat discursul plin de 

călduroasă simpatie pentru neamul no- 

stru şi pentru suferinţele - României a- 

tunci îngenunchiată de Germani, cu 

cuvintele româneşti : „Apa trece pietrile 

rămân“. 

Lord Dunedin este poate singutul 

sau aproape singurul din marea aristo- 

craţime engleză care ne cunoaşte limba, 

iiteratura şi istoria noastră națională 

din cititul cărților româneşti în origi- 

na!. EI a călătorit în câteva rânduri în 
Țară şi în Transilvania şi venind în 

contact cu poporul nostru deia țară 

a fost încântat de calitățile  țărănimei
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noastre, de inteligenţa şi hărnicia ei şi 
prinzând dragoste de noi ne-a învăţat 
limba cu o stăruință în adevăr de mi- 
rat. Prin luna lulie 1908 aflându-me 
pentru câteva zile ta Castelul Stenton 
de iângă Edimbourgh ai. acestui mare 
seigneur (în Englitera este obiceiul ca 
proprietarii de moşii şi de vile la țară 
să învite pe prietenii şi bunii cunoscuți 
deja oraşe, vara mai ales, spre a pe- 
trece împreună cu ei ia ţară un sfârşit 
de săptămână, cam de Joi până Luni 
— a week end cum zic Englezii — 
unde ei sunt primiți cu tradiționala o- 
spitalitate engleză) am admirat secţia 
românească a bibliotecei lui plină de 
fel de fel de cărţi vechi şi nouă de litera- 
tură şi istorie, de numeroase gramatici 
şi dicţionare româneşti vechi și mo-: 
derne. Am văzut acolo operile lui A. 
D. Xenopol, Papiu lacian, leto işeţele 
lui Kogălniceanu, pe Eminescu, Creangă - 
Viahuţă apoi dicționarele - iimbei ro- 
mâye ale lui Laurian şi Maxim şi alte 
multe cărţi româneşti cu ajutorul că- 
vora lord Dunedin a ieușit să înveţe 
românește sigur fără alt ajutor decât 

„al acelor cărţi, din care unele şi le-o 
îi putut procura numai cu mari greu- 
tăți. Pentru ca să'mi dea g probă de 
cunoştinţele lui de româneşte a scos 
din rafturi volumul cu Amintirile din 
Copilărie ale lui Creangă şi mi-a tra- 
dus vre'o două pagini, rămânând uimit 
de modul perfect cum îşi. însuşişe limba 
noastră chiar şi în interpretarea scrii- 
ioriler noştri cei mai greu de înţeles 
pentru un strein. Pentru a ajunge la 
un astfel de rezultat trebuia energia 
stăruitoare şi răbdarea dârză a unui
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Anglosâcson sau mai alesa unui Sco- 

țian cum era dânsul. - 

Aşa este Engiezul în toate, dârz, 

energic şi stăruitor Şi când ţi-a acor- 

dat odată prietenia lui — fie dela in- 

divid la indiviă — fie dela popor la 

popor, să şti că poţi conta cu toată 

nădejdea pe ei. 

Acum după război Englezii au înce- 

put a da o atenţie mai mare României 

şi aceasta nu numai în ce priveşte 

viaţa ei economică şi comercială, unde 

din cauza faimosului principiu al guver” 

nanților de azi „prin noi înşine“, azi 

căzut în faliment nu s'auprea putut va” 

lidita, ci şi înce priveşte desvoltarea ei 

culturală, științifică şi literară. In acest 

sens trebue să înţelegem hotărârea gu- 

vernului englez de a înfiinţa pe lângă 

universitatea din Londra o catedră de 

conferenţiar pentru limba şi literatura 

română, catedră care a fost încredin- 

țată unui distins scriitor şi cercetător 

al trecutului nostru în arhivele engleze, 

d! Marcu Beza. Dsa a făcut de o serie 

de ani de când trăeşte în Londra cerce- 

1ări cu interesante rezultate în arhivele 

Ministerului de Externe cu privire ,la 

rapoartele diferiților diplomaţi şi călători 

englezi în Țările Române şi în provin- 

ciile româneşti ale Austriei. DI Beza a 

descoperit numeroase însemnări şi re- 

laţii ale acelor :diplomaţi şi călători cu 

privire la Români pe care le-a publicat. 

Fiindcă am vorbit de propaganda 

românească în Anglia ţin înainte de a 

ajunge la sfârșitul expunerei de faţă 

să amintesc de un început de organi- 

„are mai oficială a acestei propagande
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în capitala Angliei, început făcut de 
răposatul Dimitrie A. Sturdza, când 
devenise pentru a patra şi ultima oară 
Preşedintele consiliului de Miniştri şi 
Ministru de Externe la 1907. Bătrânul 
om de Stat reorganizase Consulatul 
general al României din Londra nu- 
mind în capul lui ca Consul Generali 
pe un Engiez A. Stead (a nu se con- 
funda cu Steed) care-și făcuse oare 
care reputaţie ca scriitor şi ziarist. 

Noul. consul generai primi îndruma- 
rea dela Dimitrie Sturdza ca pelângă 
împlinirea misiunei sale oficiale să 
caute să facă şi, conferințe despre Ro- 
mânia şi să publice din când în când 
în ziarcie şi revistele engleze relaţii 
privitoare la ţara noastră, ia desvolta- 
rea ei economică, — cuiturală, precum 
Și la opera ei iegislativă ceea ce se şi 
făcu. Amintind lucrul acesta nu. vreau 
să -mă ocup de personalitatea celui 
căruia îi încredințase în acest scop 
conducerea consulatului general al Ro- 
mâniei din Londra — ci vreau numai 
să fixez aici gândul înalt care a deter- 
minat pe Dimitrie Sturdza să facă acest 
început in direcția de care vorbesc. Cei 
cari au stat mai aproape de acest expe- 
rimentat om de Stat al nostru, trebuesă 
ştie şi mai bine întregul plan ce i-a ur- 
mărit dânsul în această direcţiune. Perso- 
nai cred că misiunea acestui serviciu 
era nu numai de.a informa despre 
România, de a veghea ca să nu se răs- 
pâncească ştirii false despre ţară, ci 
oarectun şi despre toți Românii în gene- 
sal. Dimitrie Sturdza m'a luat atunci 
dela Miiisterul de Industrie şi m'a 
trecut la Ministerul de Externe numia-



du-mă Consul şi trimițându-mă şi pe 
mine la Londra în Sept. 1907, fiind 
detașat cu serviciul la acelaş Consulat 
General. După un an şi jumătate ser- 
viciul acesta a fost desfiinţat şi eu re- 
chemat pentru a fi retrimis în curând 
ca Atașat Comercial pe lângă legaţiu- 

„nile din Viena şi Berlin cu reşedinţa 
oficială la Viena. | | 

Mă întorc iară la situaţia României 
inainte de armistițiu şi de începerea 
tratativelor de pace. Să nu credeți, 
că erau puţini în ţările aliate, cari 
susțineau că România în urma nenoro- 
citei păci dela București nu va putea 
sta la viitoarea conterință de pace pe 
un picior de egalitate cu ceilalţi Aliați. 
Și pentru ca să se înlăture această 
tendință s'a lucrat mult după culise!) în 
sens contrar, făcând fiecare intelectual 
din cei cari- ne găseam la Londra sau: 
Paris — în acele momente hotărâtoare, 
tot ce ne-a sat în putință spre a a- 
sigura României locul ce i-s= cuvenea 

2) Unul care a Jncrat loarie mult în timpul 
războiului mondial pentru ca opinia publică bri- 
tanică să îmbrățişeze catiza revendicărilor noa- 
stre a fost doctorul W. Lupu. Când am sosit eu 
în Londra l-am găsit acolo — unde era de vre-un 
an gi jumătate. El gtiuse să-și iacă prieteni va- 
loroşi în toate cercurile şi se bucura de multă 
trecere mai ales în cercurile uvriere cari se ştie 

ce influență mare au asupra guvernă:ei Angliei. 

Dr. Lupu a pledat cu toată căldura cunoscu- 

tului lui temperament cauza națională. Dela Lon- 

ra dânsul sa dus în America unde a făcut a- 

celaş lucru. Mi-aduc aminte că ne trebuuia un 

exemplar .din Replica lui Aurei Popoviciu — si un 

“prieien bătrân căruia i-o trimesesem din Paris 

înainte cu 30 de ani:ne-a pus cu bunăvoință la 

dispoziție ambele exem- plare ce le. avea luând. 

unul Lupu în America $i celâtult oprindu-l eu.
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ia masa verde, fără nici o stirbiraa 
drepturilor ei. Şi cât sunt de preţioase 
în asemenea împrejurări, relaţiile şi 

“prieteniile cu cei “cari au de spus un 
cuvânt deciziv îu hotărârea acestor lu- 
cruri ! - 

Pe la finea: iui August. (când Con- 
siliul Unitâţei române nu era încă con- 
stituit), mam pomenit cu o scrisoare 
din pastea diui Allan Leeper unul din 
Secratarii Primului Ministru Lloyd (George 
prin, Care mă ruga să inaintez guver- 
nului englez: un Memoriu despre: Sfor- 
țările României în război şi despre 
telul cum credem noi Românii, că va 
trebui să tratăm cu minoritățile în ca- 
zul. când unitatea noastră națională va 
îi realizată: Mam pus deci imediat pe 
lucru. Aveam cu mine un raport pu” 
blicat de d! Colonel Găvănescu despre 
tragica fetragere a armatelor noastre 
“spre Moldova, — unde s'au refăcut şi 
despre toată jalea “şi grozava suferință 
pe care o provocase pretutindeni acest 
eveniment cu tot cortegiul de nenoro- 
ciri, cari i-au urmat: tifusul exante- 
amatic, lipsa de hrană, iarna extrem de 
figuroasă diu acel an eic, etc. 

Mai aveam -la mine multe notițe 
şi însemnări de când eram la laşi 
şi la Odessa despre mersul evenimente- 

"lor dela noi pe care mi le procurasem 
din ziarele noastre precum şi dela unii 
din ofițeri d'ai: noştri şi d'ai aliaţilor 
cari îmi povesteau despre isprăvile noa- 
Stre militare. Spre a-mi complecta infor- 
maţiunile în acest scop m'am mai adre- 
sat și Domnului Colonel Radu Rosetti
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care era la Paris în Statul Majoraly 
Generalului Bertheiot şi care venea des 
pe la Londra. Di Rosetii cu cea mai 
mare bunăvoință mi-a dat o seric de 
informaţiuni preţioase privitoare la re- 
facerea armatei noastre şi la străluci- 
tele prestații ale soldaţilor noştri în lup- 
tele aprige din Moldova, pe. care am 
fost foarte bucuros să le folosesc pen- 
tru complectarea datelor din memoriul 
meu. Şi pentrucă m'a ajutat să fac un 
lucru bun în interesul ţărei, ţin să ex- 
prim şi aici diui Col. R. Rosetti viile 
mele mulțumiri: E 

In ziua de 20 Sept. 19:8 am predat 
Memoriul Ministerului de Externe (Fo- 
reign Office). Memoriul e prea lung ca 
săl pot reproduce aici în întregime. 
Totuşi mi se va îngădui să dan aici 
câteva pasagii din el pentru a se ve- 
dea cum am crezut că trebuiesc apă- 
rate drepturile noastre împrescriptibile 
în fața unui guvern care prin poziţia 
lui atunci mai ales, domina întreaga 
politică mondiaţă şi care nu mai încape 
nici o îndoială că era animat de cele 
mai prietenoase sentimente faţă de ţara 
şi neamul nostru. | 

lată întroducerea acestui memoriu 
care poartă titlul „Sforțările. României 
în războiul mondial“: 

„Hotărârea României de a intra în 
războiul mondial! - alături de Puterile 
Antantei, era urmarea naturaiă a ori- 
ginei ei, a trecutului ei istoric, a sitia- 
țiunei sale etnice şi geografice. Era îo- 
gica însăşi a existenţei sale. România 
era centrul către . care. se îndreptau 
toate privirile milioanelor de Români
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cati trăiau dincolo de frontierele ei. 
- Taţi acești Români voiau ca România 

să facă gestul — de atâta timp aştep- 
iat de ei, gestul liberărei lor şi ai uni- 
rei lor cu ea. 

„Proporţiile gigantice pe care le luase 
războiul chiar dela începutul lui, şi. 
faptul că prin acțiunea lor contra Ser- 
biei Puterile Centrale amenințau mai 
ales ţările mici, nu făceau decât să în- 
tărească în noi Românii, convingerea 
că întrarea în război a ţărei noastre 
împotriva Austro-Ungariei era fatal-: 
mente inevitabilă. 

„Dar deciziunea . supremă era foarte 
greu de luat, mai. întâi. pentru că noi 
nu eram prea bine preparați, şi apoi 
pentrucă România fiind o ţară agricolă 
era lipsită aproape cu totul de fabrici 
şi. ateliere cari trebuiau să-i procure în 
cantităţi suficiente şi în permanenţă toi 
materialul necesar unui război modern. 
Din punctul acesta de vedere, ea de- 
pindea cu totul de Aliaţii ei, şi în spe- 
cial de vecina sa Rusia. 

„Intrarea României în război a fost 
grăbită mai ales de inasistențele Rusiei, 
care ne-a somat printrun ultimatum, 
sau să ne decidem imediat, sau dacă 
nu, să rupem cu ea. Pentru ca acţiunea 
noastră să fie mai profitabilă cauzei 
comune a Aliaților, guvernu! nostru 
voia să amâne întrarea noastră în ac- 
țiune pentru primăvara anului 1917. 

„Cu toată înfrângerea noastră, care 
a fost cauzată înainte de toate de tră- 
darea Rusiei, intervenția României şi 
marile ei sacrificii, au fost de cel mai 
mare folos Aliaților noștri, pentru că
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situațiunea lor, și în particular aceea a 
Francezitor şi a Englezilor, cari sufe- 

“reau în acel inoment o teribilă. presiune 
din partea Germanilor, presiune ce a 
fost micşorată graţie numeroaselor di- 
vizii austro-germane, 'cari au fost re- 
trase de pe frontul occidental şi trimise. . 
împotriva Românilor. Pe urmă, în a 
doua linie victoriile dela” Verdun (Dou- 
uamont), cele de pe Carso şi dela Mo- 
nastir sunt în foarte mare parțe conse- 
cința întrărei României în acţiune. 

„In “paginile care urmează povestesc 
curgerea războiului nostru: Ofensiva - 
cu primele noastre victorii, apoi defen- 
siva și reiragerea . armatelor noastre 
spre Moldova cu tot cortegiul de teri- 
bile suferinţe şi privaţiuni. In paginile 

- următoare ale acelui memorand nu: am 
uitat să amintesc puternicului. nostru 
aliat. și prieten că în primele trei luni 
de lupte şi mai ales în epoca când în- 
cepuse înfrângerile noastre .noi aştep- 
tam ca aliații noştri să pronunțe o o” 

_fensivă pe care ei ni-o făgăduiseră, fie 
pe frontul rusesc, fie pe frontul occi- 
dental, fie în special pe frontul dela 
Salonic, pentru ca să ne înlesnească mai 
bine misiunea ce ne .era încrednțată, 
Când a întrat. România în război, co” 
mandanţii oştirilor noastre au pus în 
vedere soldaţilor noştri, că odată cu 

. întrarea noastră . în Transilvania, arma- 
tele generalului Sarrail vor. lua la rân-. 
dul lor ofensiva pe frontul Macedoniei. 
Soldaţii români aşteptând, zadarnic să 
se realizeze acea ofensivă şi văzând 
în fine că ea nu mai venea, începură 
bieții de ei a fredona ialnic în tranşee 

7
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versurile ur mătoare adânc înduioşe- 
toara : Ă 

- 
i 

O! Sarzati, Sarzail, Sarrati. 

Noi ne batem şi tu stai. 

„Am descris apoi cu deamănuntul tot 
mersul pe câmpul .de bătae, primeie 
înfrângeri, retragerea şi refacerea ar- 
matei noastre în Moldova cu aiutoriil 
Regelui a generalilor Averascu. Chris- 

- tescu, Pressan, Grigorescu etc. etc. pre - 
cum şi cu sprijinul preţios al m siunei mili- 
tare franceze de sub conducerea ilustru- 
lui general Berthelot, care pentru ma- 
rile servicii .ce a adus României în a- 
cele momente istorice şi-a câştigat atât 
el cât şi patria lui dreptul la vecinica . 
noastră recunoştinţă. 

„Nu am uitat să iâdic jertfele nea- 
mului românesc în oameni pent u unire. 
Se socotesc numai în vechiul regat peste 
opt Sute de mii de morţi în luptă, și 
mai ales de flagelul titosului exante- 
matic și de alte boale. Dacă adăogăm 
ia acestea pe toţi acei Români cari âu 
murit de aceleaşi cauze în Ardeal, 
Banat, Bucovina — apoi în Basarabia 

'Şi În provinciile cu numeroşi Români' de 
peste Nistru ca Cherson, Podolia și 
Paltava în Ukraina se poate. spune că 
jertfele neamului românesc pentru uni- 
tatea lui națignală în răsboiul mondial 
se apropie detun milion şi trei sute de 
mii de oameni cel puţin. 

„Pe urmă am descris mersul luptelor pe 
frontul din Moldova dând toate de- 
taliile ce le-am ştiut despre, eroica 
noastră ofensivă dela Mărăşti și despre 
viteaza și nemuritoarea - noastră apă- 
rare dela Mărăşeşti. 

=
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„In această -liptă dela Mărăşeşti, 
ziceam mai departe, Austro-Germanii 
cu mult superiori în număr alor noştii, 
au fost bătuţi cum nu mai fuseseră 
bătuţi până atunci decât pe frontulOcci- 

„dental. - 

„Această victorie a fost o vic- 
torie română şi ea a ârătat atât 
aliaţilor noştri cât şi duşmanilor noştri 
de ce este Gapabil poporul nostru dacă 

“luptă în condițiuni egale şi cu un ar- 
mament egal. - - 

i 7 - 
„Ofiţeri englezi şi americani cari au 

fost martori la acea-mare bătălie, mi-au 
_spus că unele regimente de infan- 

terie. română s'au „aruncat în luptă de- 
sculți şi fără tunici pentru a putea 

-sări cu atât mai-uşor în gâtul duşma- 
nului cum spuneau “soldaţii noştri. Bă- 
tălia dela, Mărăşeşti a salvat odată cu 
Moldova şi onoarea militară a Româ- 
uiei. Ea a îndemnat pe d! Asquith fostul . 
prim-ministru să spue în parlamentul 
englez că România este învincibilă, cu- 
vinte pe care noi Românii nu le voni 
uita niciodată.“ 

„Dar cel care a câştigat bătălia dela 
"Mărăşeşti a fost soldatul ţăran român. 
Dacă reorganizarea armatei noastre a 
putut să fie. făcută în condițiuni așa 

„de bune şi dacă ea a putut - produce 

astfel de rezultate, aceasta este a se 
inulţumi mai, ales calităţilor ţăranului 
român, care a fost tot timpul conştient 

“de ce “a făcut şi pentru ce a făcut. 
Acest țăran a dat în continuu şi diu 
toată inima tot: ceea ce i s-a cerut şi 
chiar mai mult, în materie de muncă, 

7
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"de răbdare, de bunăvoință, de rezis- 
tență și de sacrificiu, : 

„Dacă o parte diu merit revine orga- 
nizatoritor : Regele, generalii Averescu, 
Christescu, Grigoriu, Prezan, (şeful ma- 
relui stat major.) 'etc.. precum și misiu- 
nei militare franceze, nu i mai puţin 
„adevărat că. cea mai mare parte a a- 
cestui merit revin fără indoială' solda- 
tului țăran al României, — şi când zic 
țăran, nu vreau nicidecum să ofenzez 
prin “asta pe atâţia viteji dela oiașe 
cari au luptat cu străşnicie în război, 

„ci pentrucă imensa majoritate a oştirei 
„ noastre este compusă din ţărani. 

„Noi voim mai.ales să organizăm pe 
largi iemelii democratice - ale 'viltoarei 
Românii viața şi” desvoltarea intelec- 

"toată, morală şi economică a acestei 
pături sociale, cea mai numeroasă (cam 
83%/, din poporul nostru) şi - cea mai 
denină de simpatie din naţia noastră. 
"Cn toate storţările bolşevicilor pentru 
a face pe soldatul român. să se abată 
din drumul drept al disciplinei, acesta 
hu s'a clătinat niciodată. Erau momente 
când soldaţii români nu ştiau « lamu it 
cari erau cei mai mari duşmani ai lor: 
Austro-Germanii cari se gâsiau în fața 
lor, sau Ruşii cari eszu în dosul lor. 

„Este cazul aici de a mai adăoga că 
pe lângă argile reforme democratice în 

“Tavoarea clasei ţărăneşti (sufragiu uni- 
„Versal ega!, direct și secret şi impărți- 
rea de pământ) noi inţelegem .să dăm 
tuturor celoslalţi locuitori ai viitorului 
Stat român, tuturor minorităţilor de ori- - 
gină streină, cari vor trăi între frontie- 
rele viitoarei Românii Mari —  posibi- 

=
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litatea de a trăi și de a se  desvolta 
in deplină libertate şi egalitate de drep- 
turi. În această privință noi Românii 
din Ardeal, Banat și din Bucovina în 
special, suntem constienţi că noi nu 
putem să impunem celor mai slabi de- 

„Cât aci — cu casi vom trăi îhpreună, 
aceeași soarte pe care. opresorii noştrii 
Maghiari şi Austriaci ne-au făcut să o 
îndurăm noi înşine în decursul atâtor” 
veacuri 

„În acelaş timp cred că trebue să 
insist de asemenea asupra” modului 
cam strimt în care guvernul Marghilo- 
mân a rezolvit de Curând chestia israc-» 
lită în România — după o nietodă se 
pare inspirată de- Germania. Toţi Ro- 
mânii conştienţi de viitorul -ţărei lor 
aprobă dimpotrivă sol: țiunea largă şi 

complectă a acestei chestiuni conform 
declaraţiilor categorice. făcute în Par- 
lamtntul . român din lași la 17 lunie 
1917 de către fostul Preşedinte de. 
Consiliu di | |. C. Brătianu şi de 
Vicepreşedintele Consiliului di Take 
Ionescu. E | E 

„Să-mi fie permis de a adăoga tâteva 
cuvinte asupra  participărei Românilor 
din Transilvania, din Banat, din Un- 
garia şi din Bucovina la războiul Ro- 
mâniei împotriva Astro-Ungariei. Acea- 

stă participare a fost foarte nume- 
roasă și a cuprins aproape patruzeci 
de mi: de Români din provinciile irre- 
dente ale Monarhiei Habsburgice, Intr'a- 
devâr aproape douăzeci şi cinci de 
mii de Transiivăneni cari se găsiau în - 
România în momentul declarărei: răz- 
boiului au fost mobilizați. şi au luat
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parte la toate luptele chiar dela înce- 
put. Maj târziu o legiune de voluntari 

_ Transilvăneni, Bănăţeni și Bucovineni 
Sa format la Kiew din - prizonierii de 
război originari din Austria și Ungaria, 
cari se găsiau în Rusia. Această legiune 
a combătut vitejeşte în ofensiva noastră 

„dela Mărăşti şi în marea bătălie dela 
„Mărăşeşti. Ofițerii acestei legiuni — 
toţi Români din Transilvania, înainte 
de a părăsi Rusia pentru trontul român, 
au ţinut se. declare în mod.. solemn 
întrun Memorand pe .care lau adresat 
Ambasadorilor şi Miniştrilor Puterilor 

_ Antantei la Petrograd, că eiau părăsit 
rândurile opresorilor lor austro-maghia- 
ri pentru” a merge să lupte alături de 
fraţii lor din România în vederea libe- 
rărei lor. Făcând aceasta, ei au vrut să 
arăte “marilor noştri „aliaţi voinţa lor 
nestrămutată că toate aceste provincii 
româneşti ale Monarhiei Austro- ungare. 
de unde se trăgeau aceşti prizonieri 
irredenţi, trebuie să -fie uaite, după răz- 
boi, — odată pentru totdeauna la 
patria-mamă. Desigur că guvernul Ma- 

" iestăţei Sale Britanice a luat la tim- 
pul său cunoştinţă de această mani- 
festaţie pairiotică pe care voluntarii 

- Români din Transilvania au stipulat-o 
în memorandul lor Sus menţionat. 

„De altmintr elea combatanți transilvă- 

„neni “se mai «găsesc în. mare-număr şi 
în armatele cehoslovace din Serbia, și 
în armatele americane din Franţa. Sol- 

daţi şi voluntari țransilvăneni luptă de 

asemenea pe frontul italian, şi în mo- 

mentul “acesta legiuni nouă de voluntari
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din națiunea noasiră se organizează în 
Franţa şi în Italia“. 

Londra, 24. Sepi. 1918. 

Reţin din acest -memorand punctui 
privitor la minorități — pe care Pu- 
terile Aliate puneau un mare pond, -— 

pentru a atăta ce coincidință -extra-or- 
dinară era între ceea ce am avut eu 
onoarea să spun la 24 Sept. 1918 în: 

modestut meu memorand către guver- 

" nul englez, și între declaraţiunile privi- 

toare la aceeaşi importantă chestiune 
votată de marea adunare naţională dela 
Alba-lulia trei luni mai târziu. Vreau să: 

arăt prin aceasta fondul comun al men- 
talităţel noastre a Ardelenilor privitor la: 
problemele și lă marile principii cari 
stau la temelia Statului nostru întregii 
şi că noi intelectualii ardeleni Ja tel 

gândeam în privinţa acestor chestiuni 
— fie că erâm aici. acasă — fie.că eram 

„acolo departe în Occident — gi fără 
să fi-avut putinţa să comunicăm unii 
cu alţii având în vedere starea Europei 

de atunci, De aceeâ cei cari vor să ba- 
gatelizeze său să micşoreze rezoluţiile 

„dela Alba-Iulia să se gândească mai 
adânc înainte de a face asupra lor enuul- 

ciaţiuni nu numai riscate, dar şi com- 

promițătoare pentru prestigiul țărei noa- 

stre. a 

Incheind aceste expuneri, nu-rii mai 

.
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rămâne decât să exprim și la acest loc 
viile mele . mulțumiri şi toată recunoş- 
tința mea respsctuoasă inturor acelor 
buni prieteni personali şi ai neamului 
“nostru din lumea „politică şi publicistică 

a. Angliei, pentru tot sprijinul nobil. şi 
desinteresat ce, l-au dat ” năzuinţelor 
noastre intru realizarea unităţei noastre: 
naționâie după car& de atâtea veacuri 
oltaseră moșii şi strămoșii noştri. - 

Cinj, 18 fuiie 1923, 

  

 


